กฎหมายแพงและพาณิชยในหนาที่ของฝายปกครอง
1.ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต (มาตรา 5)
2. ถามิไดกําหนดดอกเบี้ยไว ใหใชอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป (มาตรา 7)
3. ลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานี้ก็ดี ทําลงในเอกสาร ถาไมไดทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่
หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนแลว เสมอกับลงลายมือชื่อ (มาตรา 9)
4. การลงจํานวนเงินในเอกสารดวยตัวอักษรและตัวเลข ถาไมตรงกันและมิอาจทราบเจตนาที่แทจริงได ใหใชจํานวนเงิน
ที่เขียนเปนตัวอักษรเปนประมาณ ถาไมตรงกันหลายแหง ใหเอาจํานวนเงินหรือปริมาณนอยที่สุดเปนประมาณ
(มาตรา 12 , 13 )
5. ถาเอกสารทําไวสองภาษา เปนภาษาไทยภาษาหนึ่งดวย หากมีความแตกตางกันและไมอาจทราบเจตนาของคูกรณีได
วาจะใหใชภาษาใดบังคับ ใหใชภาษาไทยบังคับ (มาตรา 14)
บุคคลธรรมดา

บุคคล

สภาพบุคคล ยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย การคลอดนั้นหมายถึง การที่ทารก
ออกมาจากครรภมารดาหมดทั้งตัวแลว แมจะยังไมตัดสายสะดือและตองรอดอยูดวยแมเพียงชั่วระยะเวลานิดเดียวก็มี
สิทธิตางๆ ในทรัพยสินยอนไปตั้งแตวันแรกที่ปฏิสนธิในครรภมารดก เชน อาจรับมรดกของบิดาซึ่งตายกอนเด็กคลอดได
เปนตน (มาตรา 15)
ความสามารถของบุคคล
1. ผูเยาว บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ (ม. 19) หรือบรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรส
โดยชอบดวยกฎหมาย (ม.20) สมรสเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ หรือ เมื่อศาลอนุญาตใหทําการ
สมรส (ม. 1448) “บรรลุแลวบรรลุเลย”
ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมของ “ผูแ ทนโดยชอบธรรม” กอน มิฉะนั้น
นิติกรรมนั้นๆ เปนโมฆียะ คืออาจถูกบอกลางไดในภายหลัง (ม.21)
ผูเยาวอาจทํานิติกรรมที่สมบูรณไดเอง โดยไมตองขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม คือ
1. ทําพินัยกรรมไดเมื่อมีอายุ 15 ปบริบูรณ (ม.25)
2. นิติกรรมที่เปนประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว (ม. 22) เชน รับการใหโดยไมมีขอผูกพัน
3. นิติกรรมที่ตองทําเองเฉพาะตัว (ม. 23) เชน การรับรองบุตร กรณีตาม มาตรา 1548
4. นิติกรรมที่สมควรแกฐานานุรูป และเปนการจําเปนในการดํารงชีพตามควร (ม.24)
5. เมื่อผูเยาวไดรับอนุญาตจากผูแทนโดยชอบธรรมใหประกอบการคา (ม.27)
2. คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ของผูนั้น หรือพนักงานอัยการ
ไดรองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนไรความสามารถ (ม. 28) และจัดใหอยูในความอนุบาล นิติกรรม
ที่คนไรความสามรถกระทําลงยอมตกเปน โมฆียะทั้งสิ้น แมจะไดรับความยินยอมจาก “ผูอนุบาล” ก็ไมได
(ม. 29)
สวนคนวิกลจริตที่ศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากไปทํานิติกรรม ยอมตองถือวามีผล
สมบูรณ เวนแตวา 1.ไดกระทําในขณะจริตวิกล (สติไมสมประกอบ) และ 2. คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลววา
บุคคลนั้นผูกระทําเปนคนวิกลจริต นิติกรรมนั้นจึงตกเปน โมฆียะ (ม.30)
3. คนเสมือนไรความสามารถ คือบุคคลที่ปรากฏวา ไมสามารถจัดทําการงานของตนเองได เพราะ
มีกายพิการ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ แตไมถึงขนาดวิกลจริต ประพฤติสุรุยสุราย เสเพลเปนอาจิณ ติดสุรา
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ยาเมา เมื่อคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคน
เสมือนไรความสามารถ โดยใหอยูใน “ความพิทักษ” ก็ได (ม. 32)
คนเสมือนไรความสามารถนั้น ตองไดรับความยินยอม ของผูพิทักษกอนแลวจึงจะทําการอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได (ม.34)
(1) นําทรัพยสินไปลงทุน
(2) รับคืนทรัพยสินที่ไปลงทุน ตนเงินหรือทุนอยางอื่น
(3) กูยืมหรือใหกูยืมเงิน ยืมหรือใหยืมสังหาริมทรัพยอันมีคา
(4) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลใหตนตองถูกบังคับ ชําระหนี้
(5) เชาหรือใหเชาสังหาริมทรัพยมีกําหนดระยะเวลาเกินกวา หกเดือนหรืออสังหาริมทรัพยมี
กําหนดระยะเวลาเกินกวาสามป
(6) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอควรแกฐานานุรูป เพื่อ การกุศลการสังคม หรือตามหนาที่
ธรรมจรรยา
(7) รับการใหโดยเสนหาที่มีเงื่อนไขหรือคาภาระติดพัน หรือ ไมรับการใหโดยเสนหา
(8) ทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจะไดมาหรือปลอยไปซึ่งสิทธิ ในอสังหาริมทรัพยหรือใน
สังหาริมทรัพยอันมีคา
(9) กอสรางหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น หรือ ซอมแซมอยางใหญ
(10) เสนอคดีตอศาลหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เวนแต การรองขอตาม มาตรา 35 หรือ
การรองขอถอนผูพิทักษ
(11) ประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโต- ตุลาการวินิจฉัย
สรุป คนไรความสามารถไมสามารถทําการไมสามารถทําการใด ๆ ไดจะตองใหผูอนุบาล
ทําการแทน สวนคนเสมือนไรความสามารถ นั้น สามารถกระทําการใด ๆ ได เวนแตในกิจการตามมาตรา 34
จะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษเสียกอน ถาฝาฝนเปนโมฆียะ วรรคทาย
ภูมิลําเนา
บุคคลแตละคนมีลักษณะเฉพาะตน ภูมิลําเนาทําใหทราบวาบุคคลใดอยูที่ไหน จึงไดมีการ
กําหนดใหบุคคลธรรมดาตองมีภูมิลําเนา ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการติดตอราชการ การติดตามตัวเพื่อสงหมาย
ของทางราชการ รวมทั้งทําใหทราบไดวาเมื่อบุคคลจะทําการฟองคดีในฐานะโจทก หรือถูกฟองคดีในฐานะ
จําเลยจะตองฟองที่ไหนไดอีกดวย เพราะไมวาจะเปนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ลวนกําหนดใหใชภูมิลําเนาเปนสําคัญทั้งสิ้น
ดังนั้นภูมิลําเนาจึงเปนถิ่นที่อยูตามกฎหมายของบุคคล จึงตองมีการกําหนด
หลักเกณฑไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตั้งแตมาตรา 37 จนถึงมาตรา 47 ซึ่งสามารถจัดแบงการ
กําหนดภูมิลําเนาออกเปน 2 กรณี คือ
1. ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา (มาตรา 37-มาตรา 40)
2. ภูมิลําเนาที่กฎหมายกําหนดให (มาตรา 43-มาตรา 47)
ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา
บุคคลจึงมีสิทธิที่จะกําหนดภูมิลําเนาเองได แตก็ตองอยูภายใตสิ่งที่กฎหมายแพงและพาณิชยได
กําหนดไว ดังนี้คือ
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1.มาตรา 37 “ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา ไดแก ถิ่นอันบุคคลนั้น มีสถาน
ที่อยูเปนแหลงสําคัญ”
ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดาจะตองประกอบไปดวย 2 เงื่อนไข คือ ตองเปนที่อยูและ
ที่อยูนั้นตองเปนที่อยูอันเปนแหลงสําคัญดวย
2. มาตรา 38 “ถาบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยูหลายแหงซึ่งอยูสับเปลี่ยน กันไป
หรือมีหลักแหลงที่ทําการงานเปนปกติหลายแหง ใหถือเอาแหงใดแหงหนึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น ”
เปนการกําหนดภูมิลําเนาสําหรับผูที่มีที่อยูหรือที่ทํางานหลายแหง และสลับสับเปลี่ยนที่อยูหรือที่ทํางานเสมอ
ๆ เพื่อประโยชนทั้งของบุคคลนั้นเองและทางราชการมาตรา 38 จึงใหเลือกเอาที่หนึ่งที่ใดเปนภูมิลําเนา
3. มาตรา 39 “ถาภูมิลําเนาไมปรากฏ ใหถือวาถิ่นที่อยูเปนภูมิลําเนา”
กฎหมายมาตรานี้ใชสําหรับกรณีที่บุคคลใดไมมีภูมิลําเนา ไมวาจะเปนตามที่มาตรา 37 หรือมาตรา 38 ได
กําหนดไว ก็ตองใชถิ่นที่อยูเปนภูมิลําเนาไป โดยไมตองคํานึงวาเปนแหลงสําคัญหรือไม ดังเชนกรณีบุคคลที่
รับจางทํางานเปนกรรมกรกอสราง ซึ่งตองเคลื่อนยายไปตามสถานที่กอสรางและอยูในแตละที่เปนเวลานาน
หรือไม ก็ขึ้นอยูกับงานที่ทํา ก็ตองยึดถิ่นที่อยูตามการทํางานแทนภูมิลําเนา
4. มาตรา 40 “บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูไมมีที่อยูปกติเปนหลักแหลง หรือเปนผูครองชีพ
ในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหลงที่ทําการงาน พบตัวในถิ่นไหนใหถือวาถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนาของ
บุคคลนั้น”
เพื่อแกปญหาสําหรับกรณีบุคคลที่ไมสามารถจะมีแมแตภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
เนื่องจากมีอาชีพที่ตองเดินทางไปมาโดยปราศจากแหลงที่ทํางานแนนอน เชน พอคาเร หรือเปนบุคคลที่
เดินทางไปเรื่อย ๆ ปราศจากจุดหมายใด ๆ เชน คนจรจัด จึงใชแหลงที่พบตัวแทนภูมิลําเนา
ภูมิลําเนาที่กฎหมายกําหนดให
ยังมีบุคคลบางประเภทที่กฎหมายจําเปนตองกําหนดตายตัวลงไปเลยวา ภูมิลําเนา
ของเขาตองเปนที่ใด ทั้งนี้ก็เพื่อความสงบเรียบรอยของสังคมและประโยชนของทางราชการนั่นเอง และมิใชการ
ลิดรอนสิทธิของบุคคลแตประการใด ซึ่งบุคคลเหลานี้เปนใครบางก็ตองไปดูจากกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแต
มาตรา 43 จนถึงมาตรา 47 ดังนี้
1. มาตรา 43 “ภูมิลําเนาของสามีและภริยา ไดแกถิ่นที่อยูที่สามีและ ภริยาอยู
กินดวยกันฉันสามีภริยา เวนแตสามีหรือภริยาไดแสดงเจตนา ใหปรากฏวามีภูมิลําเนาแยกตางหากจากกัน”
เปนการกําหนดภูมิลําเนาของสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายหรือสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันนั่นเอง ยกเวน
ไดมีการแสดงเจตนาไววามีภูมิลําเนาแยกจากกันไว
2. มาตรา 44 “ภูมิลําเนาของผูเยาว ไดแกภูมิลําเนาของผูแทน โดยชอบธรรม ซึ่งเปน
ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง
ในกรณีที่ผูเยาวอยูใตอํานาจปกครองของบิดามารดา ถาบิดาและมารดา
มีภูมิลําเนาแยกตางหากจากกัน ภูมิลําเนาของผูเยาวไดแก ภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยูดวย”
เปนการกําหนดภูมิลําเนาใหแกผูเยาว ซึ่งมีบิดามารดาเปนผูแทนโดยชอบธรรม
ดังนั้น จึงเปนเรื่องถูกตองและสมควรแลวที่ผูเยาวตองมีภูมิลําเนาเดียวกับผูแทนโดยชอบธรรม และในกรณีบิดา
มารดาแยกกันอยู ก็ใหใชภูมิลําเนาของฝายที่ผูเยาวอาศัยอยูดวย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลผูเยาวนั่นเอง
3. มาตรา 45 “ภูมิลําเนาของคนไรความสามารถ ไดแกภูมิลําเนาของผูอนุบาล”
เนื่องจากคนไรความสามารถตองอยูในความดูแลของผูอนุบาลตามมาตรา 28 ดังนั้น เพื่อใหการดูแลและ
ควบคุมคนไรความสามารถไดสมบูรณ จึงไดกําหนดใหคนไรความสามารถตองมีภูมิลําเนาเดียวกับผูอนุบาล
จนกวาจะพนจากการเปนคนไรความสามารถ
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4. มาตรา 46 “ภูมิลําเนาของขาราชการ ไดแกถิ่นอันเปนที่ทําการ ตาม
ตําแหนงหนาที่ หากมิใชเปนตําแหนงหนาที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลา หรือเปนเพียงแตงตั้งไปเฉพาะการครั้ง
เดียวคราวเดียว”
เปนการกําหนดภูมิลําเนาของขาราชการที่ตองไปปฏิบัติราชการในที่ซึ่งไมใชภูมิลําเนาของตน
5. มาตรา 47 “ภูมิลําเนาของผูที่ถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคําสั่ง
โดยชอบดวยกฎหมาย ไดแก เรือนจําหรือทัณฑสถานที่ถูกจําคุกอยูจนกวาจะไดรับการปลอยตัว ”
เปนการกําหนดภูมิลําเนาใหแกบุคคลที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก วาใหใชภูมิลําเนา
ของเรือนจํา หรือทัณฑสถานที่บุคคลนั้นถูกจําคุกจนกวาจะไดรับการปลอยตัวจึงกลับไปใชภูมิลําเนาของบุคคล
ธรรมดาได
ภูมิลําเนาไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดาไว คือ
1. การเปลี่ยนภูมิลําเนา มาตรา 41 “ภูมิลําเนายอมเปลี่ยนไปดวยการยายถิ่นที่อยู พรอมดวยเจตนาปรากฏ
ชัดแจงวาจะเปลี่ยนภูมิลําเนา” เปนการแสดงวาบุคคล ทุกคนยอมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนภูมิลําเนาไดโดยการยายที่
อยูและไปแสดงเจตนาจะขอยายโดยการไปแจงตอนายทะเบียนเสีย
2. ภูมิลําเนาเฉพาะการ มาตรา 42 “ถาบุคคลใดไดเลือกเอาถิ่นใด โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจงวาจะใหเปน
ภูมิลําเนาเฉพาะการเพื่อทําการใด ใหถือวาถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนาเฉพาะการสําหรับการนั้น” เปนการเปด
โอกาสใหบุคคลสามารถเลือกเอาภูมิลําเนา เพื่อใหเปนภูมิลําเนาเฉพาะการเพื่อจะทําการอันใดอันหนึ่งได ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของบุคคลนั้นเอง เชน มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ แตอาจเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนภูมิลําเนาเฉพาะ
การก็ได
การสิ้นสภาพบุคคล
1. ตาย (ม.15)
2. สาบสูญ (โดยผลของกฎหมาย) ไดแก (ผูมีสวนไดเสีย/พนักงานอัยการรองขอ)
2.1 บุคคลไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู โดยไมมีใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไรตลอด
ระยะเวลา 5 ป (ม.61 วรรคแรก)
2.2 บุคคลไปทําการรบหรือสงครามสิ้นสุดลง หรือตกไปอยูในยานพาหนะเดินทาง เรือเมื่ออับ
ปราง หรือตกไปในฐานะที่จะเปนภยันตรายแกชีวิตประการอื่นใด เชน สึนามิ , น้ําปาไหลหลาก เปนตน
หากนับแตเมื่อภยันตรายประการอื่นๆ ไดผานพนไปแลวนับไดเวลาถึง 2 ป ยังไมมีใครทราบวาบุคคลนั้นเปน
ตายรายดีอยางไร (ม.61 วรรคสอง)
ในกรณี การรบ สงคราม/ ยานพาหนะอับปาง ตกไปในฐานะที่จะเปนภยันตรายแกชีวิตประการอื่นใด ใหถือ
วาสาบสูญนับแตวันที่ครบกําหนดตามกฎหมาย ไมใชวันที่ศาลสั่ง
นิติบุคคล เฉพาะความหมาย
กฎหมายแพงและพาณิชยไดมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับนิติบุคคล หรือบุคคลตาม
กฎหมาย เพราะจะมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายไดเมื่อเปนนิติบุคคลแลวเทานั้น และจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและกฎเกณฑที่กฎหมายไดกําหนดไวเทานั้น พนักงานฝายปกครองควรจะรูอยางนอยคําจํากัดความ
ของนิติบุคคลแตอยางวามีความแตกตางกันอยางไร ดังนั้น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และจะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมิฉะนั้นจะไมมีสภาพเปนนิติบุคคลแตอยางใด แบงออกเปน 5 ประเภท
ดังนี้
1. สมาคม
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มาตรา 78 การกอตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใช
เปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้
มีวัตถุประสงคในการประโยชนแกสมาชิก มิไดหากําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน
2. มูลนิธิ
มาตรา 110 มูลนิธิไดแกทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุง
หาผลประโยชนมาแบงปนกัน และไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง
จะเห็นวาสมาคมกับมูลนิธินั้นถูกตั้งขึ้นมาโดยมิไดมุงผลกําไรมาแบงกัน แตลักษณะการ
กอตั้งและดําเนินการมีความแตกตางกันตามความประสงคของการจัดตั้ง
และดวยขอกําหนดของมาตรา
110 วรรคสอง จะเห็นวากฎหมายเนนวาการจัดการทรัพยสิน
ของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่จัดตั้ง
มูลนิธิขึ้นมา เชน เพื่อการกุศล หรือการศึกษา เปนตน
3.หางหุนสวนสามัญ
มาตรา 1025 อันวาหางหุนสวนสามัญนั้น คือหางหุนสวนประเภทซึ่งผูเปนหุนสวนหมด
ทุกคนตองรับผิดรวมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัดและไดบัญญัติเกี่ยวกับการเปนนิติบุคคลของ
หางหุนสวนสามัญ
มาตรา 1064 บัญญัติวา อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได
4. หางหุนสวนจํากัด
มาตรา 1077 ไววา อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือ หางหุนสวนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผูเปน
หุนสวนสองจําพวก ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ
1) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจํากัดความรับผิดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินที่ตนรับจะลงหุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง และ
2) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้
ของหางหุนสวนไมมีจํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง ”
5. บริษัทจํากัด
มาตรา 1096 อันวาบริษัทจํากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคา
เทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือและ
บริษัทจํากัดนั้นตองจดทะเบียนกอนจึงจะมีสภาพเปนนิติบุคคลได
นิติกรรม

หลักเกณฑสําคัญของนิติกรรม (ม.149)
1) ตองมีการแสดงเจตนา 2) ตองกระทําโดยใจสมัคร 3) มุงใหมีผลผูกพันทางกฎหมาย 4) เปนการทําลง
โดยชอบดวยกฎหมาย และ 5) ผูที่ทํานิติกรรมตองมี “ความสามารถ” ในการทํานิติกรรมดวย
ประเภทของนิติกรรม
1. นิติกรรมฝายเดียว มีผลตามกฎหมายแลว แมจะยังไมมีผูรับก็ตาม เชน
-การทําพินัยกรรม
- การปลดหนี้ (ม.340)
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- การบอกเลิกสัญญา (ม.386)
- โฆษณาจะใหรางวัล (ม.362 และ 365) เปนตน
2. นิติกรรมหลายฝาย คือ มีฝายที่ทําคําเสนอและอีกฝายทําคําสนอง เมื่อคําเสนอและคําสนอง
ตรงกัน ก็เกิดสัญญา เชน สัญญาซื้อขาย / สัญญาเชา / สัญญาค้ําประกัน เปนตน
ความไมสมบูรณของนิติกรรม
1. ความสามารถในการทํานิติกรรม กลาวคือ ถานิติกรรมไดกระทําลงโดยผูหยอน
ความสามารถ คือ 1.1) ผูเยาว 1.2) คนไรความสามารถ 1.3) คนเสมือนไรความสามารถ เปนโมฆียะ
(ม.153)
2. วัตถุประสงคแหงนิติกรรม (โมฆะ) หมายถึง ประโยชนสุดทายที่คูกรณีของนิติกรรมประสงค
