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คํานํา 
 

 

 เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายนิติกรรมสัญญา  (LA10105)  เล�มนี้  ข"าพเจ"าได"
เรียบเรียงข้ึนมาเพ่ือใช"ในการประกอบการสอนนักศึกษาต้ังแต�ป/  พ.ศ. 2555  แต�ข"าพเจ"าก็ได"ทําการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมเรื่อยมาจนถึงป/  พ.ศ.  2557  เพ่ือให"เนื้อหามีความทันสมัย  ซ่ึงข"าพเจ"าได"เขียน
อธิบายโดยใช"ตัวอย�างข"อเท็จจริงต�างๆ  ประกอบรวมท้ังยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาในแต�ละบทด"วย          
ซ่ึงนักศึกษาสามารถศึกษาทําความเข"าใจด"วยตนเองโดยนําเอาหลักกฎหมายและแนวคําพิพากษาศาล
ฎีกาไปประยุกต=ใช"กับข"อเท็จจริงในทางกฎหมายได"  สําหรับเอกสารประกอบการสอนเล�มนี้ข"าพเจ"าได"
แบ�งเนื้อหาออกเป>น  7  บท  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา  นิติกรรมสัญญา        
ได"แก�  ความรู"เบื้องต"นเก่ียวกับนิติกรรม  การแสดงเจตนา  โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม  เง่ือนไขและ
เง่ือนเวลา  ระยะเวลาและอายุความ   สัญญา   และมัดจํา เบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา ซ่ึงเนื้อหา
ของเอกสารประกอบการสอนเล�มนี้เกิดจากการศึกษาค"นคว"าจากตําราต�างๆ  ของผู"ทรงคุณวุฒิ
ทางด"านกฎหมาย  รวมท้ังประสบการณ=จากการสอนของข"าพเจ"า 
 ข"าพเจ"าขอขอบพระคุณผู"เป>นเจ"าของตําราท่ีข"าพเจ"าได"ใช"ประกอบในการค"นคว"าเรียบเรียง  
และขอกราบขอบพระคุณ  รศ.สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ  รองอธิการบดี  และ  รศ.สุรพงษ=  ลือทอง
จักร  คณบดี  คณะมนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร=  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ท่ีท�านได"ให"คํา
ชี้แนะในการเขียนเอกสารประกอบการสอน  จนเอกสารประกอบการสอนเล�มนี้สําเร็จลุล�วงไปด"วยดี  
 
 
 
         ประสิทธิ์  วงษ=กาฬสินธุ= 
              ธันวาคม  2557 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 
 
รหัสวิชา   LA10105 
รายวิชา   นิติกรรมสัญญา   3(3-0-6) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของนิติกรรม  และการก อให#เกิดนิติกรรม  การแสดงเจตนา  เหตุอันทําให#
เสื่อมเสีย  เจตนาลวงและนิติกรรมอําพราง  การตีความการแสดงเจตนา  โมฆะและโมฆียะกรรม  
เง่ือนไขและเง่ือนเวลา  อายุความตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย7  บรรพ 1 ลักษณะ 4  ถึง
ลักษณะ 6  และลักษณะของสัญญา  การก อให#เกิดสัญญา  ผลแห งสัญญาซ่ึงมีมัดจําและเบี้ยปรับ  
การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย7  บรรพ 2  ลักษณะ 2   
 
วัตถุประสงค�ทั่วไป 
 1. เพ่ือให#ผู#ศึกษามีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับความรู#เบื้องต#นเก่ียวกับนิติกรรม    และมี
คุณธรรมจริยธรรมในการทํานิติกรรมสัญญา 
 2. เพ่ือให#ผู#ศึกษามีความรู#และสามารถใช#ความรู#เก่ียวกับการแสดงเจตนามาวินิจฉัยปCญหา
หรือข#อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได# 
 3. เพ่ือให#ผู#ศึกษามีความรู#และความเข#าใจเก่ียวกับโมฆะกรรมและโมฆียะกรรม  โดยนําผล
จากการศึกษามาปรับใช#ในการทํานิติกรรมสัญญาต างๆ  ได# 
 4. เพ่ือให#ผู#ศึกษามีความรู#เก่ียวกับเง่ือนไขและเง่ือนเวลา  และสามารถใช#ความรู#จาก
การศึกษามาวินิจฉัยปCญหาข#อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได# 
 5. เพ่ือให#ผู#ศึกษามีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับอายุความต างๆ  ในการทํานิติกรรมสัญญา
ตลอดจนวินิจฉัยปCญหาข#อเท็จจริงในทางกฎหมายได# 
 6. เพ่ือให#ผู#ศึกษามีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับสัญญา  และสามารถใช#ความรู#เก่ียวกับ
สัญญามาวินิจฉัยปCญหาท่ีเกิดข้ึนจากการไม ปฏิบัติตามสัญญาได# 
 7. เพ่ือให#ผู#ศึกษาสามารถเข#าใจถึงหลักการของ  มัดจํา เบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา  
และสามารถวิเคราะห7ปCญหาข#อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได# 
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หัวข อและเวลาที่ใช ศึกษา  (ประมาณ  48  ช่ัวโมง) 
 
 บทท่ี  1  ความรู#เบื้องต#นเก่ียวกับนิติกรรม   3 ชั่วโมง 
 บทท่ี  2  การแสดงเจตนา     9 ชั่วโมง 
 บทท่ี  3  โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม    6 ชั่วโมง 
 บทท่ี  4  เง่ือนไขและเง่ือนเวลา     6 ชั่วโมง 
 บทท่ี  5  ระยะเวลาและอายุความ    9 ชั่วโมง 
 บทท่ี  6  สัญญา       9 ชั่วโมง 
 บทท่ี  7  มัดจํา  เบี้ยปรับ  และการเลิกสัญญา   6 ชั่วโมง 
 
การวัดผลและการประเมิน 
 การวัดผล 
  1. คะแนนระหว2างภาคเรียน 
   การเข#าเรียนและความสนใจในการเรียน   10 คะแนน 
         รวม  10 คะแนน 
  2. คะแนนปลายภาคเรียน 
   การสอบปลายภาคเรียน     90 คะแนน 
         รวม  90 คะแนน 
         รวมท้ังหมด 100 คะแนน 
 
การประเมินผล 
 คะแนนระหว าง  80 – 100 คะแนน  ได#ระดับ  A 
 คะแนนระหว าง  75 – 79 คะแนน  ได#ระดับ  B+ 
 คะแนนระหว าง  70 – 74 คะแนน  ได#ระดับ  B 
 คะแนนระหว าง  65 – 69 คะแนน  ได#ระดับ  C+ 
 คะแนนระหว าง  60 – 64 คะแนน  ได#ระดับ  C 
 คะแนนระหว าง  55 – 59 คะแนน  ได#ระดับ  D+ 
 คะแนนระหว าง  50 – 54 คะแนน  ได#ระดับ  D 
 คะแนนระหว าง    0 – 49 คะแนน  ได#ระดับ  F 
 



 
1  

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  1 
ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับนิติกรรม 

 
 
หัวข�อเนื้อหา 
 ความรู	เบื้องต	นเก่ียวกับนิติกรรม 
 1. ความหมายของนิติกรรม 
 2. นิติเหตุ 
 3. องค�ประกอบของนิติกรรม 
 4. แบบของนิติกรรม 
 
วัตถุประสงค$เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายความหมายของนิติกรรมและวินิจฉัยป'ญหาเก่ียวกับนิติกรรมได	อย+างถูกต	อง 
 2. อธิบายลักษณะของนิติเหตุและวินิจฉัยป'ญหาข	อเท็จจริงเก่ียวกับนิติเหตุได	อย+างถูกต	อง  
 3. อธิบายองค�ประกอบของนิติกรรมได	อย+างถูกต	อง 
 4. อธิบายถึงแบบนิติกรรมและวินิจฉัยผลของการไม+ทํานิติกรรมตามแบบได	อย+างถูกต	อง  
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ฟ'งบรรยายและอภิปรายซักถาม 
 2. แบ+งกลุ+มมอบหมายงาน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 5. บรรยายสรุป 
 6. ทําแบบฝ;กหัดท	ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  1 
 2. โสตทัศนวัสดุ  PowerPoint  ความรู	เบื้องต	นเก่ียวกับนิติกรรม 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการฟ'งบรรยาย 
 2. สังเกตความสนใจในการร+วมกิจกรรม 
 3. ฟ'งจากการอภิปราย 
 4. ตรวจแบบฝ;กหัด 
 5. ทดสอบปลายภาค
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บทท่ี  1 
ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับนิติกรรม 

 
 
 ในสังคมมนุษย�ย+อมจะต	องมีการติดต+อสื่อสาร เพ่ือท่ีจะสร	างนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว+างกันไม+ว+า
จะเปHนการก+อสิทธิ  โอน  เปลี่ยนแปลง  การเคลื่อนไหวสิทธิ หรือระงับซ่ึงสิทธิ  เพราะบุคคลย+อมมี
เสรีภาพตามกฎหมายในการเข	าทําสัญญากับผู	ใดด	วยข	อตกลงอย+างไรก็ได	  โดยมีหลักประกันว+าเม่ือได	
ทําสัญญากันแล	วจะไม+ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอก  กฎหมายให	ความคุ	มครองคู+สัญญาไว	ในเรื่อง
ความสามารถของบุคคล  ถึงแม	กฎหมายจะให	สิทธิทุกคนมีเสรีภาพในการทําสัญญาได	ตามอําเภอใจก็
ตาม แต+การทํานิติกรรมบางครั้ง  ก็อาจถูกจํากัดเสรีภาพภายใต	กรอบของกฎหมาย  คู+สัญญาไม+อาจ
ทําสัญญาท่ีมีวัตถุประสงค�ขัดต+อกฎหมายว+าด	วยความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ได	  เพราะจุดมุ+งหมายในการทํานิติกรรมของแต+ละคนจะแตกต+างกันออกไปไม+มีท่ีสิ้นสุด  มีอิสระใน
การแสดงเจตนาทางแพ+ง  ความต	องการของคู+สัญญาบางครั้งอาจจะมีการละเมิดกฎหมาย  หรือขัดต+อ
ความสงบเรียบร	อยของประชาชน  ซ่ึงอาจทําให	การกระทํานิติกรรมดังกล+าวกฎหมายไม+รับรอง  
ดังนั้น  จึงได	มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือปKองกันป'ญหามิให	เกิดข้ึน  และเปHนการลดความขัดแย	งและ
บรรเทาความเสียหายต+างๆ  จากการทํานิติกรรมสัญญากันอย+างใดๆ  ด	วย  ซ่ึงนอกจากจะมีตัวบท
กฎหมายแล	ว  ในทางปฏิบัติยังประกอบไปด	วยแนวคําพิพากษาท่ีตัดสินคดีต+างๆ  ไว	เพ่ือเปHนแนวทาง
ในการแก	ไขป'ญหาจากการแสดงเจตนาทํานิติกรรมของบุคคล  มิให	มีการแสดงเจตนาเกินขอบเขตของ
กฎหมายหรือขัดแย	งต+อจารีตประเพณี 
 