จะไดจากนิติกรรมนั้น หรือหมายถึงจุดมุงหมายหรือประโยชนที่มุงหวังจากการทํานิติกรรมนั้น กลาวคือ
เปาหมายในการทํานิติกรรมของคูกรณี ดังนั้น นิติกรรมทุกชนิดจะตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเสมอ 1
หากไมมีวัตถุประสงคยอมไมเปนนิติกรรม หากมีวัตถุประสงค ดังนี้ เปนโมฆะ
2.1) เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย (ม.150)
2.2) เปนการพนวิสัย
2.3) เปนการขัดความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
0

3. แบบแหงนิติกรรม
แบบของนิติกรรม หมายถึง พิธีการที่กฎหมายกําหนดไวและบังคับใหผูแสดงเจตนาทํา
นิติกรรมตองปฏิบัติตามเพื่อความสมบูรณของนิติกรรม หากไมปฏิบัติตาม แบบนิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ
มาตรา 152
โดยทั่วไปนิติกรรมไมตองทําตามแบบก็มีผลใชบังคับไดเพียงแตแสดงเจตนาเทานั้น
แตมีนิติกรรมบางอยางที่กฎหมายกําหนดใหทําตามแบบ เพราะเปนนิติกรรมที่อาจมีผลกระทบตอรัฐหรือ
ประชาชนโดยสวนรวมได นิติกรรมที่กฎหมายกําหนดใหทําตามแบบนี้
ผูทํานิติกรรมจะตองทําตามแบบ
ที่กฎหมายกําหนดไวดวยจึงจะมีผลใชบังคับได แบบของนิติกรรมที่กฎหมายบังคับใหทําตามแบบนั้น มีอยู 5
ประเภท คือ
1. ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
หมายความวา ผูทํา
นิติกรรมที่กฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบนี้ จะตองทําขึ้นหรือตกลงกันไวเปนลายลักษณอักษร โดยตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เกี่ยวของกับเรื่อง
นิติกรรมดังกลาว นิติกรรมนั้นจึงจะมีผลใชบังคับได ดังนั้น ถาทําเปนลายลักษณอักษรเพียงอยางเดียว
แตไมนําไปจดทะเบียน ก็จะไมมีผลใชบังคับแตอยางใด นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะเพราะทําผิดแบบ เชน
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย สัญญาขายฝาก สัญญาจํานอง สัญญาแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย สัญญาให
อสังหาริมทรัพย เปนตน
2. ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
หมายความวา
ผูทํานิติกรรมจะตกลงทํา
นิติกรรมดวยวาจาหรือทําเปนลายลักษณอักษรก็ได แตจะตองทําการจดทะเบียนนิติกรรมที่ตกลงกันนั้นตอ
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พนักงานเจาหนาที่จึงจะมีผลใชบังคับได เชน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหยา การจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรม การจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด การจดทะเบียนบริษัทจํากัด เปนตน
3. ตองทําเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่
หมายความวา
ผูทํานิติกรรมตองทํา
นิติกรรมขึ้นเปนลายลักษณอักษร และมิใชทําขึ้นไวเองเทานั้น แตจะตองไปทําเปนลายลักษณอักษรไวกับ
พนักงานเจาหนาที่จึงจะมีผลใชบังคับได เชน การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง การคัดคานตั๋วแลกเงิน
การขอดูเอกสารของทางราชการ เปนตน
4. ตองทําเปนหนังสือระหวางกันเอง หมายความวา ผูทํานิติกรรมจะตองทํานิติกรรมเปน
ลายลักษณอักษรเสมอจึงจะมีผลใชบังคับได
และเปนการทําลายลักษณอักษรระหวางผูทํา
นิติกรรมกันเองโดยไมตองนําไปจดทะเบียนแตอยางใด เชน การทําหนังสือรับสภาพหนี้ การทําสัญญาเชาซื้อ
การโอนหนี้ การทําพินัยกรรมแบบธรรมดาและแบบเขียนเองทั้งฉบับ เปนตน
5. ตองทําตามแบบพิเศษที่กฎหมายกําหนดไว หมายความวา นิติกรรมที่ทําขึ้นมีกฎหมายระบุ
แบบไวใหทําโดยเฉพาะ ซึ่งผูทํานิติกรรมประเภทดังกลาวจะตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไวจึงจะใช
บังคับได เชน การออกเช็ค เช็คจะตองมีรายการระบุไวตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
988 กําหนดไวคือ มีคําบอกชื่อวาเปนเช็ค มีคําสั่งใหใชเงินจํานวนแนนอนโดยปราศจากเงื่อนไข มีชื่อหรือ
ยี่หอและสํานักงานของธนาคาร มีชื่อหรือยี่หอของผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ มีสถานที่ใชเงิน
มีวันและสถานที่ออกเช็ค และมีลายมือชื่อผูสั่งจาย หากผูใดออกเช็คโดยขาดรายการใดรายการหนึ่งไป เช็ค
นั้นก็ไมมีผลใชบังคับทางกฎหมาย
4. การแสดงเจตนาของบุคคลในการทํานิติกรรม
4.1 เจตนาอยางหนึ่งแตแสดงออกอีกอยางหนึ่ง นิติกรรมนั้นมีผลใชบังคับได เวนแตอีกฝาย
หนึ่งจะไดรูถึงเจตนาที่แทจริง (ม.154) หรือ การแสดงเจตนาลวง โดยสมรูกับคูกรณีอีกฝายหนึ่ง (ม.155)
หรือนิติกรรมอําพราง (ม.155 ว.สอง) เปนโมฆะ
4.2 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิด
(1) สําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรม
- สําคัญผิดในประเภทของนิติกรรม
- สําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา
- สําคัญผิดในวัตถุแหงนิติกรรม
(2) สําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย ถาคุณสมบัติดังกลาว เปน
สาระสําคัญของนิติกรรม กลาวคือ ถารูวา บุคคลหรือทรัพยไมไดคุณสมบัติที่ตองการ ก็คงไมทํานิติกรรมดวย
นิติกรรมนั้นเปนโมฆียะ (ม. 157) เปนโมฆะ (ม.156)
(3) สําคัญผิดเพราะกลฉอฉล ไดแก การที่คูกรณีฝายหนึ่งใชอุบายหลอกลวง ใหเขา
หลงเชื่อแลวเขาทํานิติกรรม ซึ่งถามิไดใชอุบายหลอกเชนวานั้น เขาคงไมทํานิติกรรมดวย นิติกรรมนั้นเปน
โมฆียะ (ม. 159)
(4) การแสดงเจตนาเพราะถูกขมขู นิติกรรมนั้นเปนโมฆียะ (ม. 164) ถาการขมขู
นั้นถึง ขนาดที่ทําใหผูถูกขูกลัวจริงๆ แตการขูวาจะใชสิทธิตามปกตินิยมก็ดี หรือความกลัวเพราะนับถือยําเกรงก็
ดี ไมถือวาเปนการขู (ม.165)
ผลแหงความไมสมบูรณของนิติกรรม
ผลของนิติกรรมที่ไมสมบูรณ
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นิติกรรมที่ไมสมบูรณอันเกิดจากความบกพรองในการทํานิติกรรมดังไดกลาวมาแลวนั้นทําให
เกิดผลของความไมสมบูรณ 2 ประการ คือ ตกเปนโมฆะ กับ ตกเปนโมฆียะ
โมฆะกรรม
โมฆะกรรม หมายถึง นิติกรรมที่ทําขึ้นแลวเสียเปลา ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย และไมอาจให
สัตยาบันเพื่อใหนิติกรรมที่ตกเปนโมฆะกลับเปนนิติกรรมที่สมบูรณได
เหตุที่ทําใหนิติกรรมตกเปนโมฆะ
1. นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือเปนการพนวิสัย หรือเปน
การขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. นิติกรรมที่ทําไมถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว
3. นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาบกพรองที่เปน การแสดงเจตนาซอนเรน
หรือการ
แสดงเจตนาลวง หรือนิติกรรมอําพราง หรือการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรม
4. นิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหตกเปนโมฆะ เชน ชายหรือหญิงจะทําการสมรส
ในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูแลวไมได เพราะเปนการสมรสซอน การสมรสนั้นจึงตกเปนโมฆะ เปนตน
ผลของนิติกรรมที่ตกเปนโมฆะ
นิติกรรมใดที่ทําขึ้นแลวตกเปนโมฆะจะมีผลดังนี้
1. นิติกรรมนั้นจะเสียเปลา ใชบังคับไมไดตั้งแตตนที่ทํานิติกรรมขึ้นมา
2. ไมอาจใหสัตยาบันแกกันได
3. ผูมีสวนไดเสียกับนิติกรรมที่เปนโมฆะนั้นสามารถยกความเปนโมฆะขึ้น กลาวอางได
4. อาจแยกสวนที่สมบูรณออกจากสวนที่ไมสมบูรณได
5. อาจสมบูรณเปนนิติกรรมอยางอื่นซึ่งไมเปนโมฆะได
6. การคืนทรัพยสินอันเกิดจากนิติกรรมที่เปนโมฆะใหคืนในฐานลาภมิควรได
7. ความเปนโมฆะไมคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอก
โมฆียะกรรม
โมฆียะกรรม หมายถึง นิติกรรมที่ทําขึ้นแลวมีผลบังคับไดตามกฎหมายไมเสียเปลา แตอาจถูก
บอกลางใหเปนโมฆะตั้งแตเริ่มแรกได หรืออาจใหสัตยาบันเพื่อรับรองนิติกรรมนั้นใหสมบูรณตั้งแตเริ่มแรกได
เชนกัน
เหตุที่ทําใหนิติกรรมตกเปนโมฆียะ
1. ผูทํานิติกรรมเปนผูบกพรองในความสามารถไดแก ผูเยาว คนไรความสามารถ คนวิกลจริต
คนเสมือนไรความสามารถ เปนตน
2. นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาบกพรองที่เปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือ
ทรัพย หรือถูกกลฉอฉลถึงขนาดหลงเชื่อ จึงยอมทํานิติกรรมขึ้นเพราะกลฉอฉลนั้น
หรือถูกขมขูจนถึงขนาดผูถูกขมขูกลัว จึงยอมทํานิติกรรมตามที่ถูกขมขูนั้น
3. นิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหตกเปนโมฆียะ
เชน
การสมรสของ
ผูเยาวที่มีอายุครบ 17 ปบริบูรณขึ้นไปแตยังไมครบ 20 ปบริบูรณ จะตองไดรับความยินยอมจากบิดาและ
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หากการสมรสดังกลาวไมไดรับความยินยอมของบุคคล

มารดาของทั้งสองฝายกอนจึงจะทําการสมรสกันได
ดังกลาว การสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ เปนตน
ผลของนิติกรรมที่ตกเปนโมฆียะ
นิติกรรมที่ทําขึ้นแลวตกเปนโมฆียะจะมีผลดังนี้
1. นิติกรรมนั้นมีผลใชบังคับไดตั้งแตเริ่มทํานิติกรรม
แตจะมีผลอยูจนกวาจะถูก
บอกลาง ถามีการบอกลาง นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะตั้งแตเริ่มแรกทํานิติกรรม
2. มีการบอกลางไดโดยบุคคลที่กฎหมายกําหนด
3. มีการใหสัตยาบันไดโดยบุคคลที่กฎหมายกําหนด และเมื่อไดใหสัตยาบันแก
นิติกรรมที่เปนโมฆียะกรรมแลว
นิติกรรมโมฆียะนั้นจะมีผลสมบูรณตั้งแตเริ่มแรกทํานิติกรรม
4. การคืนทรัพยสินอันเกิดจากนิติกรรมที่เปนโมฆียะและมีการบอกลางใหเปนโมฆะแลว ใหคืนใน
ลักษณะกลับคืนสูฐานะเดิม
5. ความเปนโมฆียะคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอก
5. การบอกลาง และ การใหสัตยาบัน
5.1 การบอกลาง
การบอกลาง หมายถึง การแสดงเจตนาทําลายลางนิติกรรมที่เปนโมฆียะใหตกเปนโมฆะทําใหเสีย
เปลาไมมีผลตามกฎหมาย ผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ไดแก
1. ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาว หรือผูเยาวเมื่อบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะ บอกลาง
กอนตนบรรลุนิติภาวะก็ไดถาไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมแลว
2. บุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ เมื่อบุคคลนั้น
พนจากการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี
ของบุคคลดังกลาวนั้นแตถาคนเสมือนไรความสามารถจะบอกลางกอนตนพนจากการเปนคนเสมือนไร
ความสามารถก็ได ถาไดรับความยินยอมจากผูพิทักษแลว
3. บุคคลผูแสดงเจตนาบกพรองเพราะสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย หรือถูกกลื
ฉอฉล หรือถูกขมขู
4. บุคคลวิกลจริตที่ศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ไดทํานิติกรรมขณะตนมีจริตวิกล
และคูกรณีอีกฝายหนึ่งก็ทราบวาตนเปนคนวิกลจริต สามารถบอกลางนิติกรรมนั้นไดในขณะที่จริตของบุคคล
วิกลจริตนั้นไมวิกลแลว
ผลของการบอกลางโมฆียะกรรมจะทําใหนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆะตั้งแตเริ่มแรกทํานิติกรรม
เสมือนไมมีการทํานิติกรรมมากอนแตอยางใดทรัพยสินที่ไดมาจากการทํานิติกรรมโมฆียะตองคืนใหแกกันใน
ลักษณะกลับสูฐานะเดิม กลาวคือ ถามีทรัพยสินใดไดไปเนื่องจากการทํานิติกรรมที่เปนโมฆียะ เมื่อมีการบอก
ลางใหเปนโมฆะแลว ตองคืนทรัพยสินเหลานั้นแกเจาของเดิมไปเสมือนกับมิไดมีการทํานิติกรรมกันเลย แตถา
พนวิสัยที่จะคืนทรัพยสินนั้นได เชน เปนผลไมซึ่งไดรับประทานไปแลว ดังนี้ใหชดใชคาเสียหายแทน
นอกจากนี้ ถามีบุคคลภายนอกไดทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินอันเกิดจากนิติกรรมที่เปนโมฆียะโดยสุจริต
และเสียคาตอบแทนกอนมีการบอกลางนิติกรรมโมฆียะ บุคคลภายนอกนั้นยอมไดทรัพยสินนั้นไป โดยไมตอง
คืนใหแกเจาของเดิม เชน ผูเยาวซื้อรถยนตโดยไมไดรับความยินยอมจากบิดามารดา และผูเยาวไดขาย
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รถยนตคันดังกลาวใหเพื่อนไปกอนที่บิดามารดาจะบอกลาง
เมื่อบิดามารดาของผูเยาวไดบอกลางการซื้อ
รถยนตของผูเยาวกับผูที่ขายรถยนตใหผูเยาว รถยนตคันดังกลาวยอมตกไปเปนของเพื่อนผูเยาวโดยชอบดวย
กฎหมาย สวนผูเยาวตองชดใชราคารถยนตใหแกผูขายแทนการคืนตัวรถยนต และผูขายก็ตองคืนเงินที่ผูเยาว
ชําระราคารถยนตคืนใหแกผูเยาว
ระยะเวลาการบอกลางโมฆียะกรรม
ผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรมตองบอกลางภายใน
กําหนดเวลา จึงจะทําใหนิติกรรมโมฆียะนั้นตกเปนโมฆะดังนี้
1. ภายใน 1 ป นับแตเวลาที่อาจใหสัตยาบันได คําวา “นับแตเวลาที่อาจใหสัตยาบันได”
หมายถึง นับแตเวลาที่มูลเหตุแหงโมฆียะนั้นไดสูญสิ้นไปแลว เชน ผูแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดรูเหตุที่สําคัญผิด
หรือผูถูกขมขูไดพนจากภัยอันเกิดจากการขมขูแลว เปนตน
2. ภายใน 10 ป นับแตเวลาทํานิติกรรม หมายถึง นิติกรรมที่เปนโมฆียะนั้นไดทํามาเปน
เวลานานถึง 10 ปแลว ก็ไมสามารถจะบอกลางนิติกรรมนั้นไดเลย แมจะรูหรือไมรูถึงโมฆียะนั้นก็ตาม หรือจะ
รูหลังจาก 10 ปไปแลวก็ตาม
การใหสัตยาบัน
การใหสัตยาบัน หมายถึง การยืนยันที่จะผูกพันตามนิติกรรมที่เปนโมฆียะนั้น ถือเปนการ สละ
สิทธิที่จะบอกลางนิติกรรมโมฆียะนั้น การใหสัตยาบันนิติกรรมที่เปนโมฆียะ เปนการรับรองใหนิติกรรมโมฆียะ
นั้นมีความสมบูรณตลอดไป ซึ่งแมจะมีการบอกลางภายหลังการใหสัตยาบันนั้นแลว ก็ไมทําใหนิติกรรมที่
สมบูรณจากการใหสัตยาบันแลวนั้นเสียไป
ผูมีสิทธิใหสัตยาบันคือบุคคลประเภทเดียวกับบุคคลผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม
เมื่อมีการใหสัตยาบัน หรือมิไดมีการบอกลางนิติกรรมโมฆียะภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด มีผลใหนิติกรรมที่
เปนโมฆียะนั้นเปนนิติกรรมสมบูรณตลอดไป โดยจะบอกลางอีกไมได และถือเปนการรับรองความสมบูรณของ
นิติกรรมนั้น
สัญญา

สาระสําคัญของสัญญา
1. ตองมีบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป
2. ตองมีการแสดงเจตนาตองตรงกัน (คําเสนอ+คําสนองตรงกัน)
“คําเสนอ” เปนคําแสดงเจตนาขอทําสัญญา คําเสนอตองมีความชัดเจน แนนอน ถาไมมีความชัดเจน แนนอน
เปนแตเพียงคําเชิญชวน
“คําสนอง” คือ การแสดงเจตนาของผูสนองตอผูเสนอ ตกลงรับทําสัญญาตามคําเสนอ คําสนองตองมีความ
ชัดเจน แนนอน ปราศจากขอแกไข ขอจํากัด หรือขอเพิ่มเติมใดๆ
3. ตองมีวัตถุประสงคในการทํา
ประเภทของสัญญา
1. สัญญาตางตอบแทนกับสัญญาไมตางตอบแทน “สัญญาตางตอบแทน” ไดแก สัญญาที่ทําให
คูสัญญาตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน(ม. 369) กลาวคือ คูสัญญาตางมีหนี้ หรือหนาที่จะตองชําระ
ใหแกกันเปนการตอบแทน
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“สัญญาไมตางตอบแทน” คือ สัญญาที่กอหนี้ฝายเดียว เชน สัญญายืม (ม.640, 650)
2. สัญญามีคาตอบแทนกับสัญญาไมมีคาตอบแทน
3.สัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ
“สัญญาประธาน” หมายถึง สัญญาที่เกิดขึ้นและเปนอยูไดโดยลําพัง ไมขึ้นอยูกับสัญญาอื่น
“สัญญาอุปกรณ” นอกจากสัญญาอุปกรณจะตองสมบูรณตามหลักความสมบูรณของตัวเองแลว
ยังขึ้นอยูกับความสมบูรณของสัญญาประธานอีกดวย กลาวคือ ถาสัญญาประธานไมสมบูรณ สัญญา
อุปกรณยอมไมสมบูรณดวยเชนกัน เชน สัญญาค้ําประกัน (ม.680) / สัญญาจํานอง (ม.702) / สัญญา
จํานํา (ม.747)
4. สัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก โดยคูสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้ใหแกบุคคลภายนอกโดยที่
บุคคลภายนอกนั้นไมไดเขามาเปนคูสัญญาดวย เชน สัญญาประกันชีวิต
5. เอกเทศสัญญาตาม ป.พ.พ. บรรพ 3 กับสัญญาไมมีชื่อ
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
1. สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
1.เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอก
กลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได ถาฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะที่กําหนดให อีกฝายหนึ่ง
จะเลิกสัญญาเสียก็ได (ม.387)
2.เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ซึ่งโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คูสัญญาไดแสดงไว วัตถุประสงค
แหงสัญญาจะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้ ณ เวลาที่กําหนดหรือภายในระยะเวลาซึ่งกําหนดไว
เจาหนี้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไมจําเปนตองบอกกลาวกําหนดระยะเวลาชําระหนี้กอน (ม.388)
3. เมื่อการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะ
โทษลูกหนี้ได เจาหนี้จะเลิกสัญญาเสียก็ได (ม.389)
2. สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยขอสัญญา หมายความวา คูสัญญาไดตกลงกันกําหนดสิทธิในการเลิก
สัญญาไวลวงหนา ถามีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวเกิดขึ้น ก็ใหสิทธิบอกเลิกสัญญาแกคูกรณี
ผลของการเลิกสัญญา
1. คูสัญญาแตละฝายตองใหอีกฝายหนึ่งกลับคืนสูฐานะเดิม (ม.391 วรรคหนึ่ง) เชน
- ทรัพยสินที่ไดสงมอบหรือโอนใหแกกันไปตามสัญญา ก็ตองคืนทรัพยสินนั้นในสภาพที่
เปนอยูเดิมขณะมีการสงมอบหรือโอนไปตามสัญญา และถาเปนการพนวิสัยที่จะคืนไดทั้งหมดหรือบางสวน ก็
ตองชดใชคาเสียหายแทน
- หากทรัพยสินที่จําตองสงคืนนั้นเปนเงินตรา กฎหมายกําหนดใหบวกดอกเบี้ย คิดตั้งแตเวลา
ที่ไดรับเงินไปดวย (ม.391 วรรคสอง) อัตราดอกเบี้ยนั้น ถามิไดกําหนดเอาไว ใหใชอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป
(ม.7)
- อยางไรก็ตาม การเลิกสัญญาอันมีผลทําใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิมนี้ จะเปนสาเหตุทําให
บุคคลภายนอกเสื่อมเสียสิทธิไมได
2. การเลิกสัญญาไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนี้ที่จะเรียกคาเสียหาย (มาตรา 391 วรรคทาย)
หนี้
ลักษณะสําคัญของหนี้ ตองประกอบดวย
1. การมีนิติสัมพันธ (ความผูกพันกันในทางกฎหมาย)
2. การมีเจาหนี้และลูกหนี้ (สิทธิเหนือบุคคล)
3. ตองมีวัตถุแหงหนี้ (การกระทํา / งดเวนกระทําการ / สงมอบทรัพยสิน)
บอเกิดแหงหนี้
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1. นิติกรรม สัญญา
2. นิติเหตุ หมายถึง เหตุที่มิไดเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาเขาผูกพันตนเพื่อกอหนี้ แตกฎหมายเปน
กําหนด ซึ่งอาจเปนเหตุธรรมชาติ หรือ อาจเปนเหตุที่กอขึ้นโดยการกระทําของบุคคล โดยเขามิไดมุงใหมีผลใน
กฎหมาย แตกฎหมายก็กําหนดใหตองมีหนี้หรือหนาที่ตอบุคคลอื่น ไดแก ละเมิด (ม.420) จัดการงานนอกสั่ง
(ม.395, 401) ลาภมิควรได (ม.406) ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา (ม.1563)
การบังคับชําระหนี้
1. กําหนดชําระหนี้ ถาเปนกรณีที่คูกรณีไมไดตกลงกําหนดเวลาชําระหนี้ไวแนนอนแลว กฎหมาย ถือ
วา หนี้นั้นถึงกําหนดชําระโดยพลัน (ม. 203)
2. การผิดนัดของลูกหนี้
1.เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้น เจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไม
ชําระหนี้ ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัด เพราะเขาเตือนแลว (ม. 204 วรรคหนึ่ง)
2. เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระตามวันแหงปฏิทินแลว และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนด ลูกหนี้ไดชื่อ
วาตกเปนผูผิดนัดแลว โดยมิตองเตือนกอนเลย (ม. 204)
3. ถาเปนหนี้อันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดมาแตเวลาที่ทําละเมิด (ม. 206)
ผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด
1. เจาหนี้มีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการนั้นได (ม.215)
2. ถาโดยเหตุที่ผิดนัดนั้น ทําใหการชําระหนี้กลายเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้ เจาหนี้มีสิทธิที่จะ
บอกปดไมรับการชําระหนี้นั้น และมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้ได (ม. 216)
3. ลูกหนี้จะตองรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแตความประมาทเลินเลอในระหวางที่ตน
ผิดนัด ทั้งจะตองรับผิดชอบในการที่การชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหวางผิดนัด
ดวย เวนแตความเสียหายนั้นถึงอยางไรก็จะเกิดมีขึ้นอยูดีถึงแมวาตนจะไดชําระหนี้ทันกําหนดเวลา (ม.217)
4. ในระหวางผิดนัด ถาไมมีการกําหนดไวเปนอยางอื่น ในกรณีของหนี้เงินใหคิดดอกเบี้ยรอยละเจ็ด
ครึ่งตอป (ม. 224)
การรับชวงสิทธิ ถามีบุคคลภายนอกที่ไมไดเปนฝายในมูลหนี้มาแตเดิม แตเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
อาจเขามาเกี่ยวของโดยการเขามาใชหนี้แทนลูกหนี้ได และโดยผลของกฎหมายบุคคลภายนอกนั้นก็จะเปนผูเขา
มาสวมตําแหนงเปนเจาหนี้แทนตอไป เรียกวา “การรับชวงสิทธิ” (ม.226)
การโอนสิทธิเรียกรอง คือ ขอตกลงซึ่งเจาหนี้เรียกวา “ผูโอน” ยินยอมโอนสิทธิของตนอันมีตอลูกหนี้
ใหแกบุคคลภายนอกเรียกวา “ผูรับโอน” เฉพาะเจาหนี้เทานั้นที่สามารถโอนสิทธิเรียกรองของตนให
บุคคลภายนอกได สวนลูกหนี้นั้นจะโอนหนี้ของตนใหบุคคลภายนอกไมได (ม.303)
- สิทธิเรียกรองที่โอนไมได
1) สภาพของสิทธินั้นไมเปดชองใหโอน (ม.303 วรรคหนึ่ง)
2) สิทธิเรียกรองที่คูกรณีไดแสดงเจตนาหามโอนกัน แตการแสดงเจตนาเชนวานี้จะยกขึ้นเปนขอตอสู
บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตไมได (ม.303 วรรคสอง)
3) สิทธิเรียกรองใดที่ตามกฎหมาย ศาลจะสั่งยึดไมได สิทธิเรียกรองเชนนั้นยอมโอนกันไมได (ม.304)
สิทธิเรียกรองเชนนี้ตองมีกฎหมายบัญญัติไววาไมอยูในขายแหงการบังคับคดีหรือไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี
- แบบของการโอนสิทธิเรียกรอง
1) ตองทําเปนหนังสือ มิฉะนั้นการโอนจะไมสมบูรณ
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2) จะยกการโอนขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได ตอเมื่อ
ก. บอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้ หรือ
ข. ใหลูกหนี้ยินยอมดวยในการโอนเปนหนังสือ
ความระงับแหงหนี้
1. การชําระหนี้
1.1 ผูชําระหนี้ บุคคลภายนอกจะเปนผูชําระหนี้แทนลูกหนี้ก็ได เวนแตสภาพแหงหนี้นั้นจะไมเปดชองใหบุคล
ภายนอกชําระ หรือขัดเจตนาของคูกรณี (ม.314)
1.2 ผูรับชําระหนี้ ลูกหนี้ตองชําระหนี้ใหแกผูที่มีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามกฎหมายเทานั้น ถาลูกหนี้ชําระหนี้
ใหแกผูที่ไมมีสิทธิโดยชอบที่จะรับชําระหนี้แลว หนี้นั้นก็หาระงับลงไม “ผูรับชําระหนี้” คือบุคคลดังตอไปนี้
(ม.315)
สัญญาซื้อขาย
ความหมายของสัญญาซื้อขาย มีลักษณะดังนี้ (ม.453)
1. สัญญาซื้อขายเปนสัญญาที่ตองมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นใหแกผูซื้อ เมื่อคูสัญญาไดแสดง
เจตนาตกลงทําสัญญาซื้อขายแลว กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตองโอนไปยังผูซื้อตั้งแตเวลาที่ไดทําสัญญาซื้อขาย
กันทันที (ม.458)
2. ผูซื้อตกลงจะใชราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย “ราคา” ในที่นี้หมายความถึง เงินตราปจจุบันที่
สามารถชําระหนี้ไดตามกฎหมาย มิใชทรัพยสินอยางอื่น เพราะถาหากเปนทรัพยสินอยางอื่นแลว ก็อาจ
กลายเปนสัญญาแลกเปลี่ยนไป (ม. 518)
สัญญาซื้อขายที่ตองทําตามแบบ
1. อสังหาริมทรัพย (ม.139) ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
2. สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ (ม.456) มิฉะนั้น สัญญาซื้อขายจะตกเปนโมฆะ (ม.456)
3. สังหาริมทรัพยราคา 500 บาทขึ้นไป ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิด หรือ
ตองไดมีการวางมัดจํา หรือไดชําระหนี้บางสวนแลว จึงจะฟองรองบังคับคดีได (ม.456 วรรคทาย)
ขอแตกตางระหวางสัญญาจะซื้อจะขายกับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
“สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด” เปนการซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปลี่ยนมือ หรือโอนไปยังผูซื้อทันที
อยางเด็ดขาด เมื่อการซื้อขายสําเร็จบริบูรณ สวนการซื้อขายจะสําเร็จบริบูรณเมื่อใดนั้น นอกจากการตกลงกัน
แลว ตองพิจารณาถึงแบบของสัญญาดวย ถาเปนการซื้อขายทรัพยสินชนิดที่กฎหมายกําหนดใหมีแบบแลว ตอง
ทําตามแบบดวย มิฉะนั้น สัญญาซื้อขายก็ตกเปนโมฆะ
“สัญญาจะซื้อจะขาย” เปนสัญญาจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจากผูขายไปยังผูซื้อในเวลาภายหนา
ขอสังเกต สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษนั้น กฎหมายไดกําหนดใหตองมี
หลักฐานเปนหนังสือ หรือไดวางมัดจําไว หรือไดชําระหนี้บางสวนแลว จึงจะฟองรองบังคับคดีได (ม.456)
สัญญาขายฝาก
ลักษณะของสัญญาขายฝาก (ม.491) มีดังนี้
1. เปนสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ทําใหกรราสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นโอนเปลี่ยนมือจากผูขายไปยังผูซื้อ
ฝากทันที แมจะยังไมมีการสงมอบหรือชําระราคาก็ตาม
2. มีขอตกลงใหผูขายฝากอาจไถทรัพยสินนั้นคืนได ในการทําสัญญาขายฝากไมจําเปนตองใชคําวา
“ไถ” อาจใชคําอื่นๆ ที่มีความหมายทํานอเดียวกันก็ได เชน “ซื้อกลับคืน” หรือ “ซื้อคืน” เปนตน
แบบของสัญญาขายฝาก ใหนําบทบัญญัติในลักษณะซื้อขายมาใชบังคับ
ระยะเวลาในการใชสิทธิไถคืน (ม.494) มีดังนี้
1. ถาเปนอสังหาริมทรัพย คูกรณีจะกําหนดระยะเวลาไถคืนไวเกินกวา 10 ปไมได
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2. ถาเปนสังหาริมทรัพย คูกรณีจะกําหนดระยะเวลาไถเกินกวา 3 ปไมได
3. ถาคูกรณีกําหนดระยะเวลาไถคืนไวเกิน 10 ป หรือ 3 ป ก็ตองลดลงมาเหลือเพียง 10 ป หรือ 3
ป แลวแตประเภททรัพย (ม.495)
- ในกรณีที่ไมมีขอตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาไถไว หรือมีการขยายระยะเวลาไถ แตกําหนดเวลาไถ
รวมกันทั้งหมดจะตองไมเกินระยะเวลาตามกฎหมาย คือ 10 ป หรือ 3 ป แลวแตกรณี (ม.496)
“สินไถ” คือ ราคาไถถอน ซึ่งตองเปนเงินตราเทานั้น จะเอาทรัพยสินอยางอื่นมาไถแทนไมได และถา
หากไมไดกําหนดสินไถไวในสัญญา กฎหมายถือวา สินไถมีจํานวนเทากับราคาที่ขายฝากไว แตถามีการกําหนด
ราคาขายฝาก หรือสินไถไวสูงกวาราคาขายฝากที่แทจริงเกินอัตรารอยละ 15 ตอป กฎหมายกําหนดใหไถได
ตามราคาขายฝากที่แทจริง รวมถึงประโยชนตอบแทนอีกรอยละ 15 ตอป (ม.499)
สัญญาเชาทรัพย
สัญญาเชาทรัพยมีลักษณะดังนี้ (ม. 537) คือ
1. เปนสัญญาตางตอบแทน สัญญาเชารายใดที่กําหนดใหผูเชาไดประโยชนในทรัพยสินฝายเดียว โดย
ผูเชาไมตองมีหนาที่อยางใดๆ แลว สัญญานั้นก็หาเปนสัญญาเชาไม แตอาจเปนสัญญายืม (ม.369) หรือเปน
ผูอาศัย
2. ผูเชามีสิทธิไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชา “ทรัพยสิน” (ม. 138) ที่เปนวัตถุแหง
สัญญาเชานี้จะเปนอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพยหรือสิทธิใดๆ ก็ได และสิทธิที่จะใชหรือไดรับประโยชนจาก
ทรัพยสินตามสัญญาเชานั้น กฎหมายไดกําหนดไวชัดเจนวาตองเปนระยะเวลาอันมีจํากัด หรือแมจะกําหนด
ระยะเวลาเชาไวตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชาก็ได (ม.541) เพราะเทากับเปนการกําหนดระยะเวลาอันมี
จํากัดแลว
3. ผูเชาตกลงใหคาเชาเพื่อตอบแทนการใชทรัพยสิน “คาเชา” โดยปกติจะเปนเงินตรา แตคูสัญญาจะ
ตกลงกันกําหนดคาเชาเปนทรัพยสินอยางอื่นก็ได เพราะไมมีกฎหมายกําหนดหามไวแตอยางใด
แบบการทําสัญญาเชาทรัพย กฎหมายไมไดกําหนดแบบของสัญญาไวแตอยางใด ดังนั้นเพียงแต
คูกรณีไดมีเจตนาตกลงกัน สัญญาเชาทรัพยก็เกิดขึ้นแลว แตในเรื่องนี้มีกรณียกเวน หากเปนการเชา
อสังหาริมทรัพย กฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได (ม. 538)
แบงไดดังนี้
1. การเชาอสังหาริมทรัพยที่กําหนดระยะเวลาเชาไวไมเกิน 3 ป ตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยาง
ใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได
2. การเชาอสังหาริมทรัพยที่กําหนดระยะเวลาเชาไวเกิน 3 ป หรือตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชา
ตองทําเปนหนังสือ+จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งหากไมทําตามก็จะฟองรองบังคับคดีไดแคเพียง 3
ปเทานั้น
การสิ้นสุดของสัญญาเชาทรัพย
1. กรณีที่สัญญาเชาระงับไปดวยผลของกฎหมาย อาจมีไดโดยเหตุตอไปนี้ คือ
1.1 เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาตามที่ตกลงไวในสัญญา กฎหมายกําหนดใหสัญญาเชาระงับเมื่อ
สิ้นกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว โดยมิพักตองบอกกลาว (ม.564)
1.2 เมื่อผูเชาตาย สัญญาเชาทรัพยนั้นคุณสมบัติของผูเชาเปนสาระสําคัญ สิทธิการเชาจึง
เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเขา อันไมอาจตกทอดเปนมรดกแกทายาทได
1.3 เมื่อทรัพยที่เชานั้นสูญหายไปทั้งหมด (ม.567)
2. กรณีที่สัญญาเชาระงับไปดวยการบอกเลิกสัญญา อาจมีไดโดยเหตุตอไปนี้ คือ
2.1 กรณีที่มีขอตกลงในสัญญาเชาระบุใหสิทธิบอกเลิกสัญญาแกคูสัญญาเอาไวโดยเฉพาะ

15
2.2 เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติผิดหนาที่ตามสัญญาเชาในขอสําคัญ เชน ถาผูเชาไม
ชําระคาเชา ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได (ม.560)
2.3 กรณีที่ไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว และไมอาจสันนิษฐานไดวาระยะเวลา
เชาจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแลว กฎหมายไดกําหนดใหสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแกคูกรณีทั้งสองฝายไว แตในการ
บอกเลิกสัญญาเชานั้นตองบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งรูตัวกอนชั่วกําหนดเวลาชําระคาเชาระยะหนึ่งเปนอยางนอย
แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินกวา 2 เดือน (ม.566)
สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา
คือ นอกจากจะตองชําระคาเชาเพื่อตอบแทนการไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาแลว ผูเชายังตอง
ชําระหนี้อยางใดอยางหนึ่งเปนการตอบแทนที่ไดเขาทําสัญญาเชานั้นยิ่งไปกวาการชําระคาเชาธรรมดาอีกดวย
ดังนั้น แมไมไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ก็ใชบังคับตามขอตกลงได
ขอสังเกต คาเชาที่มีเงินกินเปลาหรือเงินแปะเจี๊ยะ นั้น ถือวาเปนสวนหนึ่งของเงินคาเชา จึงไมใชสัญญา
ตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา
ผลทางกฎหมายของสัญญาเชาตางตอบแทนพิเศษ
การทําสัญญาเชาตางตอบแทนพิเศษ แมจะเปนการเชาอสังหาริมทรัพย ก็ไมจําเปนตองมีหลักฐานเปน
หนังสือแตอยางใด และสัญญาเชาตางตอบแทนพิเศษนี้ แมผูเชาตาย สัญญาเชาก็ไมระงับ ทายาทของผู
เชามีสิทธิเชาตอไปไดจนกวาจะครบกําหนดสัญญา
สัญญาเชาซื้อ
มีลักษณะดังนี้ คือ (ม.572)
1. เปนสัญญาซึ่งเจาของทรัพยสินนําทรัพยสินออกใหเชา
2.มีคํามั่นของเจาของทรัพยสินวาจะขายหรือใหทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูเชาซื้อ หากไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาครบถวนแลว
แบบของสัญญาเชาซื้อ ไมวาจะเปนการเชาซื้อสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยก็ตาม กฎหมายไดกําหนด
แบบของสัญญาเชาซื้อไว คือ ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของคูสัญญาในสัญญาทั้งสองฝาย ถาฝายใด
มิไดลงลายมือชื่อ จะถือวาฝายนั้นทําหนังสือดวยมิได มิฉะนั้นสัญญาตกเปนโมฆะ (ม.572 วรรคสอง)
ความระงับแหงสัญญาเชาซื้อ
1. โดยการบอกเลิกของผูเชาซื้อ โดยการสงมอบทรัพยสินกลับคืนใหแกเจาของ (ม.573)
2. โดยการบอกเลิกสัญญาของผูใหเชาซื้อ มีสาเหตุ 2 ประการ คือ
2.1 เมื่อผูเชาซื้อผิดนัดไมใชเงินสองคราวติดๆ กัน (ม.574) หากเปนการผิดนัดไมใชเงินในงวดสุดทาย
ผูใหเชาซื้อจะตองบอกเลิกสัญญาไดตอเมื่อระยะเวลาการใชเงินไดพนกําหนดไปอีกงวดหนึ่งแลว (ม.574)
2.2 เมื่อผูเชาซื้อกระทําผิดสัญญาในขอที่เปนสวนสําคัญ (ม.574)
ผลของการบอกเลิกสัญญา ผูใหเชาซื้อซึ่งเปนเจาของทรัพยสินชอบที่จะกลับเขาครอบครองทรัพยสินนั้น และ
ริบเงินทั้งหมดที่ผูเชาซื้อไดชําระมาแลว (ม.574)
ขอแตกตางระหวางสัญญาเชาซื้อกับสัญญาเชาทรัพย
1. สัญญาเชาทรัพย ผูเชามีสิทธิครอบครองใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาโดยไมมีทางจะไดกรรมสิทธิ์เลย
ไมวาจะเชากันนานเทาใด / แตสัญญาเชาซื้อ ผูเชาซื้อนอกจากมีสิทธิครอบครองใชประโยชนจากทรัพยสินที่
เชาแลว ยังอาจไดสิทธิในทรัพยสินนั้นหากไดชําระเงินครบจํานวนครั้งตามที่กําหนดในสัญญา
2. คาเชาในสัญญาเชาทรัพยนั้น จะเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นก็ได / แตคาเชาซื้อนั้นกฎหมายระบุไว
ชัดเจนวาตองเปนเงินเทานั้น (ม.572)
3. สัญญาเชาซื้อเปนสัญญาที่ตองทําตามแบบ คือ ตองทําเปนหนังสือ มิฉะนั้นตกเปนโมฆะ / แตสัญญา
เชาทรัพยไมตองทําตามแบบแตอยางใด
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สัญญาจางแรงงาน
คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวา นายจาง และ
นายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให (ม.575) การจางแรงงานนี้ รวมถึงการใชความรู
ความสามารถดวย เชน จางครูมาสอนหนังสือ เปนตน เปนสัญญาไมมีแบบ เพียงตกลงดวยวาจาก็ใชไดแลว
สัญญาจางทําของ
หลักเกณฑที่สําคัญ (ม.587) มีดังนี้
1. เปนสัญญาตางตอบแทน
2. เปนสัญญาที่มุงถือผลสําเร็จของงาน
3. ไมมีแบบ
อายุความการฟองรองเพื่อใหผูรับจางรับผิดในความชํารุดบกพรอง ตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันที่
ความชํารุดบกพรองไดปรากฏขึ้น (ม.601)
สัญญายืมใชคงรูป
หลักเกณฑที่สําคัญ (ม.640) ดังนี้ คือ
1. เปนสัญญาไมมีคาตอบแทน
2. เปนสัญญาที่ไมโอนกรรมสิทธิ์
3. วัตถุแหงสัญญายืมใชคงรูปคือทรัพยสิน
หนาที่ของผูยืม
1. หนาที่ในการเสียคาใชจายตางๆ และคาบํารุงรักษาทรัพยสิน (ม.647) คาใชจายในการสงมอบทรัพยสินคืน
(ม. 642)
2. หนาที่ในการใชสอยทรัพยสินและสงวนรักษาทรัพยสินที่ยืม และตองใชทรัพยสินดวยตนเอง จะนําไมใหผูอื่น
ใชไมได (ม.643)
3. หนาที่ในการสงคืนทรัพยสินที่ยืมเมื่อใชเสร็จ
ความระงับแหงสัญญายืมใชคงรูป
1. ในกรณีที่สัญญาไดกําหนดระยะเวลายืมไว สัญญาจะระงับเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลาตามสัญญา
2. ในกรณีที่สัญญาไมไดกําหนดระยะเวลายืมไว ผูใหยืมมีสิทธิเรียกคืนเมื่อใดก็ได (ม.646 วรรคสอง)
3. สัญญายืมใชคงรูปจะระงับไปเมื่อผูยืมตาย (ม.648)
4. สัญญายืมใชคงรูปจะระงับไปเมื่อผูใหยืมบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผูยืมผิดสัญญา (ม.645)
สัญญายืมใชสิ้นเปลือง
หลักเกณฑที่สําคัญ (ม.650) ดังนี้
1. สัญญายืมใชสิ้นเปลืองอาจเปนสัญญามีคาตอบแทนก็ได
2. เปนสัญญาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์
3. วัตถุแหงสัญญายืมใชสิ้นเปลืองคือทรัพยสินชนิดใชไปสิ้นไป
หนาที่ของผูยืม ตองสงมอบทรัพยสินประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันใหแกผูใหยืม เมื่อสัญญายืมระงับ
สิ้นไป (ม.640)
สัญญากูยืมเงิน
มีหลักดังนี้ (ม.653) คือ ในการยืมเงินที่มีจํานวนเกินกวา 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได
สัญญากูยืมเงินที่คิดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยนั้นจะเปนเงินตราหรือจะเปนทรัพยสินอยางอื่นก็ได ในการคิดดอกเบี้ย
นั้นคูสัญญาจะคิดดอกเบี้ยเกินกวารอยละ 15 ตอปไมได ถาคูสัญญาฝาฝนก็จะมีผลทําใหดอกเบี้ยทั้งหมดตก
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เปนโมฆะ แตในสวนของตนเงินนั้นยังคงใชได เพราะสามารถแยกสวนตนเงินซึ่งสมบูรณออกจากสวนดอกเบี้ย
ได (ม.173)
หากคูสัญญากําหนดใหคิดดอกเบี้ยแตไมไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว ใหคิดรอยละ 7.5 ตอป (ม.7)
การคิดดอกเบี้ยทบตน หากคูสัญญาไดตกลงกันไวเปนหนังสือวา ใหคิดดอกเบี้ยทบตนไดในกรณีที่ดอกเบี้ยได
คางชําระไมนอยกวา 1 ปแลว (ม. 654) กับกรณีมีประเพณีการคาขายใหคิดดอกเบี้ยทบตนได
สัญญาฝากทรัพย
มีหลักดังนี้ (ม.657)
1. เปนสัญญาที่สมบูรณเมื่อสงมอบทรัพย (ถาไมมีการสงมอบ ถึงแมวาจะไดทําเปนหนังสือกันแลว สัญญานั้นก็
ไมสมบูรณ ฟองรองบังคับคดีกันไมได
2. วัตถุแหงสัญญาเปนทรัพยสิน
3. ผูรับฝากตองเก็บรักษาไวในอารักขาแหงตน
คาบําเหน็จในการฝากทรัพย กฎหมายใหถือวาเปนการฝากทรัพยมีบําเหน็จ (ม.658) ฉะนั้นแมจะไมไดตกลง
คาฝากไวตอกัน ก็สามารถเรียกรองกันได
สัญญาค้ําประกัน
หลักมีดังนี้ (ม.680)
1. เปนเรื่องที่ผูค้ําประกันทําสัญญาผูกพันตนตอเจาหนี้วาจะชําระหนี้ใหเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้
2. สัญญาค้ําประกันเปนสัญญาอุปกรณ กลาวคือ จะตองมีหนี้ใหค้ําประกัน ดังนั้น ถาหนี้ดังกลาวไมชอบดวย
กฎหมายก็ดี หรือระงับสิ้นไปดวยเหตุใดๆ ก็ดี สัญญาค้ําประกันยอมสิ้นผลไปดวย (ม.681 วรรคหนึ่ง)
แบบของสัญญาค้ําประกัน
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได (ม.680
วรรคสอง) แตเจาหนี้ยังคงสามารถฟองใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหตามมูลหนี้สัญญาประธานได
สัญญาจํานอง
มีหลักดังนี้ (ม.702 วรรคหนึ่ง)
1. เปนเรื่องที่ผูจํานองนําทรัพยสินไปตราไวแกผูรับจํานองเพื่อประกันการชําระหนี้ ถาลูกหนี้ไมชําระหนี้เมื่อถึง
กําหนด เจาหนี้ก็สามารถบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานองได (ม.702 วรรคสอง)
2. ผูจํานองไมตองสงมอบทรัพยสินใหแกผูรับจํานอง ผูจํานองยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นอยู
3. สัญญาจํานองเปนสัญญาอุปกรณ (ม.707)
ทรัพยสินที่จํานองได (ม.703)
1. อสังหาริมทรัพย (ม.139)
2. สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษที่ไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมาย ไดแก
(ก) เรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตมีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป
(ข) แพ (floating house)
(ค) สัตวพาหนะ
3. สังหาริมทรัพยอื่นๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ เชน เครื่องจักรกลโรงงาน
แบบของสัญญาจํานอง ตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หากไมปฏิบัติตาม สัญญา
จํานองเปนโมฆะ (ม.152)
สัญญาจํานํา
มีหลักดังนี้ (ม.747)
1. ทรัพยสินที่จํานําตองเปนสังหาริมทรัพย แตสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษก็นํามาจํานําได
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2. ผูจํานําตองสงมอบทรัพยสินที่จํานําใหแกผูรับจํานํา ผูจํานําในสัญญาจํานํานั้นจะเปนตัวลูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอกก็ได ถาไมมีการสงมอบทรัพยสินที่จํานําสัญญาจํานําก็ไมเกิดขึ้น
3. สัญญาจํานําเปนสัญญาอุปกรณ
สัญญาตัวแทน
ความเปนตัวแทนอาจเกิดได 2 ประการ คือ (ม.797)
1. การเปนตัวแทนโดยชัดแจง
2. การเปนตัวแทนโดยปริยาย โดยเกิดจากพฤติการณทําใหเขาใจไดวามีการเปนตัวแทนกันแลว
อนึ่ง ผูจะเปนตัวแทนนั้น ตองอาศัยอํานาจของตัวการ ดังนั้น ถาตัวการไมสามารถทํากิจการนั้นไดดวยตนเอง
ตัวแทนก็ไมมีอํานาจ
แบบของการตั้งตัวแทน สัญญาตัวแทนตามปกติไมมีแบบ อยูที่ตัวการกับตัวแทนจะตกลงกันอยางไรก็ตาม
กฎหมายไดวางหลักไววา ถากิจการใด กฎหมายบังคับให ตองทําเปนหนังสือ การตั้งแตแทนเพื่อทํากิจการนั้น
ตองทําเปนหนังสือดวย สวนถากิจการใดกฎหมายบังคับวา ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อ
กิจการนั้นก็ตองมีหลักฐานเปนหนังสือดวย (ม.798) ถาตัวแทนกระทําไปโดยไมไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
จากตัวการ การกระทํานั้น ยอมไมผูกพันตัวการ
สัญญานายหนา
“นายหนา” คือบุคคลซึ่งทําสัญญากับบุคคลหนึ่งที่เรียกวาตัวการ ตกลงทําหนาที่เปนคนกลางหรือเปนสื่อ
ชี้ชองใหตัวการไดเขาทําสัญญา กับบุคคลภายนอก (ม.845)
บําเหน็จของนายหนา
สัญญานายหนานั้น ตามปกติตองถือวามีบําเหน็จ (ม.846) แมจะไมมีขอตกลงกันไว ก็ตองใหบําเหน็จตาม
ธรรมเรียมคือรอยละ 5 สิทธิเรียกคาบําเหน็จเกิดขึ้นเมื่อตัวการกับบุคคลภายนอกไดตกลงกันทําสัญญาเสร็จ
แมตอมาจะมีการบอกเลิกสัญญาภายหลัง ก็ตองจายคาบําเหน็จให
อายุความฟองรองเรียกคานายหนา ใชอายุความ 10 ป ตามบทบัญญัติทั่วไป
สัญญาประนีประนอมยอมความ
มาตรา 850 “อันวาประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอ
พิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน ”
จากบทนิยามหรือความหมายดังกลาวอาจแยกอธิบายหลักเกณฑของสัญญาประนีประนอมยอมความได
ดังนี้ คือ
1. เปนสัญญาตางตอบแทนที่มีคูสัญญาสองฝาย
2. คูสัญญาทั้งสองฝายไดทําสัญญาระงับขอพิพาทซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นใหเสร็จไป
3. คูสัญญาตางยอมผอนผันใหแกกัน
4. กอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมในระหวางคูสัญญา
สัญญาประนีประนอมยอมความตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
สัญญาประนีประนอมยอมความไมมีแบบเปนสัญญาที่สมบูรณโดยการแสดงเจตนาแตหากจะ
ฟองรองคดีตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
มาตรา 851 “อันสัญญาประนีประนอมยอมความ นั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยาง
หนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนของฝาย นั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟอง
รองใหบังคับคดี หาไดไม”
กฎหมายบัญญัติแตเพียงใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูตองรับผิดเมื่อจะฟองรอง
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บังคับคดีหลักฐานเปนหนังสือจึงเปนเพียงพยานหลักฐานในการฟองรองคดี ซึ่งมีหลักอยางเดียวกับการกูยืม
เงินเกินกวา 2,000 บาท
“หลักฐานเปนหนังสือนี้ไมมีพิธีการอยางใดจะเขียนที่ไหนในวัตถุที่เปนกระดาษ หรือ วัตถุ
อยางอื่นใด เมื่อไรก็ได ทั้งสิ้น ขอแตใหเปนหนังสือ คือ ขอความ เครื่องหมาย แทนคําพูดที่พอจะอาน เขา
ใจความเปนหลักฐานพอฟงไดในเบื้องตน และมีลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดไว เทานั้น ก็เปนอันเพียงพอ”
เชน
คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 464/2504
ความประสงคของกฎหมายที่ ใหมีหลักฐานเปนหนังสือเพียงเพื่อความมั่นคงแนนอนหาได
บังคับไววาตองเขียน หรือทําในรูปแบบอยางใดไมหากกรณี มหี ลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใด ปรากฏชัด
แจงพอรับฟงได ศาลยอมบังคับตามหลักฐานนั้น ๆ ได เชน
เชน บันทึกเปรียบเทียบของอําเภอ , รายงานการประชุม , บันทึกประจําวันของสถานีตํารวจ
จดหมายโตตอบ เปนตน
อนึ่งการฟองคดีในสัญญาประนีประนอมยอมความ นอกจากตองมีหลักฐานเปนหนังสือแลว
ยังตองมีลายมือชื่อของผูรับผิด หรือตัวแทนของฝาย นั้นเปนสําคัญดวย
สําหรับการลงลายมือชื่อ ก็ตองบังคับ ตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9 วา
ดวยการลงลายมือชื่อ คือ ถาหากคูสัญญาเขียนหนังสือไมไดก็อาจใชวิธีพิมพลายมือชื่อ โดยมีพยานเซ็นรับรอง
สองคน และพยาน 2 คน นั้น ตองเห็นผูนั้นพิมพลายนิ้วมือ หรือลงเครื่องหมาย แทน ดวย ถาลงชื่อเปน
พยานโดยไมเห็นยอมไมถือวาเปนการรับรองพยานตามความในมาตรา 9 (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 555/79,
1131/2479)
แตในกรณีลงลายมือชื่อตอพนักงานเจาหนาที่ แมจะพิมพลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอื่น
แทน ไมจําตองมีพยานรับรองลายมือชื่อก็ใชได (คํา พิพากษา ศาล ฎีกา ที่ 39-40/2490)
บทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 851 ใชบังคับทั่วไปไมจํากัดวาสัญญาประนีประนอมยอมความ
นั้น จะเปนสัญญาที่ทํากันเองหรือทําตอหนาศาลดังนั้น แมสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันตอหนาศาล
ซึ่งโจทกเปนฝายตองรับผิดมิไดลงลายมือชื่อไวแมศาลชั้นตนจะจดรายงานกระบวนพิจารณาไววาโจทก
ไมยอมลงลายมือชื่อจึงบันทึกไวตอหนาโจทกจําเลยแลวศาลชั้นตนพิพากษาใหคดีเปนอันเสร็จเด็ดขาดไป
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ นั้นและใหบังคับตามสัญญายอม ดังนี้ สัญญาประนีประนอมยอมความ
ในคดีนี้จึงเปนสัญญาไมชอบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 851 (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 195/2521)
ประกันภัย
หลักเกณฑเฉพาะของสัญญาประกันภัย มี 3 ประการ คือ (ม.861)
1. เปนสัญญาตางตอบแทน คือ ผูเอาประกันภัยเปนลูกหนี้ที่จะตองชําระเบี้ยประกันภัย และเปนเจาหนี้ที่
จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํานวนหนึ่ง เมื่อมีเหตุในอนาคตตามสัญญาไดเกิดขึ้น
2. เปนสัญญาที่มีเงื่อนไขอันไมแนนอน เพราะเปนภัยที่ไมมีใครคาดคิดลวงหนาไดวาจะเกิดแกใคร เมื่อใด
3. เปนสัญญาที่รัฐควบคุม
สัญญาประกันวินาศภัย
เปนสัญญาที่มุงหมายชดใชคาสินไหมทดแทน ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันสามารถคํานวณเปนราคาเงินได
(ม.867 วรรคสอง)
สัญญาประกันชีวิต
ไดแก สัญญาประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขในการใชจํานวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลหนึ่ง
(ม.889)
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ทรัพย
“ทรัพย” หมายความวา วัตถุมีรูปราง (ม.137)
“ทรัพยสิน” หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได (ม. 138)
ประเภทของทรัพย
1.อสังหาริมทรัพย คือ ทรัพยที่เคลื่อนที่ไมได เชน
1.1 ที่ดิน หมายถึง พื้นแผนดิน รวมตลอดถึง ภูเขา เกาะ และที่ชายทะเลดวย
1.2 ทรัพยที่ติดกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร
1.3 ทรัพยซึ่งประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน
1.4 สิทธิอันเกี่ยวกับ 1.1, 1.2 และ 1.3 อันไดแก สิทธิในกรรมสิทธิ์ (ม.1336), สิทธิ
ครอบครอง (ม.1367), สิทธิจํานอง, สิทธิเก็บกิน (ม.1417) ภาระจํายอม (ม.1387) เปนตน
2. สังหาริมทรัพย ไดแก
2.1 ทรัพยสินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย
2
2.2 สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย เชน สิทธิจํานอง สิทธิยึดหนวง เปนตน
3. ทรัพยแบงได (ม.141) ไดแกทรัพยอันอาจแยกออกจากกันเปนสวนๆ ได โดยยังคงสภาพเดิมอยู
4. ทรัพยแบงไมได (ม.142) ไดแก
4.1 ทรัพยที่ไมอาจแยกออกจากกันไดโดยสภาพ เชน บาน โตะ เกาอี้ เปนตน
4.2 ทรัพยที่กฎหมายถือวาแบงไมได เชน หุนของบริษัท สวนควบของทรัพย เปนตน
5. ทรัพยนอกพาณิชย (ม.143) ไดแก
5.1 ทรัพยที่ไมอาจถือเอาได เชน กอนเมฆ ดวงอาทิตย เปนตน
5.2 ทรัพยที่ไมอาจโอนกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย เชน ที่ดินธรณีสงฆ ยาเสพติด เปนตน
สวนประกอบของทรัพย
1. สวนควบ (ม.144) ไดแก สวนซึ่งวาโดยสภาพแหงทรัพย หรือโดยจารีตประเพณีแหงทองถิ่น เปน
สาระสําคัญในความเปนอยูของทรัพยนั้น และไมอาจจะแยกจากกันได นอกจากทําลาย ทําใหบุบสลาย หรือทํา
ใหทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป ขอยกเวนในเรื่องสวนควบมีดังนี้ (ม.145, 146)
1.1 ไมลมลุกหรือธัญชาติ
1.2 ทรัพยอันติดกับที่ดิน หรือโรงเรือนชั่วคราว
1.3 โรงเรือนหรือการปลูกสรางอยางอื่นซึ่งผูมีสิทธิในที่ดินของผูอื่นไดใชสิทธิปลูกทําลงไว
2. อุปกรณ (ม.147) ไดแก สิ่งที่ใชบํารุงดูแลรักษาทรัพยประธาน และสามารถแยกออกจากทรัพย
ประธานไดโดยไมทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรง ตางจากการเปนสวนควบ
3. ดอกผล คือ ผลประโยชนที่ไดงอกเงยจากทรัพยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเองโดยสม่ําเสมอ แบงออกเปน 2
ประเภท คือ (ม.148)
3.1 ดอกผลธรรมดา คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพยซึ่งไดมาจากตัวทรัพย โดยการมี
หรือใชทรัพยนั้นตามปกตินิยม เชน ผลไม น้ํานม ขนสัตว และลูกของสัตว เปนตน
3.2 ดอกผลนิตินัย ซึ่งเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เชน ดอกเบี้ย กําไร คาเชา คาปนผล ฯ
บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ
“บุคคลสิทธิ” คือ สิทธิหรือบุคคลที่จะบังคับใหกระทําการ งดเวนกระทําการหรือสงมอบทรัพยสินให ไดแก
สิทธิตางๆ ที่เจาหนี้จะบังคับเอาไดจากลูกหนี้นั่นเอง
“ทรัพยสิทธิ” คือ สิทธิเหนือทรัพยสิน สามารถบังคับไดโดยตรงเอากับตัวทรัพยสินได ทรัพยสิทธิ เกิดขึ้นไดก็
แตอาศัยอํานาจของกฎหมายเทานั้น ไดแก กรรมสิทธิ์ สิทธิอาศัย ภาระจํายอม สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน
และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย (ม.1387-1434) เปนตน
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1. ประเภทของทรัพยสิทธิ

1.1 กรรมสิทธิ์
ไดแก สิทธิในความเปนเจาของในทรัพยสิน ซึ่งผูมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยยอมมีสิทธิ
ดังตอไปนี้ตอทรัพยสินของตนเอง (ม. 1336)
1. สิทธิใชสอยทรัพย 2. สิทธิจาหนายทรัพยสิน 3. สิทธิไดดอกผลแหงทรัพยสิน 4. สิทธิติดตามเอา
ทรัพยสินคืนจากผูที่ไมมีสิทธิจะยึดถือได 5. มีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย
เจาของทรัพยยอมมีสิทธิดังกลาวขางตนตอทรัพยสินของตนเองยกเวนแตจะถูกจากัดการใชสิทธิภายใต
บทบัญญัติของกฎหมาย แดนแหงกรรมสิทธิ์
1.2 กรรมสิทธิ์รวม หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปเปนเจาของทรัพยสินเดียวกัน โดยปกติเจาของรวมจะมี
สวนในทรัพยสินรวมนั้นเพียงใดยอมเปนไปตามสวนแหงความเปนเจาของทรัพยสินนั้น หากไมสามารถพิสูจน
แสดงความเปนเจาของไดวามีสวนเทาใดแลว กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมมีสวนเทากัน
สิทธิของเจาของรวมที่มีตอทรัพยสิน
1. ใชสิทธิเกี่ยวแกกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินรวมตอสูบุคคลภายนอก เชน เจาของรวมแตผูเดียว มีสิทธิ
ฟองขับไลผูที่อาศัยหองอันเปนเจาของรวมได
2. มีสิทธิใชทรัพยสินรวมไดในเมื่อไมขัดตอสิทธิของเจาของรวมคนอื่น และมีสิทธิไดดอกผลตามสวน
ของตนจากทรัพยสินนั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2482 เจาของที่ดินรวมกันจะหามมิใหเจาของรวมอีกคนหนึ่งเขา
เกี่ยวของในที่ดินมิได
3. มีสิทธิจําหนาย จานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันทรัพยสินรวมแตเฉพาะสวนของตนได แตจะจา
หนาย จานา จานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันทรัพยทั้งหมดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของรวม
หมดทุกคน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2493 เจาของรวมเอาที่ดินไปจานอง โดยเจาของรวมคนอื่นมิไดรู
เห็นยินยอม สัญญาจานองไมผูกพันสวนกรรมสิทธิ์ของผูอื่น คงใชบังคับไดเฉพาะสวนของเจาขอรวมได
4. มีสิทธิเรียกใหแบงทรัพยสินในโอกาสอันควร เวนแตจะมีนิติกรรมระหวางเจาของหามมิใหแบง
ทรัพยสินชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งไมเกินสิบป หรือมีวัตถุประสงคที่จะไมแบงเปนการถาวร
1.3 สิทธิครอบครอง
หมายถึง สิทธิที่จะยึดถือทรัพยสินไวเพื่อตน ซึ่งการจะไดสิทธิครอบครองจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ 2
ประการคือ
1. มีการยึดถือทรัพยสิน โดยจะยึดถือดวยตนเองหรือใหบุคคลอื่นยึดถือแทนก็ได
2. มีเจตนายึดถือทรัพยสินนั้นไวเพื่อตนเอง แตไมจําตองมีเจตนาเปนเจาของ เชน ผูยืมทรัพยสินของผูอื่น มีการ
ยึดถือเพื่อประโยชนของตนเอง กลาวคือ เพื่อใชประโยชนในระหวางที่ยืมทรัพย
การครอบครองปรปกษ หมายถึง การที่บุคคลไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอื่นโดยการครอบครองตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ ซึ่งไดบัญญัติวา
“บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอื่นไวโดยสงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของถาเปน
อสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาหา
ปไซร ทานวา บุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์”
การที่บุคคลจะไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษจะตองปรากฏวา ทรัพยสินนั้นเปน ทรัพยสิน
ของผูอื่นที่เจาของจะตองมีกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะที่ดิน ที่ดินที่จะไดกรรมสิทธิ์โดยการ
ครอบครองปรปกษ
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จะตองเปนที่ดินที่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ไดแก โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา
“ ไดทําประโยชนแลว ” ถาหากที่ดินนั้นเจาของมีเพียงสิทธิครอบครองเทานั้น เชน ที่ดินมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) แมผูนั้นจะครอบครองที่ดินดังกลาวนานเพียงใดก็ไมไดกรรมสิทธิ์
โดยการครอบครองปรปกษ แตอยางใด นอกจากนั้น การครอบครองดังกลาวจะตองเปนการครอบครองโดย
สงบ โดยเปดเผยไมมีการ ปดบังอําพรางหรือซอนเรนและมีเจตนาเปนเจาของ ถาเปนการครอบครองในฐานะ
ผูเชา หรือ ผูอาศัยไมไดครอบครองโดยมีเจตนาเปนเจาของก็ไมเขาองคประกอบที่จะไดกรรมสิทธิ์โดยการ
ครอบครองปรปกษ และการครอบครองปรปกษจะนําไปใชแกทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ แผนดินไมได
เพราะตองหามตามมาตรา ๑๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทั้งจะนําไปใชกับที่ธรณีสงฆหรือ
ที่วัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆไมไดดวย
1.4 ภาระจํายอม
มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพยอาจตองตกอยูในภาระจํายอม อันเปนเหตุใหเจาของตองรับกรรมบางอยาง ซึ่ง
กระทบถึงทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางมีอยูในกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้น เพื่อประโยชนแก
อสังหาริมทรัพยอื่น
หลักเกณฑ
1. มีอสังหาริมทรัพยสองอสังหาริมทรัพย
2. อสังหาริมทรัพยทั้งสองจะตองเปนของเจาของตางคนกัน
3. อสังหาริมทรัพยหนึ่งจําตองรับกรรมบางอยาง หรือถูกตัดสิทธิบางอยางเพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอื่น
การไดมาซึ่งภารจํายอมอาจไดมาโดย 3 วิธีดังตอไปนี้
1. โดยนิติกรรม คือ การไดมาโดยการตกลงระหวางเจาของที่ดินซึ่งเปนภารทรัพยและสามยทรัพยโดยอาจจะมี
การใหคาตอบแทนหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับขอตกลง
2. โดยอายุความ (การไดทางภาระจํายอมโดยอายุความ)
3. โดยผลแหงกฎหมาย เชน การปลูกโรงเรือนรุกลาเขาไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริต มีสิทธิจดทะเบียน
ภารจํายอมเหนือที่ดินเฉพาะสวนที่รุกลาได
ลักษณะของภารจํายอม
1. ภารจํายอม ยอมตกติดไปกับสามยทรัพยเวนแตจะตกลงไวในสัญญากอตั้งภารจํายอมไวเปนอยางอื่น
2. ภารจํายอมยอมตกติดไปกับภารยทรัพยเสมอ การเปลี่ยนเจาของภารยทรัพยจะโอนไปยังของผูใด
3. การแบงแยกภารยทรัพยหรือสามยทรัพย หากสวนที่แบงแยกยังติดภารจํายอมอยู หรือภารจํายอมยังเปน
ประโยชนแกสามยทรัพยสวนที่แบงแยกอยู ภาระจํายอมก็ไมสิ้นไปเพราะการแบงแยกภารยทรัพย หรือ
สามยทรัพย
1.5 สิทธิอาศัย
หมายถึง สิทธิที่จะอยูในโรงเรียนของบุคคลอื่นโดยไมตองเสียคาเชา ลักษณะของสิทธิอาศัย จะตอเปนการอยูใน
โรงเรือนของผูอื่นเพื่ออยูอาศัย ไมใชวัตถุประสงคอื่น เชน เพื่อทําการคา การทําธุรกิจ และตองเปนการอยูอาศัย
อยูในโรงเรือนเทานั้นไมใชอาศัยอยูในที่ดิน
การไดมาซึ่งสิทธิอาศัย
สิทธิอาศัยจะไดมาโดยทางนิติกรรมเทานั้น กลาวคือ โดยการตกลงระหวางเจาของโรงเรือนกับผูซึ่งไดจะได
สิทธิอาศัย และจะตองไมมีการใหคาตอบแทนแกเจาของโรงเรือน ถามีการใหคาตอบแทนจะมีลักษณะเปนการ
เชาทรัพยไมใชสิทธิอาศัย
ลักษณะของสิทธิอาศัย
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1. สิทธิอาศัยถามิไดจํากัดการใชสิทธิวาเพื่อประโยชนแกผูอาศัยเฉพาะตัว บุคคลในครอบครัวและในครัวเรือน
ของผูอาศัยจะอยูดวยก็ได
2. สิทธิอาศัยไมสามารถโอนไดโดยทางมรดก หมายความวา ผูทรงสิทธิอาศัยตายทายาทของผูทรงสิทธิอาศัย
ไมสามารถใชโรงเรือนนั้นตอไปอีกได
3. สิทธิอาศัยนั้นถาผูใหสิทธิอาศัยมิไดหวงหามไวโดยชัดแจง ผูอาศัยจะเก็บเอาดอกผลธรรมดา หรือผลแหง
ที่ดินมาใชเพียงที่จาเปนแกความตองการของครัวเรือนก็ได
ความระงับของสิทธิอาศัย
1. เมื่อนิติกรรมกอสิทธิอาศัยมิไดกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอาศัยเอาไว ผูใหอาศัยมีสิทธิบอกเลิกสิทธิอาศัย
เมือใดก็ไดโดยตองบอกเลิกลวงหนาตามสมควร
2. ถานิติกรรมกอตั้งสิทธิอาศัยกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอาศัยเอาไว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
สิทธิอาศัยยอมระงับลง
3. เมื่อผูทรงสิทธิอาศัยถึงแกความตาย
4. เมื่อโรงเรือนที่ใหอาศัยสลายไปทั้งหมด
1.6 สิทธิเหนือพื้นดิน
หมายถึง สิทธิที่บุคคลหนึ่งไดเปนเจาของโรงเรือน สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใตดินนั้น
ลักษณะของสิทธิเหนือพื้นดิน
1. สิทธิเหนือพื้นดินจะกอใหเกิดขึ้นไดเฉพาะแตที่ดินเทานั้น
2. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินมีเพียงกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินเทานั้น ไมมีฐาน
เปนเจาของที่ดิน
3. โรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกจะปลูกสรางโดยเจาของที่ดินหรือผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินเปนผู
เพาะปลูกก็ได
4. โรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกไมตกเปนสวนควบกับที่ดินเพราะถือวาผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินมีสิทธิ
ในการปลูกสรางลงไปตาม ป.พ.พ. ม. 146
5. สิทธิเหนือพื้นดินไมระงับเพราะเหตุโรงเรือน สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกสลายไป
6. การไดมาซึ่งสิทธิเหนือพื้นดินจะไดมาโดยทางนิติกรรมเทานั้นโดยจะกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิเหนือ
พื้นดินหรือไมก็ได ถากําหนดจะกําหนดไดสูงสุดไมเกินสามสิบปหรือตลอดอายุของเจาของที่ดิน หรือผูทรงสิทธิ
เหนือพื้นดิน
7. สิทธิเหนือพื้นดินสามารถโอนตอไปไดทั้งโดยทางนิติกรรมและทางมรดก
1.7 สิทธิเก็บกิน
หมายถึง สิทธิที่จะเขาครอบครอง ใช และถือเอาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของผูอื่น โดยไมมีการ
กําหนดหรือจํากัดลักษณะของการใชประโยชน
ถามีการจํากัดลักษณะการใช เชน ใหใชประโยชนเฉพาะอยูอาศัยเทานั้นจะมีลักษณะเปนสิทธิอาศัย และถามี
การใหคาเชาหรือคาตอบแทนการใชประโยชนก็จะมีลักษณะเปนการเชาทรัพย
ลักษณะของสิทธิเหนือพื้นดิน
1. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินมีสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นทั้งหมดยกเวนสิทธิในการจําหนายจายโอนทรัพยสิน
2. สิทธิเก็บกินจะกอใหเกิดเหนืออสังหาริมทรัพยใดๆก็ไดไมวาจะเปน ที่ดิน หรือโรงเรือน
3. สิทธิเหนือพื้นดินจะเกิดขึ้นไดแตโดยทางนิติกรรมเทานั้นและผูทรงสิทธิเก็บกินจะเสียคาเชาหรือประโยชน
อยางใดหรือไมก็ได
4. สิทธิเก็บกินระงับเมื่อผูทรงสิทธิเก็บกินตาย
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4. ผูทรงสิทธิเก็บกินตองออกคาใชจายในการจัดการทรัพยสินตลอดจนเสียภาษีอากรกับตองใชดอกเบี้ยหนีสิน
ซึงติดพันทรัพยสินนั้นในระหวางที่สิทธิเก็บกินยังมีอยู
สิทธิหนาที่ของเจาของทรัพยสิน
เจาของทรัพยสินมีสิทธิคัดคานมิใหผูทรงสิทธิใชทรัพยสินไปในทางที่มิชอบดวยกฎหมายหรือใชในทางที่ไม
สมควร
ความระงับสิ้นไปของสิทธิเก็บกิน
1. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาในการกอตั้งสิทธิเก็บกิน
2. เมื่อทรัพยสินภายใตสิทธิเก็บกินสลายไปทั้งหมด และเปนการพนวิสัยที่จะกลับคืนดีได
3. เมื่อตกลงระงับสิทธิเก็บกินกอนครบกําหนด
1.8 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย
ไดแก กรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยมีความผูกพันที่จะตองชําระหนี้จากอสังหาริมทรัพยนั้นเปนคราวๆใหแก
บุคคลหรือตองยอมใหผูอื่นไดใชหรือถือเอาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น
การไดมาซึ่งทรัพยสิทธิ
1. ผลของนิติกรรม เชน สัญญาซื้อขาย เปนตน
2. ผลของกฎหมาย ไดแก การครอบครองปรปกษ / การไดรับมรดก / การรับรองลิขสิทธิ์ เปนตน
ครอบครัว

การหมั้น
1.ชายและหญิงคูหมั้นตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ (ม.1435) ถาการหมั้นกระทําโดยฝาฝนมาตรา 1435 ผล
คือ การหมั้นตกเปนโมฆะ (ม.1435 ว.2)
2. ผูเยาวทําการหมั้นจะตองไดรับความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครองดวย (มาตรา 1436) ถาการ
หมั้นที่ผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาว การหมั้นนั้นตกเปนโมฆียะ
แบบของการหมั้น
การหมั้นจะสมบูรณเมื่อฝายชายไดสงหมอบหรือโอนทรัพยสินอันเปนของหมั้นใหแกหญิง เพื่อเปนหลักฐานวา
จะสมรสกับหญิงนั้น (มาตรา 1437) สัญญาหมั้นเปนสัญญาพิเศษผิดกับสัญญาธรรมดา ฉะนั้น หากมีการหมั้น
แตฝายชายไมมีของหมั้นมามอบใหหญิงแลว แมจะมีการผิดสัญญาหมั้นก็จะฟองเรียกคาทดแทนฐานผิดสัญญา
หมั้นไมได
ของหมั้น
ลักษณะสําคัญของของหมั้นจะตองเขาหลักเกณฑ 4 ประการ คือ
1.ตองเปนทรัพยสิน (สิทธิเรียกรอง ถือไดวาเปนทรัพยสินที่นํามาเปนของหมั้นได )
2.ตองเปนของที่ฝายชายใหไวแกหญิง
3.ตองใหไวในเวลาทําสัญญาและหญิงตองไดรับไวแลว
4.ตองเปนการใหไวเพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้นและตองใหไวกอนสมรส ถาใหเมื่อหลังสมรสแลว
ทรัพยนั้นไมใชของหมั้น
การรับผิดตามสัญญาหมั้น
เมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ในกรณีที่ฝายหญิง
เปนฝายผิดสัญญาหมั้นใหคืนของหมั้นใหแกฝายชายดวย (มาตรา 1439)
สินสอด
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เปนทรัพยสินที่ฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองฝายหญิง แลวแตกรณี เพื่อตอบ
แทนการที่หญิงยอมสมรส (มาตรา 1437 ว.3)
ผลของการหมั้น
1. สิทธิเรียกคาทดแทนจากคูหมั้นอีกฝายหนึ่ง (ม.1440)
1.1 คาทดแทนความเสียหายตอกายหรือชื่อเสียงแหงชายหรือหญิง
1.2 คาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คูหมั้น บิดา มารดา หรือบุคคลผูกระทําการในฐานะบิดา มารดา
ไดใชหรือตองตกเปนลูกหนี้ เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร
1.3 คาทดแทนความเสียหายที่คูหมั้นไดจัดการทรัพยสิน หรือการอื่นอันเกี่ยวแกอาชีพ หรือทางทํามาหาไดของ
ตนไปโดยสมควร ดวยคาดหมายวาจะมีการสมรส
2. สิทธิเรียกคาทดแทนจากชายอื่น ถาหากชายอื่นมาลวงเกินหญิงคูหมั้น
3. สิทธิเกี่ยวกับของหมั้น ทรัพยสินของหมั้นนั้นยอมตกเปนสิทธิของหญิงในทันที แตมีบางกรณีฝายหญิงอาจ
ตองคืนของหมั้นใหแกฝายชายก็ได
กรณีที่ของหมั้นตกเปนสิทธิแกหญิงโดยไมตองคืนใหแกฝายชาย มีดังนี้
1. เมื่อฝายชายผิดสัญญาหมั้น (ม. 1439) เชน ไมยอมไปจดทะเบียนสมรสกับหญิง
2. เมื่อชายหรือหญิงตายกอนสมรส (ม.1441)
3. เมื่อหญิงบอกเลิกสัญญาหมั้น เพราะมีเหตุสําคัญเกิดแกชาย (ม.1443)
กรณีที่หญิงตองคืนของหมั้นใหแกชาย มีดังนี้ คือ
1. เมื่อหญิงผิดสัญญาหมั้น (ม. 1439)
2. เมื่อชายบอกเลิกสัญญาหมั้น เพราะมีเหตุสําคัญเกิดแกหญิง (ม.1442)
อนึ่ง การหมั้นไมเปนเหตุที่จะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได ถามีขอตกลงเรื่องคาปรับในกรณีผิดสัญญาหมั้น
ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ (ม.1438)
การสิ้นสุดของการหมั้น
1. กรณีที่คูหมั้นฝายใดฝายหนึ่งตายกอนสมรส
2. กรณีมีการบอกลางสัญญาหมั้น
3. กรณีที่มีการสมรส
4. การสิ้นสุดโดยการบอกเลิกสัญญา
5. การสิ้นสุดโดยความยินยอมของทั้งชายและหญิง
การสมรส
เงื่อนไขการสมรส
1.การสมรสจะทําไดในระหวางชายกับหญิงเทานั้น และจะกระทําไดก็ตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ
แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได (ม.1448)
2. หากผูเยาวจะทําการสมรส ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลตาม มาตรา 1454,1455 เสียกอน
3. ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ตามมาตรา 1449
ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 1495
4. ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา หรือมารดา
ตามมาตรา 1450 ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ ตามมาตรา1495
5.ผูร ับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได ตามมาตรา1451แตกฎหมายมิไดบัญญัติใหการสมรส
ที่ฝาฝนเงื่อนไขขอนี้เปนโมฆะหรือโมฆียะ เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมไมมีความสัมพันธในทาง
สายโลหิตกันเลย และมีมาตรา 1598/32 บัญญัติวา การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการสมรส
ฝาฝนมาตรา 1451 จึงทําใหการสมรสที่ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวมีผลสมบูรณทุกประการ
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6. ชายหรือหญิงมิไดเปนคูสมรสของบุคคลอื่นอยู ตามมาตรา 1452 การสมรสที่ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวเปน
โมฆะ ตามมาตรา 1495
7.หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อขาดจากการสมรสเดิมแลวไมนอยกวา 310 วัน แตมีขอยกเวนตามมาตรา
1453
8. ชายและหญิงยินยอมสมรสกัน (ม. 1458) โดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไวดวย
แบบแหงการสมรส การสมรสจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น ตามมาตรา 1457
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา
1. สินสวนตัว ตามมาตรา 1471 ไดแกทรัพยสิน
1.1 ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส ทรัพยสินเชนวานี้จะตองตกเปนกรรมสิทธิ์โดยกรรมสิทธิ์
ของคูสมรสฝายนั้นแลว แตถาทรัพยสินนั้นยังไมตกเปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของคูสมรสฝายใด แมจะอยูในเงื่อนไข
ที่จะตองไดกรรมสิทธิ์มาในภายหลัง ก็ไมถือวาเปนทรัพยสินที่มีอยูกอนสมรส
1.2 ทรัพยสินที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
1.3 ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหา ทรัพยสินเหลานี้ถือ
วาเปนสินสวนตัวของสามีหรือภริยาผูที่ไดรับมาทั้งสิ้น ไมถือวาเปนสินสมรส ทั้งๆ ที่ไดมาระหวางสมรส
1.4 ในกรณีที่สามีหรือภริยาไดรับรางวัลจากการกระทําสิ่งใดหรือจากการประกวดชิงรางวัล รางวัลที่ไดรับมา
นั้นเปนสินสวนตัว
1.5 ทรัพยที่เปนของหมั้น เปนสินสวนตัวของภริยา
1.6 ของแทนสินสวนตัว ทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวนั้นถาไดมีการแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสิน
อื่นมาดวยเงินสินสวนตัวก็ดี หรือขายสินสวนตัวไดเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นยงคงเปนสินสวนตัว
-34อยูตามเดิม เพราะเปนไปตามหลักในเรื่องชวงทรัพย ตามมาตรา 226 วรรคสอง หรือสินสวนตัวที่ถูกทําลายไป
ทั้งหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินหรือเงินมาทดแทน ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว
เชนเดียวกัน
1.7 การจัดการสินสวนตัวของคูสมรสฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ ตามมาตรา 1473
2. สินสมรส ตามมาตรา 1474 มีอยู 3 ชนิดคือ
2.1 ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส โดยไมตองคํานึงวาฝายใดมีสวนรวมในการทํามาหาไดนั้นหรือไม
นอกจากนี้การที่สามีภริยาแยกกันอยูหรือทิ้งรางกันโดยไมไดหยาขาดจากกันโดยเด็ดขาด ทรัพยสินที่ทํามาหาได
ในระหวางนั้นก็ถือวาเปนสินสมรสดวย
2.2 ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือการใหเปนหนังสือ ทรัพยสินเชน
วานี้เปนสินสวนตัวของฝายนั้นตามมาตรา 1471 (3) แตหากเจามรดกหรือผูใหระบุไวในพินัยกรรมหรือ
หนังสือยกให ระบุวาใหเปนสินสมรสจึงจะเปนสินสมรส
2.3 ทรัพยสินที่เปนดอกผลของสินสวนตัว
(1) หลัก สามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรสไดโดยลําพัง เวนแตการจัดการที่สําคัญจึง
จะตองจัดการรวมกัน ตามมาตรา 1476
(2) สามีภริยาเพียงคนเดียวมีอํานาจฟองหรือตอสูคดีเกี่ยวกับสินสมรส ตามมาตรา 1477
(3) ถาสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งไมไหความยินยอมในการจัดการสินสมรสที่สําคัญ อีกฝายหนึ่งอาจขอให
ศาลสั่งอนุญาตแทนความยินยอมได ตามมาตรา 1478
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(4) ถาสามีหรือภริยาจัดการสินสมรสที่สําคัญไปโดยลําพัง คูสมรสอีกฝายหนึ่งที่มิไดยินยอมอาจขอใหศาลเพิก
ถอนนิติกรรมนั้นได ตามมาตรา 1480 แตการเพิกถอนนิติกรรมดังกลาวอาจจะเปนที่เสียหายแก
บุคคลภายนอกได ดังนั้นมาตรา 1480 จึงไดบัญญัติคุมครองบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตและเสีย
คาตอบแทน ซึ่งการเพิกถอนนิติกรรมนั้นจะไปกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกดังกลาวนั้นไมได
มาตรา 1480 วรรคทาย กําหนดใหคูสมรสฝายที่ไมไดใหความยินยอมในการทํานิติกรรมนั้นจะตองฟองขอให
ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นเสียภายในกําหนด 1 ปนับแตวันที่รูวาไดมีการทํานิติกรรมหรืออยางชาภายใน 10 ป
นับแตวันที่ไดทํานิติกรรม
(5) สามีหรือภริยาไมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกวาสวนของตนใหแกบุคคลใดได
ตามมาตรา1481
(6) สามีหรือภริยาโดยลําพังมีอํานาจจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวได
ตามมาตรา
เสมอ 1482
(7) สามีหรือภริยาอาจขอใหศาลสั่งหามคูสมรสอีกฝายหนึ่งมิใหจัดการสินสมรสอันจะกอใหเกิดความเสียหายถึง
ขนาดได ตามมาตรา 1483
(8) ถามีเหตุจําเปน สามีหรือภริยาอาจขอใหศาลสั่งอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินสมรสแตผูเดียวหรือขอใหแยก
สินสมรสได ตามมาตรา 1484
ทรัพยสินระหวางสามีภริยาที่ไดจดทะเบียนสมรสกัน ตองถือวาตางมีสิทธิเปนเจาของคนละครึ่ง
ความรับผิดในหนี้สินของสามีภริยา
1.หนี้ที่มีมากอนสมรส คงเปนหนี้ที่ฝายนั้นจะตองรับผิดเปนสวนตัวแตเพียงผูเดียว แมจะเปนหนี้ที่สามีภริยา