 
ความหมายของนิติกรรม 
 
 นิติกรรมเปHนกฎหมายท่ีว+าด	วยเรื่องสิทธิและหน	าท่ีของบุคคลเพ่ือให	บุคคลสามารถใช	ก+อ
สิทธิและหน	าท่ีผูกพันซ่ึงกันและกันได	ตามความสมัครใจ ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย� 
มาตรา  ๑๔๙  บัญญัติว+า  “นิติกรรม หมายความว+าการใดๆ อันทําลงโดยชอบด	วยกฎหมาย และด	วย
ใจสมัครมุ+งโดยตรงต+อการผูกนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว+างบุคคลเพ่ือจะก+อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ
ระงับซ่ึงสิทธิ”  
 จากบทบัญญัติข	างต	นได	มีนักนิติศาสตร�ให	ความเห็นเก่ียวกับคําว+า  “นิติกรรม”  ดังต+อไปนี้
 อักขราทร  จุฬารัตน�  (2531: 9)  กล+าวว+า  นิติกรรม  คือ  การแสดงเจตนาของบุคคลท่ีมุ+ง
โดยตรงต+อผลในกฎหมาย  และซ่ึงกฎหมายรับรองและบังคับคุ	มครองให	  ลักษณะท่ีสําคัญของนิติ
กรรมนั้นเปHนเรื่องของหลักอิสระในทางแพ+ง ท้ังนี้เนื่องจากว+านิติกรรมนั้นเปHนอํานาจหรือเครื่องมือท่ี
กฎหมายมอบให	เอกชนสร	างความผูกพันเพ่ือก+อสิทธิและหน	าท่ีตามความต	องการของคนเหล+านั้นเอง  
โดยกฎหมายรับรองและบังคับให	เปHนไปตามเจตนาของเอกชน  แต+อํานาจท่ีกฎหมายของรัฐมอบให	นี้  
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จะต	องเปHนไปภายในกรอบท่ีกฎหมายได	วางข	อกําหนดไว	  ท้ังนี้เพ่ือคุ	มครองปKองกันประโยชน�ส+วนได	
เสียของส+วนรวม  และเพ่ือให	เกิดความยุติธรรมในระหว+างเอกชนด	วยกัน 
 ไชยยศ  เหมะรัชตะ  (2536: 2)  กล+าวว+า  นิติกรรม  คือ  การกระทําของบุคคล โดยการ
กระทํานั้นเปHนการโดยชอบด	วยกฎหมาย และมุ+งท่ีก+อให	เกิดผลในทางกฎหมาย  ซ่ึงผลในทางกฎหมาย
นั้นเปHนการก+อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธินี้ อาจรวมเรียกว+า  “การเคลื่อนไหวแห+ง
สิทธิ” 
 ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551: 2)  กล+าวว+า  นิติกรรมเปHนเหตุหนึ่งท่ีทําให	สิทธิเกิดการเคลื่อนไหว
ตามความประสงค�ของบุคคล  เริ่มแต+ก+อสิทธิไปจนกระท่ังระงับสิทธิ  ความในตัวบทอาจชวนให	ฉงนท่ี
กล+าวถึงแต+สิทธิโดยไม+กล+าวถึงหน	าท่ี  ดูคล	ายกับว+านิติกรรมไม+ได	ก+อหน	าท่ีด	วยแต+ความจริงสิทธิและ
หน	าท่ีนั้นเปHนของคู+กัน  เม่ือบุคคลใดมีสิทธิย+อมก+อให	เกิดหน	าท่ีแก+คู+กรณีในอันท่ีจะต	องปฏิบัติตาม
สิทธินั้น 
 อัครวิทย�  สุมาวงศ�  (2554: 2)  กล+าวว+า  นิติกรรมเปHนการกล+าวถึงแต+เรื่องสิทธิ  ไม+ได	
กล+าวถึงหน	าท่ีเลย  แต+ก็เปHนท่ีทราบกันดีอยู+แล	วว+า หน	าท่ีเปHนสิ่งควบคู+กับสิทธิ ท่ีกล+าวถึงสิทธินั้นเปHน
การกล+าวทางด	านเจ	าหนี้  ว+าเจ	าหนี้มีสิทธิเรียกร	องอะไร  ส+วนหน	าท่ีนั้นเปHนเรื่องของฝZายท่ีต	องปฏิบัติ
ตามสิทธิ 
 ดังนั้นจึงสรุปได	ว+า  นิติกรรม  คือ  การกระทําโดยชอบด	วยกฎหมายมีลักษณะท่ีมุ+งผูกนิติ
สัมพันธ�ระหว+างบุคคลโดยการก+อให	เกิดสิทธิ เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวนสิทธิท่ีมีอยู+  หรือแม	กระท่ังทํา
ให	สิทธิท่ีมีอยู+ระงับไป โดยมุ+งโดยตรงต+อผลในทางกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนนั่นเอง ถึงแม	นิติกรรมจะ
กล+าวถึงเฉพาะสิทธิโดยไม+ได	กล+าวถึงหน	าท่ีก็ตาม แต+สิทธิและหน	าท่ีเกิดมาคู+กันเสมอ  ฉะนั้นเม่ือนิติ
กรรมก+อให	เกิดสิทธิแก+ฝZายหนึ่งก็จะทําให	เกิดหน	าท่ีแก+คู+กรณีอีกฝZายหนึ่งไปในตัวด	วย 
 
 
นิติเหตุ 
 
 ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย�นั้นอาจมีเหตุการณ�บางอย+างไม+ว+าจะเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติหรือการกระทําของบุคคลก็ตาม  ซ่ึงอาจก+อให	เกิดผลผูกพันให	คู+กรณีมีสิทธิและหน	าท่ีอันพึง
ต	องปฏิบัติต+อกันในทางกฎหมาย  หรือท่ีเรียกว+านิติเหตุนั่นเอง 
 โดยหลักท่ัวไปแล	วนิติกรรมกับนิติเหตุนั้นเปHนคําคู+กันในความหมายอย+างกว	างนั้น นิติเหตุ
หมายความรวมถึงนิติกรรมด	วย  หรืออาจกล+าวได	ว+านิติกรรมก็คือนิติเหตุอย+างหนึ่ง  แต+นิติเหตุไม+
จําเปHนต	องมาจากนิติกรรมเสมอไป  ในความหมายอย+างแคบอาจแบ+งแยกนิติเหตุกับนิติกรรมออกเปHน
คนละอย+าง โดยถือว+านิติเหตุและนิติกรรมต+างเปHนเหตุในทางกฎหมายหรือเหตุการณ�ในทางกฎหมาย 
(ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 3)  ดังนั้น  นิติเหตุจึงแยกออกได	เปHน  2  กรณีดังต+อไปนี้ 
 
 1. นิติเหตุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
  โดยปกติเหตุการณ�ธรรมชาติไม+มีผลต+อกฎหมายแต+อย+างใด  เพราะเหตุการณ�นั้นๆ    
ไม+ก+อให	เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ  จึงไม+มีผลทางกฎหมาย  เช+น  ฝนตก  ฟKาผ+า  แดดออก  น้ําท+วม 
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แผ+นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  แต+อย+างไรก็ตาม เหตุการณ�ธรรมชาติบางอย+างก็อาจเกิดการเคลื่อนไหว
ในสิทธิได	  เรียกว+า  นิติเหตุ  (ประกอบ  หุตะสิงห�, 2521: 7)  เช+น  การเกิดของบุคคล  (ป.พ.พ. 
มาตรา  15)  ทําให	เกิดสภาพบุคคลข้ึนมาจึงเกิดสิทธิต+างๆ  ข้ึน  หรือการตายทําให	สิ้นสภาพบุคคล
และทรัพย�สินต+างๆ  ของผู	นั้นย+อมตกทอดมรดกแก+ทายาทตาม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1599  วรรคหนึ่ง)  
หรือตามมาตรา  1308  ท่ีดินแปลงใดเกิดท่ีงอกริมตลิ่งท่ีงอกย+อมเปHนทรัพย�สินของเจ	าของท่ีดินแปลง
นั้น ตลอดจนระยะเวลาการขาดอายุความท่ีล+วงพ	นไป  เปHนเหตุให	สิทธิเรียกร	องขาดอายุความ       
(ป.พ.พ.  มาตรา  193/9,  มาตรา  193/10) 
 
 2. นิติเหตุท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล  แบ.งออกได�เป0น  2  กรณี  คือ 
  2.1 นิติเหตุท่ีเปHนการกระทําของบุคคลท่ีมุ+งให	เกิดผลทางกฎหมาย  ได	แก+  การทํานิติ
กรรมต+างๆ  เช+น  สัญญาซ้ือขาย  เช+าทรัพย�  เช+าซ้ือ  ขายฝาก  จํานอง  ให	  แลกเปลี่ยน  เปHนต	น  
  2.2 นิติเหตุท่ีเปHนการกระทําของบุคคลท่ีไม+ได	มุ+งให	เกิดผลตามกฎหมาย  เช+น การทํา
ละเมิด (ป.พ.พ.  มาตรา  420)  จัดการงานนอกสั่ง  (ป.พ.พ.  มาตรา  395)  ดังนั้น  นิติเหตุท่ีเกิดจาก
การกระทําของบุคคลไม+ว+าผู	กระทําจะมีเจตนามุ+งให	เกิดผลในกฎหมายหรือไม+ก็ตาม  กฎหมายก็นํา
เหตุดังกล+าวบัญญัติให	เกิดผลในทางกฎหมายเพราะว+ามีการเคลื่อนไหวในสิทธิ  ทําให	สิทธิเกิดข้ึนมา
นั่นเอง ตัวอย+างเช+น  นายแดงขับรถไปตามถนนโดยขับด	วยความเร็วปกติ  ปรากฏว+าฝนตกหนักถนน
ลื่นทําให	รถยนต�ของนายแดงไปชนรถของนายขาวเสียหาย  กรณีเช+นนี้ถือว+าการกระทําของนายแดง
ไม+ได	มุ+งให	เกิดผลในทางกฎหมายแต+อย+างใด  แต+กฎหมายก็ให	นําเหตุท่ีเกิดข้ึนมารับรองผลในทาง
กฎหมายไม+ว+าเขาจะต้ังใจให	เกิดผลหรือไม+ก็ตาม  ดังนั้นนายแดงต	องชดใช	ค+าสินไหมทดแทนให	แก+
นายขาวในเรื่องละเมิด 

สรุปนิติเหตุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระทําของบุคคล เหตุการณ�ตามธรรมชาติ 

การกระทําท่ีชอบด	วยกฎหมาย การกระทําท่ีมิชอบด	วยกฎหมาย 

นิติกรรม 

คือการกระทําท่ีมุ+งจะให	เกิด 

ผลขึ้นตามเจตนาท่ีแสดงออก 

การกระทําท่ีเกิดผลขึ้นโดยอาํนาจกฎหมาย 

เจตนาของผู	กระทําจะไม+มุ+งต+อผลน้ัน 

หรือไม+  ไม+เปHนข	อสําคัญ 

เหตุการณ�ในกฎหมาย  (นิติเหตุ) 
 

รูปท่ี  1.1  แผนภาพนิติเหตุ 
ท่ีมา : ประกอบ  หุตะสิงห�  (2521: 8) 



 
6  

องค$ประกอบของนิติกรรม 
 
 จากความหมายของคําว+า  “นิติกรรม”  ตามบทบัญญัติมาตรา  149  จะเห็นได	ว+าลักษณะ
สําคัญของการกระทําท่ีจะถือว+าเปHนนิติกรรมได	นั้น  จะต	องเปHนการกระทําท่ีต	องการผูกนิติสัมพันธ�ข้ึน
ระหว+างบุคคลเพ่ือก+อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซ่ึงสิทธินั้นจะต	องมีองค�ประกอบของนิติ
กรรม  5  ประการดังต+อไปนี้ 
 