เปนหนี้ระหวางกันเองมากอนสมรสก็ตาม ก็ยังคงเปนลูกหนี้กันอยูดังที่กลาวมาแลว
2. หนี้ที่กอขึ้นในระหวางสมรส หนี้ที่กอขึ้นในระหวางสมรสอาจจะเปนหนี้สวนตัวของสามีหรือภริยาฝายใดฝาย
หนึ่ง หรือเปนหนี้รวมที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันก็ไดแลวแตกรณี ซึ่งโดยหลักแลวคูสมรสฝายใดเปนผู
กอใหเกิดหนี้ หนี้ที่เกิดขึ้นก็เปนหนี้ของฝายนั้น เวนแตจะเขาขอยกเวนวาเปนหนี้รวมตามมาตรา 1490 เชน
สามีกูเงินเพื่อไปเที่ยวตางประเทศ ก็เปนหนี้สวนตัวของสามีแตถากูเงินมาเพื่อใหการศึกษาแกบุตร จึงเปนหนี้
รวมที่สามีและภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน เปนตน
หนี้รวมระหวางสามีภริยา
ตามมาตรา 1490 หนี้รวมระหวางสามีภริยาจะตองรับผิดชอบรวมกัน มีอยู 4 ชนิด
1. หนี้เกี่ยวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาสิ่งที่จําเปนสําหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู ตลอกถึงการ
รักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอัตภาพ
2. หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส เชน หนี้เกี่ยวกับการซอมแซมบานเรือนที่เปนสินสมรส เปนตน
3. หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน
4. หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน คูสมรสจะใหสัตยาบัน
ดวยวาจาก็ได
การเอาทรัพยสินระหวางสามีภริยาไปชําระหนี้
1. หนี้สวนตัวของสามีหรือภริยา ใหชําระหนี้นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวย
สินสมรสที่เปนสวนของฝายนั้น ตามมาตรา 1488
2. หนี้รวมระหวางสามีภริยา ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย ตามมาตรา 1489
เหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆะ
1. การสมรสที่ชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามรถ (ม.1449+
ม.1495)
2.การสมรสที่ชายหรือหญิงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา
หรือมารดา (ม.1450+ม.1495)
3. การสมรสซอน (ม.1452+ม.1495)
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4. การสมรสที่ชายหญิงไมยอมเปนสามีภริยากัน (ม.1458+ม.1495)
คําพิพากษาของศาลเทานั้นที่จะแสดงวาการสมรสที่ฝาฝนมาตรา 1449 มาตรา 1450 และมาตรา1458
เปนโมฆะ (ตามมาตรา 1496)
ผลของการสมรสที่เปนโมฆะ
1. การสมรสที่เปนโมฆะไมกอใหเกิดความสัมพันธทางทรัพยสินระหวางสามีภริยา ตามมาตรา 1498
2. การสมรสที่เปนโมฆะ ไมทําใหคูสมรสที่สุจริตเสื่อมสิทธิที่ไดมาเพราะการสมรสและยังมีสิทธิเรียกคาเลี้ยงชีพ
และคาทดแทนอีกดวย ตามมาตรา 1499
3.การสมรสที่เปนโมฆะไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต ตามมาตรา 1500
4. การสมรสที่เปนโมฆะไมมีผลกระทบกระเทือนถึงการเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 1536
มาตรา 1538 และมาตรา 1499/1
การสิ้นสุดแหงการสมรส
1. การสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ความตายในที่นี้ หมายความถึง ความตายตามธรรมชาติ ไมไดหมายความ
ถึงความตายโดยผลของกฎหมาย หรือการสาบสูญซึ่งเปนเพียงเหตุหยาตามมาตรา 1516 (5)
2.การสมรสที่เปนโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาใหเพิกถอน
เหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆียะ
1.การสมรสที่ชายและหญิงอายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณ (ม.1448+ม.1504)
2.การสมรสโดยสําคัญผิดตัวคูสมรส (ม.1505)
3.การสมรสโดยถูกกลฉอฉล (ม.1506)
4.การสมรสโดยถูกขมขู (ม.1507)
5.การสมรสของผูเยาวที่มิไดรับความยินยอมของบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง
(ม.1509+1510)
ผลของการเพิกถอนการสมรสที่เปนโมฆียะ
1.การสมรสที่เปนโมฆียะยอมสิ้นสุดลงในวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอน (ม. 1511)
-362.ตองมีการแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยา และกําหนดการปกครองบุตรเชนเดียวกับการหยาโดยคําพิพากษา
(ม.1512)
3.มีการชดใชคาเสียและคาเลี้ยงชีพ (ม.1513)
การหยา
1.การหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย มีหลักดังนี้
1.1 ตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน และ
(ม.1514)
1.2 การหยาโดยความยินยอมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนการหยา (ม.1515)
2.การหยาโดยคําพิพากษาของศาล โดยอาศัยเหตุฟองหยาตามมาตรา 1516
การแบงทรัพยสิน เมื่อหยากันแลวใหแบงทรัพยสินโดยใหใชและหญิงมีสวนเทาๆ กัน (1533) และในกรณีที่มี
หนี้ที่จะตองรับผิดรวมกันก็ใหแบงแยกความรับผิดนั้นออกเปนสวนๆ เทากัน (ม.1535)
การรับบุตรบุญธรรม
หลักเกณฑในการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/19)
1. ผูที่จะรับบุตรบุญธรรมนั้นตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป
2. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตลบุญธรรมอยางนอย 15 ป
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3. ในการรับบุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเปนบุตรบุญธรรม จะทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากบิดาและ
มารดาของผูเยาวกอน ในกรณีที่ผูเยาวนั้นถูกทอดทิ้งและอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก ใหขอความ
ยินยอมจากผูมีอํานาจในสถานสงเคราะหเด็กนั้นแทน
4. ในกรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสแลว ในการรับหรือเปนบุตรบุญธรรม ตอง
ไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน
5. ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลหนึ่งอยู จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวน
แตจะเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม
6. การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมาย
สิทธิและหนาที่ของผูที่เปนบุตรบุญธรรม
1. มีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น (ม.1598/28)
2. มีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูผูรับบุตรบุญธรรม ทํานองเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย (ม.1563)
สิทธิและหนาที่ของผูรับบุตรบุญธรรม
1.มีสิทธิใชอํานาจปกครองบุตรบุญธรรม
2. ผูรับบุตรบุญธรรมไมมีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม ในฐานะทายาทโดยธรรม อยางไรก็ตาม ถาบุตรบุญ
ธรรมตายกอนโดยไมมีคูสมรสหรือผูสืบสันดาน ผูรับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกรองทรัพยสินที่ตนไดใหแกบุตรบุญ
ธรรมคืนจากกองมรดก เพียงเทาที่ยังคงเหลืออยูหรือภายหลังจากชําระหนี้กองมรดกแลว (ม.1598/29 และ
ม.1598/30)
3. ผูรับบุตรบุญธรรมมีหนาที่ตองอุการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม
การเลิกรับบุตรบุญธรรม
1. โดยความตกลง(ม.1598/3)แตจะมีผลสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมาย
2. การเลิกเมื่อมีการสมรสฝาฝน มาตรา 1598/32
3. การเลิกรับโดยคําสั่งศาล (ม.1598/33) และมีผลตั้งแตเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แตจะยกขึ้นอาง
บุคคลภายนอกไดตอเมื่อจดทะเบียนแลว
มรดก
การตกทอดแหงมรดก
เมื่อบุคคลใดตายมรดกตกทอดแกทายาท (มาตรา 1599) และมรดกของผูตายไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของ
ผูตายตาม มาตรา 1600 และมรดกของผูตายนี้ยอมตกทอดแกทายาททันทีที่เจามรดกถึงแกความโดยทายาท
ไมตองแสดงเจตนาสนองรับ
กองมรดกของผูตาย ไดแก
1. ทรัพยสินและสิทธิ คําวา “ทรัพยสิน” มีความหมายตามมาตรา 137 และมาตรา 138 คือวัตถุที่มีรูปราง
รวมทั้งวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาไดทรัพยสินและสิทธิตองเปนของผูตายระหวางมีชีวิต เมื่อผูตาย
ถึงแกความตายจึงตกทอดเปนมรดก ถาทรัพยสินนั้นไมเปนของผูตายแลวกอนตายยอมไมเปนมรดก
2.หนาที่และความรับผิดตางๆ ทายาทตองรับเอาไปทั้งหนาที่และความรับผิดตางๆ ดวย เวนแตทรัพยสิน สิทธิ
หนาที่และความรับผิดนั้นโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวของผูตาย
ทายาทที่มีสิทธิไดรับมรดกตามกฎหมาย
1. ทายาทโดยธรรม ไดแกบุคคลตามมาตรา 1629
2. ทายาทโดยพินัยกรรม
การเปนทายาท ตามมาตรา 1604
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1.ทายาทที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผูตายนั้น ตองมีสภาพบุคคล คือ เริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยู
รอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายตามมาตรา 15 วรรคแรก เหตุนี้ แมกอนตายบุคคลใดเปนทายาทแตบุคคล
นั้นตายกอนเจามรดกก็ยอมไมสามารถเปนทายาท
2.ทารกในครรภมารดาขณะที่บิดาตาย แมจะยังไมคลอดยังไมมีสภาพบุคคลก็มีสิทธิรับมรดกบิดาได ถาคลอด
มาแลวอยูรอด
การตัดมิใหรับมรดก ตามมาตรา 1608
1. การตัดทายาทโดยธรรมดวยแสดงเจตนาชัดแจง และระบุตัวทายาทผูถูกตัดโดยชัดแจง มีผลทําใหทายาท
โดยธรรมผูนั้นไมมีสิทธิ์รับมรดก และผูสืบสันดานของผูถูกตัดก็ไมมีสิทธิรับมรดกแทนที่เลย เพราะในกรณี
ดังกลาว ไมมีกฎหมายบัญญัติใหรับมรดกแทนที่หรือสืบมรดกตอไปได
แบบการตัดมิใหรับมรดกตองทําตามแบบหนึ่งแบบใดดังตอไปนี้
1. โดยพินัยกรรม ซึ่งเปนการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายของเจามรดก ผูทําพินัยกรรมตามมาตรา 1646
และตองทําตามแบบมาตรา 1648, 1655 มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะตามมาตรา 1705
2. โดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดแกนายอําเภอ
2. ใหกรณีใหถือวาเปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก การที่เจามรดกทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสียทั้งหมด
โดยทายาทโดยธรรมบางคนหรือทั้งหมด ไมมีชื่อไดรับสวนแบงมรดกนั้นเลย และในพินัยกรรมก็ไมมีขอความตัด
ทายาทโดยธรรมนั้นโดยชัดแจงและระบุชื่อผูถูกตัดนั้นโดยชัดเจน มาตรา 1608วรรคทาย ใหถือวาทายาทโดย
ธรรมนั้นเปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก เพราะเมื่อพินัยกรรมมีผลบังคับ ทายาทโดยธรรมนั้นไมมีสิทธิไดรับมรดกเลย
ตามมาตรา 1620,1673
แตการที่เจามรดกทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกบางสวน หรือเฉพาะสิ่งเฉพาะอยางใหแกผูรับพินัยกรรม
และมีทรัพยมรดกนอกพินัยกรรมที่จะตกทอดแกทายาทโดยธรรม ดังนี้ไมถือวาเปนการตัดทายาทโดยธรรม
เพราะมิไดทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสียทั้งหมด จึงไมตองดวยมาตรา 1608 วรรคทาย และกรณีตอง
บังคับตามมาตรา 1620 คือ ใหปนสวนทรัพยมรดกที่มิไดจําหนายโดยพินัยใหแกทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมายตอไป
แบบการถอนการแสดงเจตนาตัดมิใหรับมรดก ตามมาตรา 1609 วรรคสอง
1. ถาการตัดมิใหรับมรดกไดทําโดยพินัยกรรม ก็ตองถอนโดยพินัยกรรม ซึ่งอาจกระทําโดยการเพิกถอน
พินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม ตามมาตรา1693 ถึงมาตรา 1697 จะถอนโดยวิธีอื่น เชน โดยไปทําเปน
หนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ไมได
2. ถาการตัดมิใหรับมรดกไดทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ ก็ตองถอนโดยทําเปนหนังสือมอบไว
แกพนักงานเจาหนาที่หรือโดยพินัยกรรมก็ได
การสละมรดก ตามมาตรา 1612
1. การสละมรดกนั้นเปนเหตุใหทายาทเสียสิทธิในมรดกโดยเกิดจากการแสดงเจตนาชัดแจงของทายาท
- ทายาทที่จะสละมรดกไดทายาทผูนั้น ตองมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกแลว และคําวาทายาท หมายถึงทายาทโดย
ธรรมและผูรับพินัยกรรมดวย ถาทายาทคนใดสละมรดกทั้งๆ ที่ตนยังไมมีสิทธิ เพราะเจามรดกยังไมตาย ถือวา
เปนการสละสิทธิอันหากจะมีในภายหนา เชนทําสัญญาประนีประนอมยอมความสละมรดกตั้งแตเจามรดกยังมี
ชีวิตอยู หาอาจจะทําไดไมตามมาตรา 1619
-การสละมรดกตองเปนการสละมรดกสวนของตนทั้งหมดมิฉะนั้นตองหามตามมาตรา 1613 และการสละ
มรดกก็ตองไมมีเจตนาเจาะจงใหมรดกสวนของตนที่สละนั้นตกไดแกทายาทอื่นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
- การสละมรดกนั้นจะทําโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไมได ตามมาตรา 1613
-หากสละทรัพยมรดกรายการหนึ่งเพื่อขอเลือกเอาทรัพยรายการอื่นหรือยอมรับแบงทรัพยที่มีราคานอยกวา
สวนที่ตนจะได ก็ไมถือวาทายาทผูนั้นสละมรดกสําหรับจํานวนสวนแบงที่ขาดไป

31
-เมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผูสืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกไดตามสิทธิของตน ตามมาตรา
1615 วรรคสอง ถาทายาทโดยธรรมผูที่สละมรดกไมมีผูสืบสันดาน ใหปนสวนแบงของผูที่ไดสละมรดกนั้นแก
ทายาทอื่นของเจามรดกตอไป ตามมาตรา 1618
-เมื่อผูรับพินัยกรรมสละมรดกตามพินัยกรรม ทรัพยมรดกสวนนั้นตกไดแกทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1698
(3) ประกอบมาตรา 1620, 1699 ดังนั้น ผูสืบสันดานของผูรับพินัยกรรมจึงไมมีสิทธิจะรับมรดกที่ไดสละแลว
นั้น ตามมาตรา 1617
2. การสละมรดก อาจทําได 2 วิธี คือ
2.1ทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ คือ นายอําเภอ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2495 หนังสือนั้นตองมีขอความแสดงใหเห็นชัดแจงวาสละมรดกโดยไมเคลือบคลุม
2.2 ทําเปนหนังสือทํานองประนีประนอมยอมความ ตามมาตรา 850, 851
การเพิกถอนการสละมรดก
การสละมรดกที่ไดกระทําโดยชอบดวยมาตรา 1612 และไมตองหามตามมาตรา 1613 วรรคแรกแลวนัน้ แม
ตอมาทายาทผูสละมรดกจะแสดงเจตนาเพิกถอนยอมเพิกถอนไมไดตามมาตรา 1613 วรรคสอง
มาตรา 1622 พระภิกษุนั้น จะเรียกรองทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไมได
ขอสังเกต
1. ถาผูจัดการมรดกแบงปนทรัพยมรดกมาถวายใหแกพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรมโดยมิไดเรียกรองก็ดี
หรือพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยตามพินัยกรรมที่มีผูอุทิศถวายใหก็ดี พระภิกษุยอมรับเอาหรือเรียกรองตาม
พินัยกรรมไดโดยไมตองสึกจากสมณเพศ
2. คําวา พระภิกษุ หมายความถึงบุคคลที่อุปสมบทในศาสนาของพระพุทธเจ
แตาไมกินความรวมถึงแมชีและสามเณร
3. ถาพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวที่มีสิทธิไดรับมรดก มรดกยอมตกทอดมายังพระภิกษุทันทีที่
เจามรดกตาย หากบุคคลอื่นเบียดบังเอาทรัพยมรดกนั้นไป พระภิกษุในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ มีสิทธิติดตาม
เรียกรองเอาทรัพยนั้นคืนจากบุคคลผูไมมีสิทธิในทรัพยมรดกได
ทรัพยสินของพระภิกษุ ตามมาตรา 1623-1624
-ทรัพยสินทุกอยางที่พระภิกษุไดมาระหวางอยูในสมณเพศ ไมวาโดยทางใดและจะเพราะไดมาเนื่องจากสมณ
เพศหรือไมก็ตามตองอยูในบังคับของมาตรา 1623
-แมพระภิกษุมีคูสมรสและการบวชไมเปนเหตุใหการสมรสขาดกัน และจะถือวาเปนการทิ้งรางกันยังมิไดก็ตาม
ทรัพยสินที่ไดมาเพราะเขาทําบุญใหพระภิกษุยอม ไมถือวาเปนสินมสมรส ตามมาตรา 1474 (1) คูสมรสจะ
แบงทรัพยสินนี้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 1533ไมได
- ถาพระภิกษุธุดงคไปในที่ตางๆ แลวมรณภาพลง ทรัพยสินของพระภิกษุตกเปนสมบัติของวัดที่พระภิกษุรูปนั้น
สังกัด ถาบุคคลนั้นอุปสมบทแลวสึกจากสมณเพศ แลวอุปสมบทใหมหลายโบสถ ดังนี้ ทรัพยสินกอนอุปสมบถ
ครั้งสุดทาย ซึ่งแมจะไดมาระหวางอุปสมบถครั้งกอนๆ คงตกไดแกทายาทของพระภิกษุ
บุตรนอกกฎหมาย ตามมาตรา 1627
บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองไดแก
1. เด็กที่เกิดจากหญิงที่มิไดสมรสกับชาย ซึ่งตามมาตรา 1546 ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิง
เทานั้น และ
2. ชายผูเปนบิดาไดรับรองเด็กวาเปนบุตรของตนโดยพฤตินัย
- บิดาเปนคนแจงในสูติบัตรวาตนเปนบิดา
- เมื่อเด็กโตก็ใหการศึกษาใหความอุปการะเลี้ยงดู
- ยอมใหใชนามสกุลของบิดา
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- ลงทะเบียนในสํามะโนครัววาเปนบุตร
การรับรองวาเด็กเปนบุตรยังอยูในครรภมารดา เชน แจงใหญาติผูใหญทราบวา เด็กในครรภเปนบุตรของตน,
นํามารดาเด็กไปฝากครรภ หรือแนะนํามารดาเด็กใหเพื่อนรูจักและนําเขาสังคม เปนตน
ขอสังเกต การที่บิดานอกกฎหมายรับรองการเปนบุตร หาทําใหบิดานั้นมีสิทธิรับมรดกของบุตร
นอกกฎหมาย
บุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598/28 ประกอบกับมาตรา 1627
บุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายใหถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรชอบดวยกฎหมาย บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับ
มรดกของผูรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1627, 1629 (1) และเนื่องจากบุตรบุญธรรมไมสูญสิทธิและหนาที่
ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับมรดกของบิดามารดาผูใหกําเนิดและญาติทางครอบครัวที่
ไดกําเนิดดวย ในทางกลับกันบิดามารดาผูใหกําเนิดหรือญาติก็มีสิทธิรับมรดกของบุตรที่ไปเปนบุตรบุญธรรม
เชนเดียวกัน
ระวัง บุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น แตหามีสิทธิรับมรดกของคูสมรสของผูรับบุตร
บุญธรรมซึ่งไมไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมดวยไม และเพียงแตคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรมใหความยินยอม
ก็ไมถือวาคูสมรสนั้นไดรับบุตรบุญธรรมดวยตามมาตรา 1598/25,1598/26
การแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ มาตรา 1629
ใชหลัก ญาติสนิทตัดญาติหางๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา 1630วรรคแรก สวนคูสมรสเปนทายาทโดยธรรมที่ไม
อยูในบังคับมาตรา 1629 (1) ถึง (6) และมาตรา 1630 จึงมีสิทธิไดรับสวนแบงมรดกเสมอตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 1635
1.ทายาทลําดับที่ 1 ผูสืบสันดาน ตามมาตรา 1629 (1) หมายถึง ผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาของเจา
มรดก ไดแก บุตร หลาน เหลน ลื้อ และตอจากลื้อลงไป คือ หลีด หลี้ จนขาดสายโดยไมจํากัดวาสืบตอกันกี่ชั้น
บุคคลเหลานี้ตางเปนผูสืบสันดานของเจามรดก แตถาเจามรดกมีผูสืบสันดานชั้นบุตร ทําใหผูสืบสันดานชั้น
หลานหรือชั้นตอๆ ไป ไมมีสิทธิรับมรดก เวนแตจะรับมรดกแทนที่ตามมาตรา 1631, 1639
2. ทายาทลําดับที่ 2บิดามารดา ตามมาตรา 1629 (2) กรณีของบิดาที่จะมีสิทธิรับมรดกของบุตรในฐานะ
ทายาทโดยธรรม จะตองเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น
3. ทายาทลําดับที่ 3 พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน ตามมาตรา 1629 (3) บุตรบุญธรรมไมใชพี่นองรวม
บิดามารดาเดียวกันกับบุตรเจามรดก (รับมรดกแทนที่ไดตามมาตรา 1639)
4. ทายาทลําดับที่ 4 พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน ตามมาตรา 1629 (4) สามารถรับมรดก
แทนที่ไดตามมาตรา 1639
5.ทายาทลําดับที่ 5ปู ยา ตา ยาย ตามมาตรา 1629 (5) ถาบุคคลเหลานี้ตายกอนเจามรดก ผูสืบสันดาน
ของบุคคลเหลานี้ ไมมีสิทธิรับมรดกแทนที่ เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติไวใหทําไดตามมาตรา 1639และตาม
มาตรา1629 (5) นี้บัญญัติให ปู ยา ตายายเทานั้นเปนทายาทโดยธรรม
ดังนั้น ทวดจึงไมใชทายาทโดยธรรม
6. ทายาทลําดับที่ 6 ลุง ปา นา อา ตามมาตรา 1629 (6) ญาติในลําดับ 6 นั้นยอมรับมรดกแทนที่กันได
ตามมาตรา 1639
พินัยกรรม
พินัยกรรม เปนนิติกรรมที่บุคคลหนึ่งไดแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตนเองหรือในการ
ตางๆ อันจะเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตาย (ม.1646)
ความสามรถของผูทําพินัยกรรม กฎหมายกําหนดวา ผูเยาวจะทําพินัยกรรมไดตอเมื่อมีอายุครบ 15 ป
บริบูรณ (ม.25) มิฉะนั้นตกเปนโมฆะ (ม.1703) นอกจากนี้ บุคคลที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ก็ไม
สามารถทําพินัยกรรมได หากฝาฝนทําลง พินัยกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ (ม.17)
ผูจัดการจัดการมรดก
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มาตรา 1713 ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียปรือพนักงานอัยการจะรองตอศาลขอใหตั้งผูจัดการมรดกได
ในกรณีดังตอไปนี้
1. เมื่อเจามรดกตาย ทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม ไดสูญหายไป หรืออยูนอกราชอาณาจักร
หรือผูเยาว
2. เมื่อผูจัดการมรดกหรือทายาทไมสามารถ หรือไมเต็มใจในการจัดการหรือมีเหตุขัดของในการ
จัดการหรือในการแบงปนมรดก
3. เมื่อขอกําหนดพินัยกรรม ซึ่งตั้งผูจัดการมรดกไวไมมีผลบังคับไดดวยประการใด ๆ
ผูจัดการมรดกมีไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลตองไมขัดตอวัตถุประสงค มาตรา 1718
บุคคลตอไปนี้จะเปนผูจัดการมรดกไมได
1. ผูซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
2. บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ
3. บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย
คํารองขอผูแตงตั้งจัดการมรดก ใหเสนอตอศาลที่เจาของมรดกมีภูมิลําเนาอยูในเขตอํานาจศาล
ในขณะถึงแกความตาย ในกรณีที่เจามรดกไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลที่รับมรดกที่ทรัพย
มรดกตั้งอยูในเขตอํานาจศาล
การจะเปนผูจัดการมรดกไดก็จะตองไดรับการแตงตั้งจากศาล และกอนที่ศาลจะมีคําสั่งแตงตั้งเปน
ผูจัดการมรดกนั้น ก็จะตองมีการไตสวนเสียกอนวา ผูที่ขอมีความสามารถดําเนินการได และเปนผูมีสวนไดเสีย
ในเรื่องนั้น ซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีประเด็นของที่ไปที่มาของผูที่จะมาเปนผูจัดการมรดก ได 2 ประการ คือ
1. เปนบุคคลที่ผูทําพินัยกรรม (เจามรดก) ไดระบุชื่อเอาไวในพินัยกรรม ใหแตงตั้งเปนผูจัดการ
มรดกของเจามรดกเอง ในกรณีนี้ เปนเรื่องที่ผูทําพินัยกรรมหรือเจามรดก ไดแสดงเจตนาครั้งสุดทายไวกอนตาย
โดยไดระบุตัวผูที่จะมาเปนผูจัดการมรดกของตัวเองเอาไวกอนตาย ซึ่งอาจเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดมีสวน
เกี่ยวของกับตัวเองเลยก็ไดเชน ทนายความ เพื่อนของเจามรดก หรือจะเปนญาติพี่นอง หรือตัวทายาทคนใด
คนหนึ่งก็ได เมื่อไดระบุชื่อแตงตั้งใครเปนผูจัดการมรดกเอาไวในพินัยกรรมแลว ก็จะตองนําพินัยกรรมฉบับนั้น
ไปรองขอตอศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งตั้งบุคคลตามที่ระบุไวในพินัยกรรมดังกลาว เปนผูจัดการมรดกอีกครั้งหนึ่ง
ผูนั้นถึงจะมีอํานาจดําเนินการจัดการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยมรดกของเจามรดกได ตามกฎหมาย
2. ทายาท หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงานอัยการ
เปนกรณีที่เจามรดกไมไดทําพินัยกรรมระบุแตงตั้งใครเอาไว ในกรณีแบบนี้ ทายาท หรือผูที่มี
สวนไดสวนเสียในทรัพยมรดกคนใดคนหนึ่ง สามารถรองขอตอศาล เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งตั้งผูรองขอเปน
ผูจัดการมรดกได ซึ่งในเรื่องนี้ ศาลก็จะทําการไตสวนกอนที่จะมีการแตงตั้งเชนกัน
สวนในกรณีของพนักงานอัยการนั้น ก็สามารถรองขอตอศาลได แตเปนในกรณีที่ทายาท
หรือผูที่มีสวนไดเสียไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน ทายาทยังเปนเด็ก ทายาทเปนคนวิกลจริต หรือเปนบา
จึงทําใหไมมีความสามารถที่จะทําได และทายาทที่วานั้น ก็ตองไมมีญาติพี่นอง หรือผูมีสวนไดเสียคนอื่นอีก
หรือทายาทผูรับมรดกไดสูญหายไปไหนไมรู หรือเปนเรื่องที่ทายาทไปอยูนอกประเทศเสีย เปนตน
สิทธิหนาที่ของผูจัดการมรดก คือตองทําการจําเปนเพื่อใหเปนไปตามพินัยกรรมและเพื่อจัดการมรดก
โดยทั่วไป หรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดก ผูจัดการมรดกเปนผูแทนตามกฎหมายของทายาททุกคน แตมาตรา
1720 กําหนดใหผูจัดการมรดกรับผิดตอทายาททั้งหลายเหมือนตัวแทนรับผิดตอตัวการ และจะตองรับผิดตอ
ทายาทดวย ทายาทสามารถฟองผูจัดการมรดกใหกระทําตามหนาที่ได
อํานาจของผูจัดการมรดก
ตราบใดที่ยังไมไดมีการแบงปนมรดก มรดกก็ยังเปนกรรมสิทธิ์รวมกันของทายาททุกคน ถามีผูจัดการมรดกแลว
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ทายาทไมมีอํานาจจัดการทรัพยมรดก และไมมีอํานาจสั่งใหผูจัดการมรดกกระทําการตามใจตนได ผูจัดการ
มรดกตองทําหนาที่ตามพินัยกรรม และตามกฎหมายซึ่งกําหนดขอบเขตของอํานาจไวอยางชัดเจนเชนสามารถ
บอกทายาทใหสงมอบมรดกที่ยึดถือไวมาเพื่อจัดการได โดยทายาท ยอมมีหนาที่ ตองไมขัดขวางการจัดการ
ภายในขอบอํานาจ จําตองบอกทรัพยมรดกและหนี้สินของผูตายที่ตนรูแกผูจัดการมรดก ตองมอบทรัพยมรดกที่
ตนครอบครองแกผูจัดการมรดก
อํานาจของทายาท
ทายาทมีอํานาจในการควบคุมการจัดการมรดก ในฐานะเปนเจาของรวมในทรัพยมรดก ที่ยังไมไดแบง จึงมี
อํานาจควบคุมผูจัดการมรดกใหกระทําการตามหนาที่ของตน นอกจากนี้ทายาทประสงคทราบความเปนไป
ของการที่ผูจัดการมรดกทําในเวลา ใด ๆ ซึ่งสมควรแกเหตุ ผูจัดการมรดกก็ตองแจงใหทายาททราบ และเมื่อ
การจัดการสิ้นสุดลงผูจัดการ มรดกก็ตองแถลงบัญชีดวย ซึ่งอํานาจของทายาทนี้รวมไปถึงการขอใหศาลถอด
ถอนผูจัดการ มรดกที่ละเลยไมกระทําการตามหนาที่ หรือกระทําโดยประมาท หรือปราศจากอํานาจไดดวย
ซึ่งทายาทสามารถเรียกคาเสียหายจากผูจัดการมรดกไดดวย
แบบของพินัยกรรม (ม.1648) มีดวยกัน 5 ประเภท คือ
แบบพินัยกรรม
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา
(1) ตองทําพินัยกรรมเปนหนังสือ
(2) พินัยกรรมที่ทําขึ้นตองลงวันที่ เดือน ป ขณะที่ทําพินัยกรรมถาไมลงไวพินัยกรรมเปนโมฆะ
(3) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อตอหนาพยานอยางนอย 2 คน พรอมกัน แลวใหพยานทั้งสองนั้น
ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผูทําพินัยกรรมในขณะนั้นดวย ซึ่งพยานที่ลงลายมือชื่อรับรองดังกลาว จะตอง
เขียนชื่อตัวเองเปนมิฉะนั้นแลวไมสามารถเปนพยานในพินัยกรรมได
(4) ถาจะมีการแกไขพินัยกรรมโดยการขูดลบตกเติมจะตองทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือน ป และผูทํา
พินัยกรรมตองลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอย 2 คนพรอมกัน
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
(1) ผูทําพินัยกรรมตองเขียนขอความในพินัยกรรมเปนหนังสือดวยลายมือตนเองจะใหผูอื่นเขียนให
มิได
(2) ผูทําพินัยกรรมตองลงวันที่ เดือน ป และลายมือชื่อของตนในพินัยกรรม จะใชลายพิมพนิ้วมือโดย
มีพยานรับรอง 2 คนไมได
(3) กรณีที่จะมีการขูดลบ ตกเติม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขพินัยกรรมผูทําพินัยกรรมจะตองทําเอง แลว
ลงลายมือชื่อกํากับ มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ
3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง
(1) ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหลงไวในพินัยกรรมของตนตอนายอําเภอตอ
หนาพยานอีกอยางนอย 2 คนพรอมกัน
(2) การแจงขอความตามขอ (1) ก็เพื่อใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจดขอความเสร็จแลวตอง
อานใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง
(3) เมื่อผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความนั้นถูกตองแลว ผูทําพินัยกรรมและพยานลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(4) ผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ ตองลงลายมือชื่อและลงวัน เดือนป พรอมกับเขียนลงไปใน
พินัยกรรมดวยวา พินัยกรรมนั้นไดทําถูกตองเสร็จแลวประทับตราประจําตําแหนง
(5) กรณีที่มีการขูดลบ ตกเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนี้ ผูทํา
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พินัยกรรม พยาน และผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจะตองลงลายมือชื่อกํากับไว มิฉะนั้น พินัยกรรมในสวน
นี้ไมสมบูรณ
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
(1) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
(2) ผูทําพินัยกรรมตองทําพินัยกรรมใสซองแลวปดผนึก เสร็จแลวลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น
(3) ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนึกนั้น ไปแสดงตอผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ และ
พยานอีกอยางนอย 2 คน และใหถอยคําตอบุคคลทั้งหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรมนั้น
ผูทําพินัยกรรมไมไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงชื่อและที่อยูของผูเขียนใหทราบดวย
(4) เมื่อผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ จดถอยคําของผูทําพินัยกรรม และวัน เดือน ป ที่นํา
พินัยกรรมมาแสดงไวบนซอง และประทับตราประจําตําแหนงแลว ผูทําพินัยกรรม พยานและผูอํานวยการเขต
หรือนายอําเภอตองลงลายมือชื่อ
(5) การขูดลบ ตกเติม หรือแกไขพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือกํากับไว
มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ
5. พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา
(1) ผูทําพินัยกรรมตองแสดงความประสงคจะทําพินัยกรรมตอหนา พยาน 2 คนพรอมกัน ซึ่งอยู ณ
ที่นั้น
(2) พยานทั้ง 2 คนนั้นตองไปแสดงตัวตอผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอโดยไมชักชาและแจง
ขอความที่ผูทําพินัยกรรมไดสั่งไวดวยวาจา ทั้งตองแจงวัน เดือน ป สถานที่ทําพินัยกรรมและ พฤติการณพิเศษ
ดวย
(3) ผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ ตองจดขอความที่พยานแจงดังกลาว
(4) พยานทั้ง 2 คนตองลงลายมือชื่อไว ถาเขียนชื่อตนเองไมเปนจะลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลง
ชื่อรับรองลายพิมพนิ้วมืออยางนอย 2 คนก็ได
อนึ่ง การทําพินัยกรรมนั้น แมไมสมบูรณตามแบบหนึ่ง อาจสมบูรณ
ตามแบบอื่นได
ผูที่ไมอาจเปนผูรับพินัยกรรม (ม.1653)
1. ผูเขียนพินัยกรรม
2. ผูที่เปนพยานในพินัยกรรม
3. คูสมรสของผูเขียนหรือคูสมรสของผูเปนพยานในพินัยกรรม
นิติบุคคลอาจเปนผูรับพินัยกรรมได แตทั้งนี้จะตองไมขัดตอวัตถุประสงคในขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติ
บุคคลนั้น ๆ

------------------------------------------
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แบบทดสอบ วิชา กฎหมายแพงและพาณิชย
ขอสอบวิชาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

1.ตอไปนี้ขอใดถูกตอง
ก.ถาจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกกันและมิไดกําหนดดอกเบี้ยไวใหใชอัตรารอยละสิบหาบาทตอป
ข.ลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานี้ก็ดี ทําลงในเอกสาร หากมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรอง ๒ คนแลว เสมอกับลงลายมือชื่อ
ค. ผูเยาวบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ ๑๗ ป และสามารถทําพินัยกรรมไดเมื่อมีอายุ ๑๔ ปบริบูรณ
ง. นิติกรรมทีคนวิ
่ กลจริตที่ศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถหากไปทํานิติกรรมยอมตองถือวามีผลสมบูรณ
เวนแตวาไดกระทําในขณะจริตวิกคูลกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลววาผูกระทําวิกลจรินิตติกรรมนั้นตกเปนโมฆะ
จ.คนเสมือนไรความสามารถไมสามารถทํานิติกรรมไดเอง ตองใหผูพิทักษทําแทน
1. ตอบ ข. ถูกตอง ตามมาตรา ๙
สวน ก. มาตรา ๗ ที่ถูกคือ ๗.๕ บาทตอป
ค. มาตรา ม.๑๙ บรรลุ ๒๐ ป / มาตรา ๒๕ พินัยกรรม ๑๕ ป
ง. มาตรา ๓๐ เปนโมฆียะ
จ. มาตรา ๓๔ ทําได ยกเวนบางอยาง
๒. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสาบสูญ
ก. ระยะเวลา 2 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากบุคคลไปทําการรบหรือสงคราม หรือตกไป
อยูในเรือเมื่ออับปราง
ข.คนสาบสูญโดยผลของกฎหมายโดยผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล
ค.ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ง.ระยะเวลา 5 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากไปจากภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู โดยไมมีใครทราบ
วาเปนตายรายดีอยางไร
จ.ขอ ก. และ ขอ ค ผิด
๒. ตอบ ค. ผิด ที่ถูกคือ ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันที่ครบกําหนดเวลา มาตรา ๖๑
ก
. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง
ข. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก
ง. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก
จ. ขอ ก. ถูกตอง แต ค. ผิด
๓.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับภูมิลําเนา
ก. ถาบุคคลมีถิ่นที่อยูหลายแหงสับเปลี่ยนกัน หรือมีแหลงที่ทํามาหากินเปนปกติหลายแหง ก็ใหถือเอาแหงใดแหง
หนึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น
ข. ถาไมมีถิ่นที่อยูเปนปกติ หรือไมมีที่ทําการงานเปนหลักแหลง ถาพบตัวในถิ่นไหนก็ใหถือวาถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนา
ค. ภูมิลําเนาของบุคคลบางประเภท เชน ผูเยาว หรือผูไรความสามารถ กฎหมายใหใชภูมิลําเนาของผูแทน
โดยชอบธรรมหรือของผูอนุบาล หรือ ผูพิทักษ
ง. ขาราชการ ภูมิลําเนาไดแกถิ่นที่ทํางานตามตําแหนงหนาที่อยูประจํา รวมถึงคําสั่งใหไปชวยราชการชั่วคราว
ถือวาที่นั้นเปนภูมิลําเนา
จ. ขอ ค. และ ง. ผิด
๓. ตอบ จ. สวน
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ค. ผิด ที่ถูกตองคือไมมีผูพิทักษ หรือ ผูพิทักษ (ม.44,45)
ง. ผิด ที่ถูกตองคือ ไมรวมถึงคําสั่งใหไปชวยราชการชั่วคราวเปนภูมิลําเนา (ม. 46)
สวนขอ ก. ถูกตอง ม. 38 ขอ ข. ถูกตอง ม. 40
๔.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับนิติกรรมที่โมฆะ
ก. นิติกรรมที่เปนโมฆะคือนิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน
ข.นิติกรรมไมมีผลบังคับตามกฎหมายเสมือนวาไมมีการทํานิติกรรมนั้นๆ เลย
ค.นิติกรรมที่เปนโมฆะจะฟองรองบังคับกันไมได และจะใหสัตยาบันก็ไมได
ง. สามารถการบอกลางไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา
จ. นิติกรรมที่สมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง
๔. ตอบ จ. ผิด เปนความหมายของโมฆียะ ม. ๑๗๒ และ ม. ๑๗๕
5. เงื่อนไขการสมรสขอใดไมถูกตอง
ก.การสมรสจะทําไดในระหวางชายกับหญิงเทานัและจะกระทํ
้น
าไดก็ตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ17 ป
บริบูรณ แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได
ข.ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ คนเสมือน
ไรความสามารถ ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ
ค.ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา หรือ
มารดา ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ
ง.ผูร ับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได ฝาฝนเปนโมฆะ
จ. ขอ ข. และ ขอ ง. ผิด
5. ตอบ จ.