 1. นิติกรรมต�องเป0นการกระทําของบุคคลโดยการแสดงเจตนา 
  สําหรับการกระทําของบุคคลท่ีจะถือเปHนนิติกรรมได	นั้นสามารถพิจารณาได	ดังนี้  
  1.1 นิติกรรมต	องเปHนการกระทําของบุคคลเท+านั้น  ดังนั้น  สิ่งใดก็ตามท่ีไม+ใช+การ
กระทําของบุคคลย+อมไม+อาจจะก+อให	เกิดนิติกรรมได	  เช+น  พืช  สัตว�  สิ่งของ  ไม+อาจก+อให	เกิดนิติ
กรรมได	เลย  แม	แต+หุ+นยนต�ท่ีเราสั่งให	ไปซ้ือของก็ไม+อาจจะก+อให	เกิดนิติกรรมได	เพราะกฎหมายไม+ได	
ยอมรับให	พืช สัตว� สิ่งของ สามารถเข	าทํานิติกรรมได	  ดังนี้นิติกรรมต	องเปHนการกระทําของบุคคล
เท+านั้น ซ่ึงในทางกฎหมายคําว+า  “บุคคล”  มีอยู+  2  ประเภท  คือ  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
  1.2 ต	องมีการแสดงเจตนาออกมา  กล+าวคือ  แม	นิติกรรมจะต	องเปHนการกระทําของ
บุคคลก็จริง  แต+บุคคลจะต	องแสดงความประสงค�ท่ีอยู+ในใจออกมาให	ปรากฏด	วย  เรียกว+า  การแสดง
เจตนา  ซ่ึงการแสดงเจตนานั้นมีหลายวิธี  ได	แก+ 
   1.2.1 การแสดงเจตนาโดยชัดแจ	ง คือ การแสดงออกอย+างแจ	งชัดเลยว+าผู	ทํานิติ
กรรมมีความมุ+งประสงค�อย+างไร ไม+ว+าจะเปHนการแสดงเจตนาด	วยวาจา ลายลักษณ�อักษร หรือกิริยา
อาการก็ได	 
    ตัวอย.าง  การแสดงเจตนากิริอาการ  เช+น  ในประมวลกฎหมายแพ+งและ
พาณิชย� มาตรา  509  บัญญัติว+า  “การขายทอดตลาดย+อมสมบูรณ�  เม่ือผู	ทอดตลาดแสดงความตก
ลงด	วยเคาะไม	 หรือด	วยกิริยาอ่ืนอย+างใดอย+างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  ถ	ายังมิได	
แสดงเช+นนั้นอยู+ตาบใด  ท+านว+าผู	สู	ราคาจะถอนคําสู	ราคาของตนเสียก็ยังถอนได	”  จะเห็นว+าการเคาะ
ไม	ในการขายทอดตลาดนั้น  หมายถึงการขายทอดตลาดนั้นสําเร็จบริบูรณ�แล	ว  ซ่ึงเปHนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
   1.2.2 การแสดงเจตนาโดยปริยาย คือ การแสดงเจตนาออกมาไม+อาจเห็นโดย
ชัดแจ	งว+าผู	แสดงเจตนามีความมุ+งหมายอย+างไร  แต+พอเข	าใจได	จากพฤติการณ�ต+างๆ  โดยอนุมานได	
ตามความรู	สึกนึกคิดของคนท่ัวไปว+าพฤติการณ�ท่ีแสดงออกมาหมายถึงอะไร  เช+น  การท่ีเจ	าหนี้ฉีก
สัญญากู	ท้ิง  พฤติการณ�อย+างนี้พออนุมานได	ว+า  เจ	าหนี้ได	แสดงเจตนาปลดหนี้ให	ลูกหนี้แล	ว  หรือ
กรณีท่ีเจ	าหนี้ได	เวนคืนสัญญากู	ไปยังลูกหนี้ ก็ถือว+าเจ	าหนี้ได	รับชําระแล	ว  (ป.พ.พ.  มาตรา  653  
วรรคสอง) 
   1.2.3 การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง  คือ  การงดเว	นการกระทําซ่ึงโดยหลักท่ัวไป
จะไม+มีผลในการแสดงเจตนา  เว	นแต+จะมีกฎหมายบัญญัติให	การนิ่งเช+นว+านั้นมีผลเปHนการแสดง
เจตนา  เช+นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�มาตรา  570  บัญญัติว+า  “ในเม่ือสิ้น
กําหนดเวลาเช+าซ่ึงได	ตกลงกันไว	นั้น  ถ	าผู	เช+ายังคงครองทรัพย�สินอยู+  และผู	ให	เช+ารู	ความนั้นแล	วไม+
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ทักท	วงไซร	  ท+านให	ถือว+าคู+สัญญาเปHนอันได	ทําสัญญาใหม+ต+อไปไม+มีกําหนดเวลา”  ตัวอย+าง  เช+น  
นายอ	นทําสัญญาเช+าบ	านกับนายโอกําหนดเวลาเช+า 2  ปa  แต+ปรากฏข	อเท็จจริงว+า  เม่ือครบสัญญา
เช+า  2  ปaแล	ว  นายอ	นผู	เช+ายังคงอยู+ในบ	านเช+าต+อ  และนายโอผู	ให	เช+ารู	ความนั้นแล	วก็ไม+ได	ทักท	วง
แต+อย+างใด  เม่ือต+างฝZายต+างนิ่งเช+นนี้  บทบัญญัติตามมาตรา  570  ถือว+าคู+สัญญาได	มีการทําสัญญา
เช+าต+อไปอีกโดยไม+มีกําหนดเวลา 
 
  ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1052/2538  โจทก�ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจโดยยังไม+
กรอกข	อความจําเลยท่ี 1 นําหนังสือมอบอํานาจนั้นไปกรอกข	อความว+าโจทก�มอบอํานาจให	จําเลยท่ี 1 
เปHนผู	มีอํานาจยื่นคําขอจดทะเบียนโอนขายท่ีดินพิพาทซ่ึงเปHนของโจทก�ให	แก+จําเลยท่ี 1  โดยโจทก�ไม+
รู	เห็นด	วย  นิติกรรมการโอนเกิดข้ึนจากการทุจริต  จึงตกเปHนโมฆะ  ถือเสมือนว+ามิได	มีนิติกรรมการ
โอนเกิดข้ึน  กรรมสิทธิ์ในท่ีดินพิพาทยังคงเปHนของโจทก�  ฉะนั้น  การท่ีจําเลยท่ี 2  รับจดทะเบียน
จํานองท่ีดินพิพาทไว	จากจําเลยท่ี 1  จึงไม+เกิดผลให	จําเลยท่ี 2  มีสิทธิตามนิติกรรมจํานองโจทก� จึงมี
สิทธิขอให	เพิกถอนนิติกรรม  จํานองระหว+างจําเลยท่ี 1  กับจําเลยท่ี 2  ได	 
 
 2. นิติกรรมต�องเป0นการกระทํานิติกรรมโดยชอบด�วยกฎหมาย 
  โดยหลักท่ัวไปในการทํานิติกรรมใดๆ  นั้นจะต้ังเปHนไปตามท่ีกฎหมายได	ให	อํานาจไว	  
หรือเปHนการกระทําท่ีไม+มีกฎหมายห	ามไว	มิให	กระทําเท+านั้น  จึงกระทําได	  แต+ถ	านิติกรรมใดมี
กฎหมายห	ามไว	มิให	กระทํา หากคู+กรณีได	มีการฝZาฝcน  นิติกรรมนั้นย+อมไม+มีผลผูกพันตามกฎหมาย  
ท้ังนี้เพราะกฎหมายไม+รับรองผลของการกระทําดังกล+าว  ดังนั้น  การท่ีจะพิจารณาว+าการกระทําใด
ชอบด	วยกฎหมายหรือไม+จึงต	องพิจารณาในเรื่องดังต+อไปนี้ 
  2.1 วัตถุประสงค�ของนิติกรรมต	องชอบด	วยกฎหมาย 
   วัตถุประสงค�แห+งนิติกรรม   หมายถึง  เปKาหมายท่ีคู+สัญญาต	องการให	เปHน  หรือ
สิ่งท่ีคู+สัญญาได	มาจากการกระทําซ่ึงเปHนประโยชน�สุดท	ายท่ีผู	แสดงเจตนาทํานิติกรรมนั้นมุ+งประสงค�
จะให	เกิดในนิติกรรมนั้น  โดยใช	นิติกรรมเปHนเครื่องมือเพ่ือให	ได	มาในสิ่งท่ีคู+สัญญาต	องการ  อันมี
เปKาหมายแนวทางเดียวกัน การท่ีบุคคลใดทํานิติกรรมก็มุ+งท่ีจะได	ประโยชน�จากการทํานิติกรรมนั้น  
เช+น  ก.ทําสัญญาซ้ือวัวจาก ข.  ในราคา  50,000  บาท  ฝZายนาย ก.  ผู	ซ้ือวัวก็มีจุดประสงค�จะได	
ประโยชน�จากการซ้ือวัว  คือ  ได	กรรมสิทธิ์ในวัว  ส+วนนาย  ข.  ก็ต	องการได	ประโยชน�จากการขายวัว  
คือ  เงิน  เปHนต	น  ท่ีสําคัญวัตถุประสงค�ของนิติกรรมจะต	องชอบด	วยกฎหมายและคู+สัญญาต	องมี
เปKาหมายจากการทํานิติกรรมด	วย 
   อย+างไรก็ตาม  หากการกระทํานิติกรรมใดมีวัตถุประสงค�ขัดต+อกฎหมาย          
นิติกรรมนั้นย+อมตกเปHนโมฆะหรือไม+มีผลผูกพัน ตามท่ีประมวลกฎหมายมาตรา  150  ได	บัญญัติว+า  
“การใดมีวัตถุประสงค�เปHนการต	องห	ามชัดแจ	งโดยกฎหมายเปHนการพ	นวิสัย  หรือเปHนการขัดต+อ 
ความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การนั้นเปHนโมฆะ” 
   จากบทบัญญัติข	างต	นจะเห็นได	ว+า  วัตถุประสงค�ของนิติกกรมท่ีตกเปHนโมฆะ เกิด
จากเหตุในกรณีดังต+อไปนี้ 
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   2.1.1 วัตถุประสงค�ต	องห	ามชัดแจ	งโดยกฎหมาย 
    คือ  การทํานิติกรรมท่ีกฎหมายบัญญัติไว	อย+างชัดแจ	งว+าห	ามไม+ให	ทํา 
หากทํานิติกรรมย+อมมีผลตกเปHนโมฆะ  เช+น  สัญญากู	ยืมเงินท่ีมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราร	อยละ  15 
ต+อปa  การซ้ือขายท่ีดินท่ีเปHนสาธารณสมบัติของแผ+นดิน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1305)  เปHนต	น 
 
    ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกา 301/2538  ขณะซ้ือท่ีดินพิพาทจากบริษัท ย.  จํากัด 
โจทก�เปHนคนต+างด	าว  นิติกรรมการซ้ือขายเปHนการต	องห	ามชัดแจ	งโดยประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 
86 ตกเปHนโมฆะตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  113  เดิม  (มาตรา  150  ท่ีแก	ไขใหม+)  แต+ไม+ทําให	นิติกรรม
เสียเปล+าไปซ่ึงประมวลกฎหมายท่ีดิน  มาตรา  94  ให	อํานาจท่ีจะจําหน+ายท่ีดินนั้นได	  และการบังคับ
ให	จําหน+ายหมายความเฉพาะกับท่ีดินพิพาทเท+านั้น  ไม+รวมถึงสิ่งปลูกสร	างบนท่ีดินพิพาทด	วยเพราะ
คนต+างด	าวไม+ต	องห	ามมิให	ถือกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร	าง 
    จากคําพิพากษาดังกล+าวจะเห็นได	ว+า  การท่ีคนต+างด	าวซ้ือท่ีดินย+อมขัด
ต+อประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา  86  จึงตกเปHนโมฆะ  แต+มีผลตามมาตรา  94  ท่ีต	องจําหน+ายท่ีดิน
นั้นออกไป  แต+ข	อห	ามนี้ไม+ร+วมถึงสิ่งปลูกสร	างบนท่ีดินด	วย  (วิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ, 2555: 8) 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  355/2538  ท่ีดินท่ีจําเลยขายให	แก+โจทก� ท่ี 1  
บางส+วนเปHนสาธารณสมบัติของแผ+นดินท่ีสงวนไว	เพ่ือประโยชน�ของแผ+นดินโดยเฉพาะ  จึงเปHนทรัพย�
นอกพาณิชย�ท่ีไม+อาจซ้ือขายกันได	  สัญญาจะซ้ือจะขายและสัญญาซ้ือขายท่ีดินส+วนดังกล+าว  จึงมี
วัตถุประสงค�เปHนการต	องห	ามชัดแจ	งโดยกฎหมายเปHนโมฆะ เท+ากับว+าจําเลยไม+เคยทําสัญญาจะซ้ือจะ
ขายและสัญญาซ้ือขายท่ีดินส+วนดังกล+าวกับโจทก�ท่ี 1 จึงไม+มีสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินส+วนดังกล+าวท่ี
จําเลยจะต	องรับผิดในการรอนสิทธิ 
    จากคําพิพากษาดังกล+าวจะเห็นได	ว+าสาธารณสมบัติของแผ+นดิน เปHน
ทรัพย�นอกพาณิชย� ไม+อาจซ้ือขายกันได	สัญญาซ้ือขายสาธารณสมบัติของแผ+นดิน จึงตกเปHนโมฆะ  
เพราะเปHนการต	องห	ามชัดแจ	งโดยกฎหมาย 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  1647/2549  สัญญากู	ยืมเงินส+วนท่ีเกิน  350,000 
บาท  เปHนดอกเบี้ยจากการกู	ยืมเงินท่ีเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  แล	วนํามารวมเข	าเปHนต	นเงินกู	ท่ีทํา
ข้ึนใหม+เปHนดอกเบี้ยต	องห	ามตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  654  และพ.ร.บ.  ห	ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พ.ศ.2475  มาตรา  3 (ก)  ส+วนของต	นเงินท่ีมาจากดอกเบี้ยท่ีไม+ชอบท้ังหมดย+อมตกเปHนโมฆะ  แต+ไม+
ทําให	ส+วนของต	นเงินท่ีชอบจํานวน  350,000  บาท  เสียไปด	วย  เพราะพึงสันนิษฐานโดยพฤติการณ�
แห+งกรณีได	ว+าโจทก�จําเลยเจตนาให	ส+วนท่ีไม+เปHนโมฆะแยกออกจากส+วนท่ีเปHนโมฆะได	  ตาม  ป.พ.พ.  
มาตรา  173  โจทก�จึงคงมีสิทธิเรียกร	องตามสัญญากู	ยืมเงินในส+วนท่ีชอบคือต	นเงิน  350,000  บาท 
พร	อมดอกเบี้ยอัตราร	อยละ  15  ต+อปa  นับแต+วันท่ี  19  มกราคม  2540  ซ่ึงเปHนวันทําสัญญากู	ยืม
เงินท่ีโจทก�นํามาเปHนมูลฟKอง  ดังนั้น  ท่ีศาลอุทธรณ�ภาค  7  ให	จําเลยชําระดอกเบี้ยนับแต+วันท่ี  19 
มกราคม  2536  ซ่ึงเปHนวันท่ีกู	ยืมเงินตามสัญญากู	ยืมเงินฉบับก+อน ท้ังท่ีโจทก�มิได	ฟKองขอให	บังคับ  จึง
เปHนการพิพากษาเกินไปกว+าหรือนอกจากคําฟKอง ไม+ชอบด	วย  ป.วิ.พ.  มาตรา  142  ประกอบมาตรา 
246  
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    คําพิพากษาฎีกาท่ี  6399/2551  โจทก�ทราบดีมาแต+แรกว+าขณะทํา
สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพิพาทนั้น  มีข	อกําหนดห	ามโอน  10  ปa  แต+โจทก�ก็ยอมตนเข	าผูกพันทํา
สัญญาดังกล+าว  ซ่ึงมีวัตถุประสงค�ต	องห	ามชัดแจ	งโดยกฎหมาย ย+อมตกเปHนเปHนโมฆะตาม  ป.พ.พ.  
มาตรา  150  การท่ีโจทก�ชําระเงินมัดจําไป  400,000  บาท  จึงเปHนการชําระหนี้อันเปHนการฝZาฝcนข	อ
ห	ามตามกฎหมาย  ตามบทบัญญัติแห+ง  ป.พ.พ.  ลักษณะ  4  ว+าด	วยลาภมิควรได	  มาตรา  411 
บัญญัติว+า  บุคคลใดได	กระทําการเพ่ือชําระหนี้เปHนการอันฝZาฝcนข	อห	ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอัน
ดี ท+านว+าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร	องคืนทรัพย�ได	ไม+  โจทย�จึงไม+อาจเรียกเงินมัดจํา  400,000  บาท 
พร	อมดอกเบี้ยคืนจากจําเลย 
   2.1.2  นิติกรรมมีวัตถุประสงค�เปHนการพ	นวิสัย 
    หมายความว+า  การเข	าทํานิติกรรมในลักษณะนั้นๆ  ไม+มีทางท่ีจะเปHนไป
ได	เลย  ซ่ึงในทางกฎหมายนั้นการทํานิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�เปHนการพ	นวิสัยมี  2  ลักษณะด	วยกัน 
คือ 
    2.1.2.1 การทํานิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�เปHนการพ	นวิสัยอย+างแน+แท	 คือ 
การทํานิติกรรมชนิดท่ีเปHนไปไม+ได	เลยหรือไม+มีทางท่ีนิติกรรมจะสําเร็จได	เลย  ซ่ึงใครก็ไม+สามารถทํา
ให	นิติกรรมนั้นเกิดข้ึนได	  เช+น  นายดีจ	างนายบุญยกเอามหาวิทยาลัยเชียงใหม+มาวางไว	ข	างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  หรือนายแดงทําการซ้ือขายดวงอาทิตย�กับนายม+วง  กรณีต+างๆเหล+านี้
ถือเปHนการทํานิติกรรมท่ีเปHนการพ	นวิสัยอย+างแน+แท	จึงมีผลตกเปHนโมฆะ  เพราะไม+มีบุคคลใดๆในโลก
นี้สามารถทําได	เลย 
    2.1.2.2 การทํานิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�เปHนการพ	นวิสัยเฉพาะกรณี คือ 
นิติกรรมท่ีคู+สัญญามีวัตถุประสงค�หรือเปKาหมายจะทํานิติกรรมอย+างใดอย+างหนึ่งโดยเฉพาะ  แต+ใน
เวลาทํานิติกรรมนั้น  วัตถุแห+งนิติกรรมได	สูญสิ้นไปแล	ว  เช+น  นายทองได	ทําสัญญาจะซ้ือท่ีดินกับนาย
นาคตกลงนัดโอนกรรมสิทธิ์ในวันท่ี  31  มกราคม  2556  พอถึงกําหนดโอนกรรมสิทธิ์ปรากฏว+าท่ีดิน
แปลงดังกล+าวได	ถูกกรมทางหลวงเวนคืนไปแล	ว  เช+นนี้  ถือว+าเปHนการทํานิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�
เปHนการพ	นวิสัยเฉพาะกรณี  คือ  เฉพาะกรณีทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินแปลงนี้เท+านั้นท่ีไม+สามารถเปHนไป
ได	เลย 
     นอกจากนี้ เหตุพ	นวิสัย ต	องมีอยู+ก+อนหรือขณะท่ีจะได	ทํานิติ
กรรม  หากทํานิติกรรมไปแล	วต+อมาได	พ	นวิสัยภายหลัง  กรณีดังกล+าวนี้ไม+ถือเปHนเรื่องนิติกรรมมี
วัตถุประสงค�เปHนการพ	นวิสัย  แต+เปHนการชําระหนี้เปHนพ	นวิสัย  ซ่ึงต	องบังคับตาม มาตรา 217 – 219  
หรือกฎหมายเก่ียวกับสัญญาต+างตอบแทนตามมาตรา 370 – 372  แล	วแต+กรณี 
 
     ตัวอย.าง 
     นายดําได	ว+าจ	างนักร	องชื่อนายยอดรัก สลักใจ มาร	องเพลงใน
งานวันเกิด ซ่ึงนายยอดรัก สลักใจ  ได	ถึงแก+ความตายก+อนท่ีจะได	ทํานิติกรรมสัญญานั้นแล	ว นิติกรรม
จึงตกเปHนโมฆะเพราะวัตถุประสงค�เปHนการพ	นวิสัยได	เกิดข้ึนก+อนทําสัญญา 
   2.1.3 นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�ขัดต+อความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
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    ความสงบเรียบร	อยของประชาชนนั้น  ถือเปHนข	อห	ามซ่ึงสังคมบังคับแก+
เอกชนอันเปHนการแสดงให	เห็นว+าสังคมย+อมอยู+เหนือเอกชน  ท้ังนี้เพ่ือสังคมจะได	ดํารงอยู+ได	  และข	อ
ท่ีสําคัญก็คือเพ่ือจะได	คุ	มครองปกป'กรักษาเอกชนซ่ึงอยู+ในสังคมนั้นเอง  (จิ๊ด  เศรษฐบุตร, 2556: 27) 
    ส+วนนิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�ขัดต+อศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึง  
นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�ขัดกับหลักจริยธรรม  อันเปHนหลักท่ีบุคคลในสังคมท่ีซ่ือสัตย�  ตรงไปตรงมา
และสุจริตยอมรับนับถือ  แต+อาจแตกต+างกันแล	วแต+ท	องถ่ินและยุคสมัย  (ศนันท�กรณ�  โสตถิพันธ�, 
2557: 80 - 81) 
    ดังนั้น  การทํานิติกรรมซ่ึงมีวัตถุประสงค�ขัดต+อความสงบเรียบร	อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  นิติกรรมนั้นย+อมตกเปHนโมฆะ  เช+น  การทํานิติกรรมท่ีมีผลเปHนการ
ขัดขวางไม+ให	เปHนไปตามครรลองของกระบวนการยุติธรรม  นิติกรรมท่ียุยงส+งเสริมให	ผู	อ่ืนเปHนความ
กัน  สัญญาจ	างว+าความท่ีทนายความตกลงแบ+งส+วนจากทรัพย�สินอันเปHนมูลพิพาทท่ีลูกความจะได	จาก
คดี  สัญญาห	ามประกอบการแข+งขันหรือจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ  เปHนต	น 
 
    ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  958/2519  สัญญาท่ีจําเลยยอมชดใช	ค+าเสียหายแก+
โจทก�  โดยมีเจตนาท่ีจะไม+ให	โจทก�แจ	งความดําเนินคดีอาญากับบุตรจําเลย  ในการท่ีทําให	บุตรโจทก�
ตายมีวัตถุประสงค�ให	ระงับคดีอาญาแผ+นดิน  เปHนการขัดต+อความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�  มาตรา  113  (เดิม)  เปHนโมฆะจําเลยต	องใช	
ค+าเสียหายฐานละเมิด 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  4016/2548  สัญญาท่ีโจทก�ในฐานะทนายความ
เรียกร	องค+าจ	างเปHนส+วนแบ+งเอาจากทรัพย�สินท่ีดินท่ีเปHนมูลพิพาทท่ีจําเลยท่ี 2  แบ+งท่ีดินอันจําเลยท้ัง
สองจะพึงได	รับเปHนท่ีดิน  40  เปอร�เซ็นต�  ถ	าเปHนเงินจากการขายท่ีดินพิพาทท่ีได	มาท้ังหมดขอแบ+ง  
40  เปอร�เซ็นต�เม่ือจําเลยชนะคดี  มีลักษณะเปHนการหาประโยชน�จากการท่ีผู	อ่ืนเปHนความกันซ่ึงเปHน
สัญญาท่ีมีวัตถุประสงค�ขัดต+อความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงเปHนโมฆะ  
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  4351/2548  บันทึกข	อตกลงประนีประนอมยอม
ความระหว+างโจทก�ท้ังสามและจําเลยกับ  ว.  ท่ีให	โจทก�ท้ังสามถอนฟKองคดีอาญาท่ียื่นฟKองจําเลยกับ 
ว.  ไว	  ในข	อหาปลอมเอกสารสิทธิ  ใช	เอกสารสิทธิปลอม  ซ่ึงเปHนคดีอาญาแผ+นดินไม+ใช+คดีความผิด
อันยอมความได	  เปHนข	อตกลงท่ีมีวัตถุประสงค�ขัดต+อความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนย+อมตกเปHนโมฆะตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  150 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  7337/2548  สัญญาจ	างว+าความเปHนสัญญาจ	างทํา
ของ  ซ่ึงกฎหมายมิได	บังคับว+าต	องทําเปHนหนังสือ  ดังนั้น  เพียงแต+คู+สัญญาตกลงว+าจ	างและรับจ	าง
แล	ว สัญญาย+อมเกิดข้ึนและผูกพันคู+สัญญาให	ต	องปฏิบัติตามนั้น  เม่ือจําเลยได	ลงลายมือชื่อในใบแต+ง
ทนายความแล	ว  แม	สัญญาจ	างว+าความจะมิได	ทําเปHนลายลักษณ�อักษรไว	  โจทก�ก็มีสิทธิท่ีจะนําพยาน
บุคคลมาสืบยืนยันว+าได	มีการตกลงค+าจ	างไว	เปHนจํานวนเท+าใด 
    ข	อสัญญาระหว+างโจทก�และจําเลยในส+วนท่ีตกลงให	สินจ	างกันร	อยละ 7.5 
ของราคาทรัพย�สิน และถ	าจําเลยไม+ได	รับท่ีดินพิพาทคืน  โจทก�จะไม+ได	รับค+าจ	าง  เช+นนี้  ข	อตกลง
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ตามสัญญาดังกล+าวมีลักษณะเปHนการหาประโยชน�จากการท่ีผู	อ่ืนเปHนความ หรือยุยงให	ผู	อ่ืนเปHนความ
กัน จึงเปHนข	อสัญญาท่ีให	ทนายความเข	ามีส+วนได	เสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดี จึงไม+ต	องด	วย
หลักจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ  ย+อมถือว+าเปHนข	อสัญญาท่ีมีวัตถุประสงค�เปHนการขัดต+อ
ความสงบเรียบร	อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ย+อมเปHนโมฆะตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  150 
    อย+างไรก็ตาม  ถ	ากรณีใดเปHนกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร	อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและคู+กรณีได	ทํานิติกรรมผิดแผกแตกต+างไปจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว	  นิติ
กรรมท่ีทําข้ึนก็จะตกเปHนโมฆะทันที  ซ่ึงกฎหมายประเภทนี้จะบัญญัติไว	ในตัวบทกฎหมายโดยตรง  
แต+ถ	ากฎหมายใดไม+ใช+กฎหมายอันเก่ียวกับความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
คู+กรณีก็สามารถทํานิติกรรมเปHนการผิดแผกแตกต+างกับบทบัญญัติของกฎหมายนั้นได	  นิติกรรมท่ีทํา
ข้ึนย+อมมีผลสมบูรณ�ไม+ตกเปHนโมฆะแต+อย+างใด  เพราะไม+ใช+ข	อแตกต+างจากกฎหมายอันเก่ียวกับความ
สงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�มาตรา  151  
ได	บัญญัติไว	ว+า  “การใดเปHนการแตกต+างจากบทบัญญัติของกฎหมาย  ถ	ามิใช+กฎหมายอันเก่ียวกับ
ความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การนั้นไม+เปHนโมฆะ” 
    ตัวอย.าง  เช+น  การตกลงเรื่องการชําระค+าธรรมเนียมตาม  มาตรา  457  
บัญญัติว+า  “ค+าฤชาธรรมเนียมทําสัญญาซ้ือขายนั้น  ผู	ซ้ือผู	ขายพึงออกใช	เท+ากันท้ังสองฝZาย”  ดังนั้น  
หากมีการทําสัญญาซ้ือขายกันซ่ึงต	องมีการชําระค+าธรรมเนียม  ท้ังผู	ซ้ือและผู	ขายก็อาจจะตกลงกันว+า
ให	ฝZายผู	ซ้ือจ+ายค+าธรรมเนียมในการซ้ือขายและการจดทะเบียนโอนท้ังหมดก็ได	  เนื่องจากว+าไม+ใช+
กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ข	อตกลงดังกล+าวจึงสามารถ
บังคับกันได	  ไม+ขัดต+อกฎหมาย  หรือกรณีท่ีมีการบังคับจํานองตามมาตรา  733  ท่ีบัญญัติว+า  “ถ	า
เอาทรัพย�หลุดจํานอง  และราคาทรัพย�สินนั้นมีประมาณตํ่ากว+าจํานวนเงินท่ีค	างชําระกันอยู+ก็ดี  หรือ
ถ	าเอาทรัพย�สินซ่ึงจํานองออกขายทอดตลอดใช	หนี้  ได	เงินจํานวนสุทธิน	อยกว+าจํานวนเงินท่ีค	างชําระ
กันอยู+นั้นก็ดี  เงินยังขาดจํานวนอยู+เท+าใดลูกหนี้ไม+ต	องรับผิดในเงินนั้น”  เช+น  นายดํานําบ	านไป
จํานองกับธนาคารในราคา  400,000  บาท  พอบังคับจํานองเอาบ	านซ่ึงเปHนทรัพย�ท่ีจํานองออกขาย
ทอดตลาดปรากฏว+าได	เงินมาเพียง  300,000  บาทเท+านั้น  จะเห็นได	ว+าเงินยังขาดอยู+อีกเปHนจํานวน  
100,000  บาท  ตามกฎหมายเรื่องการจํานองนี้ลูกหนี้ไม+ต	องรับผิดในส+วนท่ีขาด  100,000  แต+
เนื่องจากว+ากฎหมายนี้ไม+ใช+กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดังนั้น  คู+สัญญาจึงสามารถตกลงกันเปHนอย+างอ่ืนได	  เช+น  หากบังคับจํานองได	เงินไม+พอแก+การชําระ
หนี้ของธนาคาร  ลูกหนี้ก็ยังคงต	องรับผิดชดใช	หนี้ในส+วนท่ีเหลืออยู+จนกว+าจะครบ 
 
 3. การแสดงเจตนาดังกล.าวต�องกระทําด�วยความสมัครใจ   
  หมายถึง  การกระทําท่ีเกิดจากความต้ังใจความยินยอมโดยอิสระตามความสมัครใจ
ของผู	กระทํานั้นเอง  แต+อยู+ภายใต	ขอบเขตของกฎหมาย  ซ่ึงผู	แสดงเจตนากระทําไปโดยรู	สํานึกไม+ได	
ขาดสติ  และไม+ได	เกิดจากการถูกข+มขู+บังคับ  หรือเกิดจากการสําคัญผิด  หรือไม+ได	เกิดจากการถูกกล
ฉ	อฉล  เช+น  นายดําต	องการสร	อยคอทองคํา  จากนาย ข.  แต+นายดําไม+มีเงิน  นายดําจึงใช	ปcนขู+ให	
นาย ข. ส+งมอบสร	อยคอทองคําให	นายดํา  นาย ข.  กลัวจึงยอมส+งมอบสร	อยคอทองคําให	นายดํา  จะ
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เห็นได	ว+านิติกรรมการให	สร	อยคอทองคําของนาย ข.  ไม+ได	เกิดจากความสมัครใจ  แต+นาย ข.  ส+งมอบ
สร	อยคอทองคําให	นายดําเพราะถูกข+มขู+  นิติกรรมดังกล+าวจึงตกเปHนโมฆียะ 
 
 4. การแสดงเจตนาดังกล.าวจะต�องมุ.งโดยตรงต.อการผูกนิติสัมพันธ$ข้ึนระหว.างบุคคล 
  หมายถึง  การกระทําท่ีให	เกิดมีความสัมพันธ�ในทางกฎหมายระหว+างบุคคล  ไม+ว+าจะ
เปHนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม  การท่ีบุคคลเข	ามามีความผูกพันกันตามกฎหมายซ่ึงเปHนความ
ผูกพันท่ีเกิดข้ึนด	วยความประสงค�ของบุคคลนั้นๆ  เอง  จึงทําให	เกิดสิทธิและหน	าท่ีต+อกัน  โดย
ก+อให	เกิดบุคคลสิทธิ  คือสิทธิเหนือบุคคลท่ีใช	บังคับระหว+างคู+สัญญา  รวมท้ังทรัพยสิทธิ  ซ่ึงเปHนสิทธิ
เหนือทรัพย�สินท่ีเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สินระหว+างคู+สัญญา  ดังนั้น  หากการกระทําใด
มิได	มุ+งให	เกิดนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว+างบุคคล  การกระทําหรือการแสดงเจตนานั้นย+อมไม+ใช+นิติกรรม  
เช+น  หนุ+มสาวพูดจาหยอกล	อกัน  หรือการนัดไปทานข	าวระหว+างเพ่ือนฝูง  เปHนต	น 
 
   ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3976/2529  การฟKองคดีแพ+งไม+ใช+เปHนการทํานิติกรรม 
เพราะมิได	มุ+งโดยตรงต+อการผูกนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว+างบุคคล  เพ่ือจะก+อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  
หรือระงับซ่ึงสิทธิ  แต+เปHนการขอให	บังคับตามสิทธิของตนท่ีมีอยู+แล	วและถูกโต	แย	งสิทธิตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ+ง 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1590/2530  แม	การร	องทุกข�มิใช+การทํานิติกรรม  แต+การ
มอบอํานาจให	ไปร	องทุกข�แทนโจทก�  โจทก�ก็ต	องทําให	ถูกต	องตามข	อบังคับของบริษัทโจทก�ท่ีได	จด
ทะเบียนไว	  บริษัทโจทก�จดทะเบียนไว	ว+า  จํานวนกรรมการท่ีลงชื่อผูกพันบริษัทได	  คือ  กรรมการ
จําพวก ก. 1  นายกับกรรมการจําพวก ข. 1  นาย  เม่ือกรรมการโจทก�เพียงผู	เดียวลงชื่อมอบอํานาจ
ให	 ก.  ไปร	องทุกข�  การมอบอํานาจจึงไม+ผูกพันบริษัทโจทก�  การกระทําของ  ก.  ไม+ผูกพันโจทก� 
ในทางกลับกันบริษัทโจทก�ไม+สามารถถือเอาการกระทําของ  ก.  เปHนของโจทก�ได	  เม่ือโจทก�ไม+ได	ร	อง
ทุกข�ในคดีความผิดต+อ  พ.ร.บ.  ว+าด	วยความผิดอันเกิดจากการใช	เช็ค  ภายในสามเดือนนับแต+วันรู	
เรื่องความผิดและรู	ตัวผู	กระทําความผิด  คดีโจทก�ก็ขาดอายุความ 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3590/2538  การท	าเปHนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีในศาลท่ีคู+ความตกลงกันให	ศาลวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นท่ีคู+ความท	ากันเปHนข	อแพ	ชนะมิได	
มุ+งโดยตรงต+อการผูกนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว+างบุคคล เพ่ือท่ีจะก+อเปลี่ยนแปลง  โอนสงวน หรือระงับซ่ึง
สิทธิจึงไม+เปHนนิติกรรม 
 
 5. การผูกนิติสัมพันธ$ระหว.างบุคคลนั้นต�องเป0นไปเพ่ือท่ีจะก.อ  เปล่ียนแปลง  โอน 
สงวน  หรือระงับซ่ึงสิทธิ  
  หมายถึง  การเคลื่อนไหวแห+งสิทธิ  ซ่ึงได	แก+  บุคคลสิทธิ  และทรัพยสิทธิ 
  ดังนั้น  การเคลื่อนไหวแห+งสิทธิจึงแบ+งออกได	เปHน  5  ลักษณะดังนี้  
  5.1 การก+อสิทธิ  ได	แก+  การทํานิติกรรมสัญญาต+างๆ  การก+อสิทธิจํานอง  เช+น  นาย
เสือกู	เงินนายสิงห�จํานวน  1  ล	านบาท  โดยนําบ	านพร	อมท่ีดินไปจดทะเบียนจํานองต+อนายสิงห� 
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ต+อมาเม่ือหนี้ถึงกําหนดปรากฏว+า  นายเสือผิดนัดไม+นําเงินไปชําระหนี้  นายสิงห�จึงบอกกล+าวบังคับ
จํานองกับนายเสือ  สิทธิในการบังคับจํานองจึงเกิดข้ึน 
  5.2 การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  เช+น  การแปลงหนี้ใหม+  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ+งและ
พาณิชย�  มาตรา  349  บัญญัติว+า  “เม่ือคู+กรณีท่ีเก่ียวข	องได	ทําสัญญาเปลี่ยนสิ่งซ่ึงเปHนสาระสําคัญ
แห+งหนี้ไซร	  ท+านว+าหนี้นั้นเปHนอันระงับสิ้นไปด	วยแปลงหนี้ใหม+ 
   ถ	าทําหนี้มีเง่ือนไขให	กลายเปHนหนี้ปราศจากเง่ือนไขก็ดี  เพ่ิมเติมเง่ือนไขเข	าไปใน
หนี้อันปราศจากเง่ือนไขก็ดี  เปลี่ยนเง่ือนไขก็ดี  ท+านถือว+าเปHนอันเปลี่ยนสิ่งซ่ึงเปHนสาระสําคัญแห+งหนี้
   นั้นถ	าแปลงหนี้ใหม+ด	วยเปลี่ยนตัวเจ	าหนี้ ท+านให	บังคับด	วยบทบัญญัติท้ังหลาย
แห+งประมวลกฎหมายนี้ว+าด	วยโอนสิทธิเรียกร	อง”   
   ประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�  มาตรา  350  บัญญัติว+า  “แปลงหนี้ใหม+
ด	วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น  จะทําเปHนสัญญาระหว+างเจ	าหนี้กับลูกหนี้คนใหม+ก็ได	 แต+จะทําโดยฝcนใจ
ลูกหนี้เดิมหาได	ไม+” 
 
   ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5426/2553  บุตรจําเลยเช+ารถยนต�ซ่ึงเปHนของโจทก�นําไป
จํานําผู	อ่ืนแล	วไม+สามารถนํารถมาคืนเพราะไม+มีเงินค+าไถ+  โจทก�ได	แจ	งความดําเนินคดีแก+บุตร  จําเลย
ทําหนังสือสัญญากู	เงินเพราะเกรงกลัวต+อโจทก�  เพราะโจทก�บอกว+าหากจําเลยไม+ทําสัญญากู	  บุตร
จําเลยจะถูกดําเนินคดี  การท่ีโจทก�ให	จําเลยทําสัญญากู	  หากไม+ทําก็จะดําเนินคดีอาญาแก+บุตรจําเลย
จึงเปHนการใช	สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต  อันถือได	ว+าเปHนการขู+ว+าจะใช	สิทธิตามปกตินิยมไม+ถือว+าเปHน
การข+มขู+ตามประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�  มาตรา  165  สัญญากู	จึงมีผลใช	บังคับได	 และการท่ี
จําเลยซ่ึงมิได	เปHนลูกหนี้โจทก�มาทําสัญญากู	เนื่องจากบุตรจําเลยมีหนี้กับโจทก�เปHนการแปลงหนี้ใหม+
ด	วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ซ่ึงตาม  มาตรา  350  มิได	บัญญัติให	ต	องทําเปHนหนังสือ  จึงใช	บังคับได	  
จําเลยต	องรับผิดตามสัญญากู	 
   ดังนั้น  เม่ือมีการแปลงหนี้ใหม+แล	วหนี้เดิมย+อมระงับไปจึงเกิดหนี้ใหม+ข้ึนมา  
คู+สัญญาต	องผูกพันกันตามหนี้ใหม+  ซ่ึงถือได	ว+าเปHนการเปลี่ยนแปลงสิทธินั่นเอง 
  5.3 การโอนสิทธิ หมายถึง การเปลี่ยนตัวเจ	าหนี้โดยโอนสิทธิท่ีเคยมีอยู+ให	กับบุคคล
อ่ืนซ่ึงเปHนผู	รับโอน ผู	รับโอนก็จะกลายเปHนเจ	าหนี้คนใหม+ใช	สิทธิต+างๆแทนเจ	าหนี้คนเดิม  ซ่ึงเจ	าหนี้คน
เดิมก็จะหมดสิทธิเรียกร	องในหนี้นั้น  เช+น  การโอนสิทธิเรียกร	องตาม  มาตรา  306   
   ตัวอย.าง  นายโดมได	ให	นางสาวพลอยกู	เงินจํานวน  100,000  บาท ต+อมานาย
โดมได	โอนสิทธิในการเปHนเจ	าหนี้ให	กับนางสาวกัสจัง โดยได	ทําหนังสือโอนสิทธิเรียกร	องและบอก
กล+าวการโอนไปยังนางสาวพลอยลูกหนี้แล	ว มีผลให	นางสาวกัสจังบุคคลผู	รับโอนเข	ามาเปHนเจ	าหนี้คน
ใหม+แทนเจ	าหนี้เดิมคือนายโดม  นางสาวกัสจังจึงมีสิทธิเรียกให	นางสาวพลอยลูกหนี้ชําระหนี้ได	แทน
เจ	าหนี้เดิม 
  5.4 การสงวนสิทธิ คือ สงวนสิทธิท่ีเคยมีให	เกิดความม่ันคง  (จําปa  โสตถิพันธ�, 2547: 
43)  เช+น  การประกันหนี้ด	วยบุคคล  คือ  การคํ้าประกัน  หรือการประกันหนี้ด	วยทรัพย�  ได	แก+  
จํานํา  จํานอง  หรือการทําหนังสือรับสภาพหนี้ต+อเจ	าหนี้  ตามมาตรา  194/14  เปHนต	น  เช+น  นาย  
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ก.  กู	เงิน  นาย  ข.  1  ล	านบาท  เม่ือครบกําหนดชําระ  นาย  ก.  ไม+มีเงินชําระหนี้  จนระยะเวลาหนี้
ใกล	จะขาดอายุความ  นาย  ก.  กลัวนาย  ข.  ฟKองคดีต+อศาล  นาย  ก.  ได	ไปทําหนังสือรับสภาพหนี้
ต+อนาย  ข.  จึงเปHนเหตุให	อายุความสะดุดหยุดลง  ดังนั้น  อายุความจึงเริ่มนับใหม+ทันที 
  5.5 การระงับสิทธิ  หมายถึง  เปHนการกระทําให	สิทธิของตนท่ีมีอยู+  หรือจะมีข้ึนใน
ภายหน	าสิ้นสุดลง  เช+น  การปลดหนี้ให	แก+ลูกหนี้  ตามมาตรา  340  การบอกเลิกสัญญา  การหัก
กลบลบหนี้  ตัวอย+างเช+น  นายหมีได	ทําสัญญาซ้ือควายนายบี  1  ตัว  ในราคา  50,000  บาท 
ขณะเดียวกัน นายบีก็เปHนหนี้เงินกู	นายหมี  50,000  บาท  เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ นายหมีและนายบี
จึงตกลงเอาสัญญาซ้ือขายควายและสัญญาเงินกู	มาหักกลบลบหนี้กัน ดังนั้นหนี้ในการซ้ือขายและหนี้
สัญญาเงินกู	จึงเปHนอันระงับไป  เพราะหักกลบลบหนี้  จึงถือว+าเปHนการระงับสิทธิ    
 จากท่ีกล+าวมาข	างต	นจึงสรุปได	ว+า  การแสดงเจตนาท่ีจะถือว+าเปHนนิติกรรมนั้นจะต	องครบ
องค�ประกอบท้ัง  5  ข	อ  หากขาดองค�ประกอบข	อใดไป  การแสดงเจตนานั้นย+อมไม+ใช+นิติกรรม   
 