ที่ถูกตอง คือ ข. ไมมีคนเสมือนไรความสามารถ
ม. ๑๔๙๔ และ ม.๑๔๔๙ และ
ง. ผลทางกฎหมายเลิกกัน ไมโมฆะ ม. ๑๔๕๑ ประกอบ ม. ๑๕๙๘/๓๒
ก. ม. ๑๔๔๘ สวนขอ ค. ม.๑๔๕๐

๖.ขอใดคือไมใชสินสวนตัวของสามีภริยา
ก.ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส
ข.ทรัพยสินที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
ค.ดอกผลของทรัพยสินสวนตัว
ง.ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหา
จ.ทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวนั้นถาไดมีการแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาดวยเงิน
สินสวนตัวก็ดี หรือขายสินสวนตัวไดเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นแทน
๖. ตอบ ค. ดอกผลของทรัพยสินสวนตัวเปนสินสมรส ม. ๑๔๗๔ (๓)
๗.ถาทานเปนปลัดอําเภอมีหนาที่จดทะเบียนสมรส หากทานพบวาผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมายื่นจดทะเบียน
สมรสกันทานจะดําเนินการอยางใด
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ก. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
ข. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากผิดศีลธรรม
ค. ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องจากจดทะเบียนสมรส
ง. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากมีผลเปนโมฆียะ
จ. ขอ ก ขอ ข และ ขอ ง ถูกตอง
๗ ตอบ ค. ถูกตอง ผลทางกฎหมายคือการรับบุตรบุญธรรมเลิกกันเทานั้น ม. ๑๕๙๘/๓๓
๘.การสมรสในกรณีใดไมตองใชคําพิพากษาแสดงความเปนโมฆะ
ก. การสมรสที่ชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามรถ
ข.การสมรสที่ชายหรือหญิงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมแตบิดาหรือมารดา
ค. การสมรสซอน
ง. การสมรสที่ชายหญิงไมยอมเปนสามีภริยากัน
จ. ถูกทั้งขอ ข และ ค
๘. ตอบ ค. เนื่องจาก มาตรา ๑๔๙๗ ไมตองใชคําพิพากษา สวนอื่น โมฆะตองใชคําพิพากษาถึงที่สุด
เทานั้น ตามมาตรา ๑๔๙๕
๙. ขอใดเปนมรดก
ก. เงินสะสมที่ทางราชการ หักจากเงินเดือน
ข. สิทธิตามสัญญาเงินกูเกินบัญชีกับธนาคาร
ค. เงินประกันชีวิต
ง. ดอกผลของทรัพยมรดกที่เกิดขึ้นภายหลังจากเจามรดกตาย
จ. ถูกทั้งขอ ก และ ค
๙. ตอบ ก. เปนทรัพยสินของเจามรดกกอน สวนขออื่น ๆ ไมใชทรัพยสินของผูตายในขณะถึงแก
ความตาย จึงไมเปนมรดก และไดมาภายหลังจากการตาย
๑๐. ขอใดเปนคดีมรดก
ก. คดีที่ฟองใหรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดกระทําไปในฐานะผูจัดการมรดก
ข. ฟองเพิกถอนการจัดการมรดกที่ไมถูกตอง
ค. ฟองเรียกทรัพยมรดกคืนจากบุคคลที่มิใชทายาท
ง. ฟองขับไลบุคคลผูอาศัยอยูในทรัพยมรดก
จ. ไมมีขอถูก
๑๐ ตอบ จ. ไมมีขอถูก
คดีมรดก คือ คดีที่พิพาทกันระหวางทายาทที่มีสิทธิในมรดกดวยกัน ดวยเรื่องสิทธิเรียกรอง
สวนแบงทรัพยมรดก หรือทายาท ผูสืบสิทธิของทายาทฟองเรียกรองเอาสวน
แบงทรัพยมรดกสวนของตน
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แบบทดสอบ วิชา กฎหมายแพงและพาณิชย ในหนาที่ของฝายปกครอง
1. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. อยูรอดเปนทารก คือคลอดแลวทารกมีชีวิตอยูซึ่งในทางกฎหมายจะถือวาทารกที่คลอด
ออกมามีชีวิตนั้นตองไดความวาเด็กมีการหายใจดวย เชนนี้ก็ถือวามีสภาพบุคคลเกิดขึ้นแลว
ข. สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดซึ่งการคลอดทารกออกมาทั้งตัว มีการตัดสายรกเรียบรอยแลว
และตองมีการหายใจแมเพียงครั้งเดียวก็ตาม
ค. สภาพบุคคลเกิดแลวมีผลทําใหทารกนั้นมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย เชน มีสิทธิรับมรดก
มีสิทธิที่จะไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาและรวมไปถึงไดรับความคุมครองใน
ดานรางกายหรือเสรีภาพ ฯลฯ ตามกฎหมายดวย
ง. กฎหมายใหการรับรองสิทธิของทารกในครรภมารดาไว เพื่อในภายหนาทารกนั้นจะได
ถือเอาสิทธิหรือประโยชนที่มีขึ้นแกตนระหวางที่ตนยังเปนทารกในครรภนั้นได
จ. บิดาถูกทําละเมิดจนถึงแกความตาย ระหวางภรรยาตั้งครรภ บุตรมีสิทธิที่จะเรียกรอง
คาขาดไรอุปการะเลี้ยงดูจากผูกระทําละเมิดบิดาได หากบุตรคลอดออกมาอยูรอดเปน
ทารก
ตอบ ข. ไมถูกตอง
ที่ถูกตองคือการคลอดทางการแพทยนั้นการคลอดจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อทารกออกมาทั้งตัว
มีการตัดสายรกเรียบรอยแลวและมีการรอใหมดลูกหดตัวประมาณ 15 นาทีถึง 2 ชั่วโมงหลังเด็กคลอด
แตในทาง
กฎหมายนี้จะถือวาเปนการคลอดไดก็ตอเมื่อทารกพนออกจากชองคลอดทั้งตัวแลวเทานั้นพอ การตัดสายรกหรือไม
นั้นไมใชสาระสําคัญ
2. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะของผูเยาว
ก. ผูเยาว บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ
ข. ผูเยาว บรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 1448
ค.บรรลุนิติภาวะเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ สมรสกันตามกฎหมาย
ง. ศาลอนุญาตใหผูเยาวทําการสมรสกัน
จ. ผูเยาวทําการสมรสกันแลว ตอมาหยากันตอนอายุ 19 ป ผูเยาวอายุยังไมถึง 20 ป ถือวาไมบรรลุนิติภาวะ
ตอบ จ. ผิด
ที่ถูกตองคือผูเยาวบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลวหรือไม
จึงเปนผูบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 20
แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมนายสุดคะเนจะไดการจดทะเบี
ทํา
ยนหยา เมื่ออายุยังไมครบ 20 ป
บริบูรณก็ตาม เมื่อไมมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหผูเยาวที่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 20 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกลับคืนสูสภาวะเปนผูเยาวอีก
3. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับความสามารถของผูเยาว
ก. ผูเยาวจะทํานิติกรรมใด ๆ ตองไดรับความยินยอมของ “ผูแ ทนโดยชอบธรรม” กอน มิฉะนั้น
นิติกรรมนั้นๆ เปนโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติเปนอยางอื่น
ข. ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมที่เปนประโยชนแกผูเยาวฝายเดียวได เชน รับการใหโดยไมมีขอผูกพัน
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ค. ผูเยาวสามารถทําพินัยกรรมไดเมื่อมีอายุ 17 ปบริบูรณ
ง. ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมที่ตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตรได
จ. ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมที่สมควรแกฐานานุรูป และเปนการจําเปนในการดํารงชีพตามควรได
ตอบ ค. ผิด
ที่ถูกตองคือผูเยาวสามารถทําพินัยกรรมไดเมื่อมีอายุ 15 ปบริบูรณ (มาตรา 25)
4. ขอใดไมถูกตอง
ก.คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ของผูนั้น หรือพนักงานอัยการ
ไดรองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนไรความสามารถ และจัดใหอยูในความอนุบาล
ข.นิติกรรมที่คนไรความสามารถกระทําลงยอมตกเปนโมฆียะทั้งสิ้น แมจะไดรับความยินยอมจาก
“ผูอนุบาล” ก็ไมได
ค.นิติกรรมที่
คนวิกลจริตที่ศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถหากไปทํานิติกรรมยอมตองถือวา
มีผลสมบูรณ เวนแตวา ไดกระทําในขณะจริตวิกล คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลว นิติกรรมนั้นจึงตกเปนโมฆียะ
ง.คนเสมือนไรความสามารถ คือบุคคลที่ปรากฏวา ไมสามารถจัดทําการงานของตนเองได เพราะมีกาย
พิการ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ แตไมถึงขนาดวิกลจริต ประพฤติสุรุยสุราย เสเพลเปนอาจิณ ติดสุรายาเมา
เมื่อคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนเสมือน
ไรความสามารถ
จ.คนเสมือนไรความสามารถจัดไมสามารถทํานิติกรรมไดตองใหผูพิทักษทําแทน
ตอบ จ. ผิด
ที่ถูกตองคือคนเสมือนไรความสามารถสามารถกระทําการใด ๆ ได เวนแต กิจการตามมาตรา 34
ตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอนแลวจึงจะทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได ถาฝาฝนเปน
โมฆียะ วรรคทาย
5. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสิ้นสภาพบุคคล
ก. นาย ก. ออกจากบานไปทํางานวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 แลวหายไป ผูมีสวนไดเสียหรือ
พนักงานอัยการสามารถจะเริ่มไปใชสิทธิในการรองขอตอศาลเพื่อสั่งใหเปนคนสาบสูญ ในวันที่ 2 มกราคม
พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ข. นาย ก. ไปรบและหายไปหลังการรบสิ้นสุด ซึ่งสงครามหรือการรบสิ้นสุดลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2553 ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะเริ่มไปรองขอตอศาลใหสั่งใหเปนคนสาบสูญไดในวันที่ 2
กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เปนตนไปได
ค. นาย ก. ขึ้นเครื่องบินแลวเครื่องบินตกวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ซึ่งผูมีสวนไดเสียหรือ
พนักงานอัยการจะเริ่มไปใชสิทธิในการรองขอตอศาลไดในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ง. นาย ก. ไปเที่ยวนํ้าตกในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ขณะกําลังเลนนํ้าตกอยูก็เกิดนํ้าปาไหลหลาก
พัดพา นาย ก. และนักทองเที่ยวที่เลนนํ้าตกอยูดวยไปหมด และหาศพนาย ก. ไมเจอ และไมมีใครไดขาวหรือ
พบเห็นนาย ก. อีกเลย ซึ่งผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะเริ่มไปใชสิทธิรองขอตอศาลเพื่อสั่งใหบุคคลนั้น
คือนาย ก. เปนคนสาบสูญไดในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
จ. ไมมีขอใดผิด
ตอบ ง. ผิด
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ที่ถูกตอง คือเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 และจะครบ 2 ป ในวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2555 ซึ่งผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะเริ่มไปใชสิทธิรองขอตอศาลเพื่อสั่งใหบุคคลนั้นคือนาย ก.
เปนคนสาบสูญไดในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตอไป
7.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับภูมิลําเนา
ก. นาย ก. รับจางทํางานเปนกรรมกรกอสราง ซึ่งตองเคลื่อนยายไปตามสถานที่กอสรางและอยูในแตละที่
เปนเวลานานหรือไม ก็ขึ้นอยูกับงานที่ทํา ถือวาถิ่นที่อยูตามการทํางานแทนภูมิลําเนาของนาย ก.
ข. ภูมิลําเนาของผูเยาว หรือผูไรความสามารถ กฎหมายใหใชภูมิลําเนาของผูแทนโดยชอบธรรมหรือ
ของผูอนุบาล
ค. ภูมิลําเนาของผูที่ถูกจําคุก หมายขัง ไดแก เรือนจําหรือทัณฑสถานที่ถูกจําคุก หมายขัง อยู
ง. ภูมิลําเนาของนิติบุคคลไดแกที่ตั้งสํานักงานใหญหรือถิ่นที่ตั้งเฉพาะการตามขอบังคับ
จ. นาย ก. คาขายเรไปตามตลาดนัด เดินทางไปคาขายตามตลาดนัดตลอด ถือวาพบตัวนาย ก. ในถิ่น
ไหนใหถือวาถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น
ตอบ ค. ผิด
ที่ถูกตองคือ มาตรา 47 “ภูมิลําเนาของผูที่ถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตาม
คําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย ไดแก เรือนจําหรือทัณฑสถานที่ถูกจําคุกอยูจนกวาจะไดรับการปลอยตัว”
8. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ก. สมาคม หมายความวาทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ
การศาสนาศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน
ข. การกอตั้งมูลนิธิเพื่อกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน แตเพื่อประโยชนแกสมาชิก
ค. หางหุนสวนสามัญ คือหางหุนสวนประเภทซึ่งผูเปนหุนสวนหมดทุกคนตองรับผิดรวมกันเพื่อหนี้
ทั้งปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัดและจะจดทะเบียนหรือไม ก็ได
ง. หางหุนสวนจํากัดนั้น คือ หางที่ตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิด
จํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ
จ. บริษัทจํากัด คือ แบงประเภทผูเปนหุนจํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนรับจะลงหุน
และตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ไมจํากัด
ตอบ ค. หางหุนสวนสามัญ คือหางหุนสวนประเภทซึ่งผูเปนหุนสวนหมดทุกคนตองรับผิดรวมกัน
เพื่อหนี้ทั้งปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัดและจะจดทะเบียนหรือไม ก็ได
สวน ก. คือ มูลนิธิ ข คือ สมาคม ง. บริษัทจํากัด จ. คือ หางหุนสวนจํากัด
9.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับนิติกรรมที่โมฆะ
ก. นิติกรรมที่เปนโมฆะคือนิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน
ข.นิติกรรมไมมีผลบังคับตามกฎหมายเสมือนวาไมมีการทํานิติกรรมนั้นๆ เลย
ค.นิติกรรมที่เปนโมฆะจะฟองรองบังคับกันไมได และจะใหสัตยาบันก็ไมได
ง. สามารถการบอกลางไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา
จ. นิติกรรมที่สมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง

ตอบ จ. ผิด เปนการเสียเปลามาแตตน
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10.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับนิติกรรมที่โมฆีฆะ
ก. นิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน
ข. สามารถบอกลางภายในระยะเวลา
1 ป นับแตเวลาที่อาจใหสัตยาบันไดหรือ10 ป นับแตไดทํานิติกรรม
ค.นิติกรรมที่สามารถฟองบังคับกันไดและใหสัตยาบันได
ง. สามารถการบอกลางไดโดยภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
จ. นิติกรรมที่สมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง
ตอบ ก. ผิด นิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตนเปนโมฆะ
11.นิติกรรมขอใดเปนไมเปนโมฆะ
ก. นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
ข.นิติกรรมที่เปนการพนวิสัย
ค.นิติกรรมที่ขัดตอความสงบเรียบรองของประชาชน
ง. นิติกรรมที่มิไดเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยความสามารถของบุคคล
จ. นิติกรรมที่มิไดทําตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว
ตอบ ง. นิติกรรมที่มิไดเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยความสามารถของบุคคล เปนโมฆียะ
12 .ตอไปนี้ขอใดถูกตอง
ก.ถาจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกกันและมิไดกําหนดดอกเบี้ยไวใหใชอัตรารอยละสิบหาบาทตอป
ข.ลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานี้ก็ดี ทําลงในเอกสาร หากมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรอง ๒ คนแลว เสมอกับลงลายมือชื่อ
ค. ผูเยาวบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ ๑๗ ป และสามารถทําพินัยกรรมไดเมื่อมีอายุ ๑๔ ปบริบูรณ
ง. นิติกรรมทีคนวิ
่ กลจริตที่ศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถหากไปทํานิติกรรมยอมตองถือวามีผลสมบูรณ
เวนแตวาไดกระทําในขณะจริตวิกคูลกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลววาผูกระทําวิกลจรินิตติกรรมนั้นตกเปนโมฆะ
จ.คนเสมือนไรความสามารถไมสามารถทํานิติกรรมไดเอง ตองใหผูพิทักษทําแทน
ตอบ ข. ถูกตอง ตามมาตรา ๙
สวน ก. มาตรา ๗ ที่ถูกคือ ๗.๕ บาทตอป
ค. มาตรา ม.๑๙ บรรลุ ๒๐ ป / มาตรา ๒๕ พินัยกรรม ๑๕ ป
ง. มาตรา ๓๐ เปนโมฆียะ
จ. มาตรา ๓๔ ทําได ยกเวนบางอยาง
13. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสาบสูญ
ก. ระยะเวลา 2 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากบุคคลไปทําการรบหรือสงคราม หรือตกไป
อยูในเรือเมื่ออับปราง
ข.คนสาบสูญโดยผลของกฎหมายโดยผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล
ค.ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ง.ระยะเวลา 5 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากไปจากภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู โดยไมมีใครทราบ
วาเปนตายรายดีอยางไร
จ.ขอ ก. และ ขอ ค ผิด
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ตอบ ค. ผิด ที่ถูกคือ ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันที่ครบกําหนดเวลา มาตรา ๖๑
ก
. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง
ข. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก
ง. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก
จ. ขอ ก. ถูกตอง แต ค. ผิด
14.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับภูมิลําเนา
ก. ถาบุคคลมีถิ่นที่อยูหลายแหงสับเปลี่ยนกัน หรือมีแหลงที่ทํามาหากินเปนปกติหลายแหง ก็ใหถือเอาแหงใดแหง
หนึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น
ข. ถาไมมีถิ่นที่อยูเปนปกติ หรือไมมีที่ทําการงานเปนหลักแหลง ถาพบตัวในถิ่นไหนก็ใหถือวาถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนา
ค. ภูมิลําเนาของบุคคลบางประเภท เชน ผูเยาว หรือผูไรความสามารถ กฎหมายใหใชภูมิลําเนาของผูแทน
โดยชอบธรรมหรือของผูอนุบาล หรือ ผูพิทักษ
ง. ขาราชการ ภูมิลําเนาไดแกถิ่นที่ทํางานตามตําแหนงหนาที่อยูประจํา รวมถึงคําสั่งใหไปชวยราชการชั่วคราว
ถือวาที่นั้นเปนภูมิลําเนา
จ. ขอ ค. และ ง. ผิด
ตอบ จ. สวน
ค. ผิด ที่ถูกตองคือไมมีผูพิทักษ หรือ ผูพิทักษ (ม.44,45)
ง. ผิด ที่ถูกตองคือ ไมรวมถึงคําสั่งใหไปชวยราชการชั่วคราวเปนภูมิลําเนา (ม. 46)
สวนขอ ก. ถูกตอง ม. 38 ขอ ข. ถูกตอง ม. 40
15.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับนิติกรรมที่โมฆะ
ก. นิติกรรมที่เปนโมฆะคือนิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน
ข.นิติกรรมไมมีผลบังคับตามกฎหมายเสมือนวาไมมีการทํานิติกรรมนั้นๆ เลย
ค.นิติกรรมที่เปนโมฆะจะฟองรองบังคับกันไมได และจะใหสัตยาบันก็ไมได
ง. สามารถการบอกลางไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา
จ. นิติกรรมที่สมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง
ตอบ จ. ผิด เปนความหมายของโมฆียะ ม. ๑๗๒ และ ม. ๑๗๕
16. เงื่อนไขการสมรสขอใดไมถูกตอง
ก.การสมรสจะทําไดในระหวางชายกับหญิงเทานัและจะกระทํ
้น
าไดก็ตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ17 ป
บริบูรณ แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได
ข.ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ คนเสมือน
ไรความสามารถ ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ
ค.ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา หรือ
มารดา ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ
ง.ผูร ับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได ฝาฝนเปนโมฆะ
จ. ขอ ข. และ ขอ ง. ผิด
ตอบ จ.
ที่ถูกตอง คือ ข. ไมมีคนเสมือนไรความสามารถ
ม. ๑๔๙๔ และ ม.๑๔๔๙ และ
ง. ผลทางกฎหมายเลิกกัน ไมโมฆะ ม. ๑๔๕๑ ประกอบ ม. ๑๕๙๘/๓๒
ก. ม. ๑๔๔๘ สวนขอ ค. ม.๑๔๕๐
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17.ขอใดคือไมใชสินสวนตัวของสามีภริยา
ก.ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส
ข.ทรัพยสินที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
ค.ดอกผลของทรัพยสินสวนตัว
ง.ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหา
จ.ทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวนั้นถาไดมีการแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาดวยเงิน
สินสวนตัวก็ดี หรือขายสินสวนตัวไดเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นแทน
ตอบ ค. ดอกผลของทรัพยสินสวนตัวเปนสินสมรส ม. ๑๔๗๔ (๓)
18.ถาทานเปนปลัดอําเภอมีหนาที่จดทะเบียนสมรส หากทานพบวาผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมายื่นจด
ทะเบียนสมรสกันทานจะดําเนินการอยางใด
ก. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
ข. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากผิดศีลธรรม
ค. ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องจากจดทะเบียนสมรส
ง. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากมีผลเปนโมฆียะ
จ. ขอ ก ขอ ข และ ขอ ง ถูกตอง
ตอบ ค. ถูกตอง ผลทางกฎหมายคือการรับบุตรบุญธรรมเลิกกันเทานั้น ม. ๑๕๙๘/๓๓
19 .การสมรสในกรณีใดไมตองใชคําพิพากษาแสดงความเปนโมฆะ
ก. การสมรสที่ชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามรถ
ข.การสมรสที่ชายหรือหญิงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมแตบิดาหรือมารดา
ค. การสมรสซอน
ง. การสมรสที่ชายหญิงไมยอมเปนสามีภริยากัน
จ. ถูกทั้งขอ ข และ ค
ตอบ ค. เนื่องจาก มาตรา ๑๔๙๗ ไมตองใชคําพิพากษา สวนอื่น โมฆะตองใชคําพิพากษาถึงที่สุด
เทานั้น ตามมาตรา ๑๔๙๕
20. ขอใดเปนมรดก
ก. เงินสะสมที่ทางราชการ หักจากเงินเดือน
ข. สิทธิตามสัญญาเงินกูเกินบัญชีกับธนาคาร
ค. เงินประกันชีวิต
ง. ดอกผลของทรัพยมรดกที่เกิดขึ้นภายหลังจากเจามรดกตาย
จ. ถูกทั้งขอ ก และ ค
ตอบ ก. เปนทรัพยสินของเจามรดกกอน สวนขออื่น ๆ ไมใชทรัพยสินของผูตายในขณะถึงแก
ความตาย จึงไมเปนมรดก และไดมาภายหลังจากการตาย
2๑. ขอใดเปนคดีมรดก
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ก. คดีที่ฟองใหรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดกระทําไปในฐานะผูจัดการมรดก
ข. ฟองเพิกถอนการจัดการมรดกที่ไมถูกตอง
ค. ฟองเรียกทรัพยมรดกคืนจากบุคคลที่มิใชทายาท
ง. ฟองขับไลบุคคลผูอาศัยอยูในทรัพยมรดก
จ. ไมมีขอถูก
ตอบ จ. ไมมีขอถูก
คดีมรดก คือ คดีที่พิพาทกันระหวางทายาทที่มีสิทธิในมรดกดวยกัน ดวยเรื่องสิทธิ
เรียกรองสวนแบงทรัพยมรดก หรือทายาท ผูสืบสิทธิของทายาทฟองเรียกรองเอาสวนแบงทรัพยมรดกสวน
ของตน