 
แบบของนิติกรรม 
 
 ปกติการทํานิติกรรมทางการค	าหรือประกอบธุรกิจนั้น  คู+กรณีเพียงแค+แสดงเจตนา
วัตถุประสงค�ของการทํานิติกรรมให	ปรากฏออกมานิติกรรมก็เกิดข้ึนแล	ว  เช+น  การแสดงเจตนาด	วย
วาจา กิริยาท+าทาง  เปHนต	น  แต+อย+างไรก็ตามนิติกรรมบางอย+างกฎหมายถือว+ามีความสําคัญมาก จึง
จําเปHนต	องกําหนดแบบพิธีภายนอกของการทํานิติกรรมไว	  เพ่ือให	บุคคลท่ัวไปรับทราบการทํานิติ
กรรมนั้น 
 แบบนิติกรรม  หมายถึง  วิธีการท่ีกฎหมายกําหนดและบังคับให	ผู	แสดงเจตนาทํานิติกรรม
ต	องปฏิบัติตามเพ่ือความสมบูรณ�ของนิติกรรมท่ีทําข้ึน  ในกรณีของนิติกรรมซ่ึงตกเปHนโมฆะเพราะ
ไม+ได	ทําให	ถูกต	องตามแบบนี้  หมายถึงเฉพาะกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดแบบของนิติกรรมไว	เท+านั้นจึง
จะทําให	มีผลเปHนโมฆะ  แต+หากนิติกรรมใดไม+มีกฎหมายกําหนดแบบไว	  ก็ย+อมไม+มีเหตุทําให	นิติกรรม
ตกเปHนโมฆะ  (อัครวิทย�  สุมาวงศ�, 2554: 63)  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�  มาตรา  152 
บัญญัติว+า  “การใดมิได	ทําให	ถูกต	องตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไว	  การนั้นเปHนโมฆะ”  
 โดยท่ัวไปกฎหมายกําหนดแบบนิติกรรมไว	เฉพาะนิติกรรมท่ีถือว+าเปHนองค�แห+งความ
สมบูรณ�ของนิติกรรมท่ีเปHนเรื่องสําคัญเท+านั้น ซ่ึงป'จจุบันได	มีการแบ+งแยกประเภทของแบบนิติกรรมไว	  
4  ประเภทดังต+อไปนี้ 
 
 1. นิติกรรมท่ีต�องทําเป0นหนังสือและจดทะเบียนต.อพนักงานเจ�าหน�าท่ี   
  คือ  ผู	แสดงเจตนาต	องทําเปHนหนังสือระหว+างคู+กรณีและต	องนําไปจดทะเบียนต+อ
พนักงานเจ	าหน	าท่ีด	วย  นิติกรรมนั้นจึงจะสมบูรณ�ตามกฎหมาย  หากไม+ทําตามแบบดังกล+าวนิติกรรม
นั้นย+อมตกเปHนโมฆะตามมาตรา  152  เหตุผลท่ีนิติกรรมต	องทําเปHนหนังสือและจดทะเบียนต+อ
พนักงานเจ	าหน	าท่ี ก็เพราะว+าเม่ือทําเปHนหนังสือและจดทะเบียนแล	ว  นิติกรรมนั้นก็จะเปgดเผยให	แก+
บุคคลภายนอกท่ัวไปได	ทราบว+า  นิติกรรมดังกล+าวเปHนของใครและได	ทํานิติกรรมไว	เม่ือใด  เช+น  การ
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ทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย�และสังหาริมทรัพย�ชนิดพิเศษ  ท้ังนี้เพ่ือเปHนการปKองกันการ
หลอกลวงให	ทํานิติกรรม  หรือสําคัญผิด จากการทํานิติกรรมนั้นได	 
 
 2. แบบของนิติกรรมท่ีให�ทําเป0นหนังสือระหว.างคู.กรณี   
  หมายความว+า  การทํานิติกรรมนั้นๆ  คู+สัญญาจะต	องมีการลงลายมือชื่อครบท้ังสอง
ฝZายสัญญาจึงจะสมบูรณ�  ถ	านิติกรรมใดมีกฎหมายบังคับให	ทําเปHนหนังสือ  หากคู+กรณีลงลายมือชื่อ
เพียงฝZายเดียว  นิติกรรมดังกล+าวก็จะตกเปHนโมฆะ 
  ตัวอย.าง  นิติกรรมท่ีต	องทําเปHนหนังสือระหว+างคู+กรณี  (พวงผกา  บุญโสภาคย�  และ  
ประสาน  บุญโสภาค, 2553: 58) 
  2.1 การทําหนังสือรับสภาพหนี้ตามมาตรา  193/14(1) 
  2.2 การโอนหนี้ตามมาตรา  306 
  2.3 การทําสัญญาเช+าซ้ือตามมาตรา  572 
  2.4 การโอนหุ	นตามมาตรา  1129 
  2.5 การต้ังตัวแทนตามมาตรา  798 
  2.6 สัญญาก+อนสมรสตามมาตรา  1466 
 
   ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1453/2530  บทบัญญัติในมาตรา  572  วรรคสอง  แห+ง
ประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�แปลได	ว+า  สัญญาเช+าซ้ือจะต	องทําเปHนหนังสือโดยลงชื่อคู+สัญญาท้ัง
สองฝZายและไม+มีบทบัญญัติใดระบุว+าคู+สัญญาฝZายใดฝZายหนึ่ง  หรือท้ังสองฝZายจะต	องลงชื่อในวันทํา
สัญญานั้น  เม่ือคู+สัญญาลงชื่อในสัญญาเช+าซ้ือท้ังสองฝZายแล	วก็ย+อมถือได	ว+าสัญญาเช+าซ้ือนั้นได	กระทํา
เปHนหนังสือแล	ว  โดยคู+สัญญาหาจําเปHนต	องลงชื่อในวันเดียวกับท่ีทําสัญญาเช+าซ้ือไม+  ดังนั้น  สัญญา
เช+าซ้ือจึงมีผลสมบูรณ�ตามกฎหมายเพราะได	ทํานิติกรรมตามแบมาตรา  152 
 
 3. นิติกรรมท่ีต�องทําเป0นหนังสือต.อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
  นิติกรรมลักษณะนี้ผู	แสดงเจตนาทํานิติกรรม  เพียงแต+ทําเปHนหนังสือต+อพนักงาน
เจ	าหน	าท่ีเท+านั้นก็สมบูรณ�แล	ว  เช+น  นายอําเภอ ปลัดอําเภอ  เปHนต	น 
  ตัวอย.าง  นิติกรรมท่ีต	องทําเปHนหนังสือ 
  3.1 การทําพินัยกรรมเอกสารฝZายเมืองตามมาตรา 1658 
  3.2 การทําพินัยกรรมเอกสารลับตามมาตรา  1160 
  3.3 การคัดค	านต๋ัวแลกเงินตามมาตรา  960  ถึงมาตรา  962 
 
  ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1097/2544  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝZายเมืองจะต	องทํา
ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว	ตามประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�มาตรา  1658  ท่ีบัญญัติว+า  
“(1) ผู	ทําพินัยกรรมต	องไปแจ	งข	อความท่ีตนประสงค�จะให	ใส+ไว	ในพินัยกรรมของตนแก+กรมการอําเภอ
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ต+อหน	าพยานอีกอย+างน	อยสองคนพร	อมกัน  (2)  กรมการอําเภอต	องจดข	อความท่ีผู	ทําพินัยกรรมแจ	ง
ให	ทราบนั้นลงไว	  และอ+านข	อความนั้นให	ผู	ทําพินัยกรรมและพยานฟ'ง”  เม่ือข	อเท็จจริงปรากฏว+าใน
การทําพินัยกรรมมีเฉพาะ  ส.  เข	าไปในบ	านเพ่ือทําพินัยกรรมให	กับ  บ.  ตามท่ีได	ยื่นคําร	องไว	  โดย
ปลัดอําเภออาวุโสรักษาราชการแทนนายอําเภอกับ  ถ.  นั่งรับประทานอาหารอยู+ท่ีร	านอาหารตรงกัน
ข	ามกับปากตรอกทางเข	าบ	าน  บ.  เม่ือทําพินัยกรรมเสร็จแล	ว  ส.  จึงนําพินัยกรรมนั้นมาให	
ปลัดอําเภออาวุโสรักษาราชการแทนนายอําเภอและ  ถ.  ลงลายมือชื่อท่ีร	านอาหารแม	ในหน	าสุดท	าย
ของพินัยกรรมจะระบุว+า  ปลัดอําเภอรักษาราชการแทนนายอําเภอ  รับรองว+าเปHนผู	ทําหน	าท่ีจด
ข	อความ  แต+ข	อเท็จจริงกลับปรากฏว+าผู	ทําหน	าท่ีจดข	อความคือ  ส.  แม	จะฟ'งว+า  ปลัดอําเภอรักษา
ราชการแทนนายอําเภอสั่งให	  ส. ช+วยจดข	อความแทน  แต+ขณะจดข	อความนั้นมิได	กระทําต+อหน	า
พยานอย+างน	อยสองคนพร	อมกัน  พินัยกรรมนี้จึงขัดต+อบทบัญญัติมาตรา  1658  และตกเปHนโมฆะ
ตามมาตรา  1705 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  8189/2551  ผู	มีอํานาจจัดทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝZายเมือง
ต	องเปHนกรมการอําเภออันหมายถึงนาย อําเภอเท+านั้น และสามารถทํานอกท่ีว+าการอําเภอได	เม่ือมี
การร	องขอ  ดังนั้น  การท่ีผู	ร	องติดต+อกับเจ	าหน	าท่ีอําเภอเมืองขอนแก+นขอให	ไปทําพินัยกรรมแบบ 
เอกสารฝZายเมืองให	แก+ผู	ตายท่ีโรงพยาบาล  และแม	  ป.  ซ่ึงเปHนเพียงปลัดอําเภอเมืองขอนแก+นเปHน
ผู	จัดทําพินัยกรรม  แต+ขณะทําพินัยกรรม  ป.  รักษาราชการแทนนายอําเภอ  การท่ี  ป.  ไปทํา
พินัยกรรมแบบเอกสารฝZายเมืองให	แก+ผู	ตายท่ีโรงพยาบาลจึงเปHนการชอบด	วยกฎหมาย  และแม	ผู	ร	อง
จะเปHนผู	แจ	งความประสงค�ให	  ป.  ทราบว+าผู	ตายมีเจตนาทําพินัยกรรมอย+างไร  จนเปHนเหตุให	  ป. 
สามารถให	เจ	าหน	าท่ีพิมพ�ข	อความต+างๆ  ในพินัยกรรมแบบเอกสารฝZายเมือง  ณ  ท่ีว+าการอําเภอ
เมืองขอนแก+นจนเสร็จเรียบร	อยก+อนเดินทางไปโรงพยาบาลก็เปHนเพียงการอํานวยความสะดวกแก+
เจ	าหน	าท่ีไม+ต	องหอบหิ้วเครื่องพิมพ�ดีด  และกระดาษไปพิมพ�ท่ีโรงพยาบาลเท+านั้น  ยังไม+ใช+เปHนการ
แจ	งข	อความท่ีประสงค�ของผู	ทําพินัยกรรม  และเม่ือไปถึงโรงพยาบาล  ป.  สอบถามผู	ตายว+าประสงค�
จะทําพินัยกรรมตามท่ีผู	ร	องบอกกล+าวในเบื้องต	นหรือไม+ ผู	ตายก็ยืนยันต+อหน	าพยานสองคนว+าเปHน
ความประสงค�ของผู	ตายจริง  การสอบถามของ  ป.  และการยืนยันของผู	ตายดังกล+าวจึงเปHน
ความหมายเปHนการแจ	งข	อความท่ีประสงค� ให	ใส+ไว	ในพินัยกรรมของผู	ทําพินัยกรรมแก+นายอําเภอต+อ
หน	าพยานสองคนตามท่ี  บัญญัติไว	ใน  ป.พ.พ.  มาตรา  1658  (1)  หลังจากนั้น  ป.  อ+านข	อความ
ให	ผู	ตายและพยานฟ'ง  ผู	ตายเห็นว+าถูกต	องก็ลงชื่อในพินัยกรรมโดยมีพยานสองคนลงลายมือชื่อ  ป.  
ลงชื่อรับรองว+าพินัยกรรมทําถูกต	องตามกฎหมายแล	วประทับตราตําแหน+งไว	เปHนสําคัญ  พินัยกรรม
ดังกล+าวจึงสมบูรณ�เปHนพินัยกรรมแบบเอกสารฝZายเมืองตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  1658 
 
 4. นิติกรรมท่ีต�องจดทะเบียนต.อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
  นิติกรรมท่ีต	องจดทะเบียนต+อพนักงานเจ	าหน	าท่ี  ส+วนใหญ+จะเปHนรูปแบบนิติกรรม
ฝZายเดียว  โดยผู	ทํานิติกรรมต	องขอให	พนักงานเจ	าหน	าท่ีผู	มีอํานาจตามกฎหมายจดแจ	งนิติกรรมนั้นไว	
ในสมุดทะเบียน  สําหรับพนักงานเจ	าหน	าท่ีในนี้ก็คือนายทะเบียนซ่ึงเปHนไปตามกฎหมายท่ีบังคับไว	
สําหรับนิติกรรมนั้นๆ   
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  ตัวอย.าง  นิติกรรมท่ีกฎหมายกําหนดแบบท่ีต	องไปจดทะเบียนต+อพนักงานเจ	าหน	าท่ี  
(พวงผกา  บุญโสภาคย�  และ  ประสาน  บุญโสภาค,  2553: 61) 
  4.1 การจดทะเบียนบริษัท  ตามมาตรา  1111 
  4.2 การเลิกรับบุตรบุญธรรม  ตามมาตรา  1598/31 
  4.3 การรับบุตรบุญธรรม  ตามมาตรา  1598/27 
  4.4 การรับรองบุตรท่ีเกิดก+อนสมรส  ตามมาตรา  1547 
  4.5 การหย+า  ตามมาตรา  1515 
  4.6 การสมรส  ตามมาตรา  1457 
  4.7 การจัดต้ังห	างหุ	นส+วนจํากัด  ตามมาตรา  1078 
  4.8 การจัดต้ังห	างหุ	นส+วนสามัญนิติบุคคล  ตามมาตรา  1064 
  4.9 การก+อต้ังมูลนิธิ  ตามมาตรา  114,122 
  ดังนั้นจึงสรุปได	ว+า  แบบของนิติกรรมจึงมีอยู+  4  กรณีดังกล+าวข	างต	นเท+านั้น  ฉะนั้น
ถ	าไม+ทํานิติกรรมตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด  นิติกรรมย+อมตกเปHนโมฆะ ถ	านอกเหนือจากนี้ย+อมไม+ใช+
เรื่องแบบของนิติกรรม  เช+น  การส+งมอบ ฺ  การทําหลักฐานเปHนหนังสือ  เปHนต	น 
  สําหรับกรณีท่ีไม+ถือว+าการส+งมอบเปHนแบบเนื่องจากว+าการส+งมอบมิใช+พิธีการเพ่ือ
ความสมบูรณ�ของนิติกรรม  แต+เปHนเพียงส+วนประกอบของการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมบาง
ประเภทซ่ึงต	องมีการส+งมอบทรัพย�ด	วย  ถ	าไม+มีการส+งมอบทรัพย�  ถือว+าการแสดงเจตนายังไม+สมบูรณ�  
นิติกรรมยังไม+เกิดแต+ไม+ถึงเปHนเปHนโมฆะ  ส+วนหลักฐานเปHนหนังสือนั้นไม+ใช+เปHนแบบของนิติกรรม
เช+นกัน  แต+เปHนเพียงหลักฐานสําหรับพิสูจน�หรือฟKองร	องบังคับคดี  แม	ไม+มีหลักฐานเปHนหนังสือตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว	 นิติกรรมก็ไม+ตกเปHนโมฆะ  เพียงแต+ห	ามพิสูจน�หรือห	ามฟKองร	องบังคับคดีเท+านั้น  
(ศักด์ิ  สนองชาติ ,2551: 84 - 86) 
 
  ตัวอย.างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1364/2514  หนี้ตามหนังสือสัญญากู	ท่ีโจทก�นํามาฟKองขอให	
จําเลยล	มละลาย  คือดอกเบี้ยเกินอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดไว	ซ่ึงจําเลยค	างชําระแก+โจทก�  โจทก�หา
ได	ส+งมอบเงินท่ีว+าให	กู	กันนั้นแก+จําเลยไม+  สัญญากู	ท่ีฟKองตกเปHนโมฆะ  จึงไม+มีหนี้ตามท่ีโจทก�ฟKอง
จําเลยให	เปHนบุคคลล	มละลาย 
  จากคําพิพากษาฎีกานี้  ข	าพเจ	าไม+เห็นด	วย  เพราะว+าสัญญากู	ไม+เกิดข้ึนเนื่องจากไม+มี
มูลค+าหนี้ท่ีเกิดข้ึนจริงตามกฎหมาย  ดังนั้น  สัญญากู	เงินท่ีนํามาฟKองจึงเปHนการต	องห	ามชัดแจ	งโดย
กฎหมายและขัดต+อความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  จึงตกเปHนโมฆะตาม     
มาตรา 150  หาใช+เปHนโมฆะตามมาตรา  152  อันเปHนเรื่องของการไม+ทําตามแบบนิติกรรมไม+ 
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สรุป 
 
 นิติกรรม  คือ  การกระทําของบุคคลโดยชอบด	วยกฎหมายท่ีมีลักษณะมุ+งผูกนิติสัมพันธ�ข้ึน
ระหว+างบุคคล  ซ่ึงก+อให	เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ  เช+น  การก+อสิทธิ  เปลี่ยนแปลงสิทธิ  โอนสิทธิ  
สงวนสิทธิ หรือทําให	สิทธิท่ีมีอยู+ระงับไป  โดยมุ+งโดยตรงต+อผลในทางกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึน  ส+วนนิติ
เหตุนั้น  คือ  เหตุการณ�ในทางกฎหมาย  แบ+งออกเปHน  2  กรณี  คือ  เหตุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  
โดยการเคลื่อนไหวในสิทธิ  เช+น  การเกิด  การตาย  และเหตุท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคลซ่ึง  
เรียกว+านิติกรรม  ดังนั้นจึงกล+าวได	ว+า  นิติเหตุถือเปHนส+วนหนึ่งของนิติกรรมนั่นเอง 
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คําถามท�ายบทท่ี  1 
 
 
1. นิติกรรมหมายความว+าอย+างไร   
2. นิติเหตุแบ+งออกเปHนก่ีกรณี  ได	แก+อะไรบ	าง 
3. นายโดมสมรสกับนางพลอย  ต+อมานางพลอยได	คลอดบุตรออกมาชื่อเด็กหญิงเงิน  ดังนี้ให	
 วินิจฉัยว+าการเกิดของเด็กหญิงเงินเปHนนิติกรรมหรือนิติเหตุ 
4. แบบของนิติกรรมแบ+งออกเปHนก่ีประเภท  ได	แก+อะไรบ	าง 
5. นายโหดได	เจตนาฆ+านายบุญถึงแก+ความตาย  ต+อมานางมีภริยาของนายบุญได	เปHนโจทก�ฟKองนาย
 โหดฐานเจตนาฆ+าบุคคลอ่ืนถึงแก+ความตาย  นายโหดกลัวว+าตนเองจะถูกศาลตัดสินประหารชีวิต  
 จึงได	ทําสัญญากับนางมีว+าถ	านางมียอมถอนฟKองคดีอาญา  นายโหดจะจ+ายเงินให	นางมี  5  ล	าน
 บาท  นางมีจึงยอมถอนฟKองพร	อมรับเงินจากนายโหด  5  ล	านบาท  ดังนี้ให	วินิจฉัยว+า  นิติกรรม
 ดังกล+าวจะมีผลในทางกฎหมายอย+างไร  และการถอนฟKองคดีอาญาจะระงับหรือไม+ เพราะเหตุใด 
6. นายโชคทําสัญญาเช+าซ้ือรถยนต�กับนายชัย  โดยตกลงด	วยวาจาในราคา  500,000  บาท  
 กําหนดผ+อนชําระ  48  งวด  ดังนี้  ให	วินิจฉัยว+าสัญญาเช+าซ้ือรถยนต�จะมีผลในทางกฎหมาย
 อย+างไร 
7. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�เปHนการพ	นวิสัย  หมายความว+าอย+างไร  และมีผลในทางกฎหมาย
 อย+างไร 
8. องค�ประกอบของนิติกรรมมีอยู+ก่ีประการ  ได	แก+อะไรบ	าง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  2 
การแสดงเจตนา 

 
 
หัวข�อเนื้อหา 
 การแสดงเจตนา 
 1. ผลสมบูรณ�ของการแสดงเจตนา 
 2. การตีความการแสดงเจตนา 
 3. การแสดงเจตนาท่ีไม ตรงกับเจตนาอันแท"จริง 
 4. การแสดงเจตนาโดยวิปริต 
 
วัตถุประสงค"เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายและวินิจฉัยผลสมบูรณ�ของการแสดงเจตนาได"อย างถูกต"อง 
 2. อธิบายการตีความการแสดงเจตนาได"อย างถูกต"อง 
 3. อธิบายและวินิจฉัยการแสดงเจตนาท่ีไม ตรงกับเจตนาอันแท"จริงได"อย างถูกต"อง 
 4. อธิบายและวินิจฉัยการแสดงเจตนาโดยวิปริตได"อย างถูกต"อง 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ฟ-งบรรยายและอภิปรายซักถาม 
 2. แบ งกลุ มมอบหมายงาน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 5. บรรยายสรุป 
 6. ทําแบบฝ7กหัดท"ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  2 
 2. โสตทัศนวัสดุ  PowerPoint  การแสดงเจตนา 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการฟ-งบรรยาย 
 2. สังเกตความสนใจในการร วมกิจกรรม 
 3. ฟ-งจากการอภิปราย 
 4. ตรวจแบบฝ7กหัด 
 5. ทดสอบปลายภาค 
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บทท่ี  2 
การแสดงเจตนา 

 
 
 โดยท่ัวไปแล"วการแสดงเจตนาท่ีจะถือเปCนนิติกรรมนั้นจะต"องเกิดจากผู"แสดงเจตนาได"
แสดงความประสงค�ท่ีจะก อนิติสัมพันธ�ข้ึนในฐานะเอกชน  กล าวคือ  เปCนการแสดงเจตนาระหว าง
เอกชนกับเอกชนด"วยกันซ่ึงมีฐานะเท าเทียมกัน  และเม่ือบุคคลใดก็ตามได"แสดงเจตนาของตนออกมา
ทํานิติกรรมแล"ว  ก็ย อมจะต"องมีผลผูกพันตามนั้น  โดยกฎหมายจะเปCนสิ่งรับรองและบังคับให"เปCนไป
ตามท่ีบุคคลได"แสดงออกมาเช นนั้น ซ่ึงเรียกหลักการดังกล าวว า  “หลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงจ
เตนา”  แต อย างไรก็ตามหลักการนี้อาจถูกควบคุมการแสดงเจตนาโดยกฎหมาย  ท้ังนี้เพราะหาก
ปล อยให"ทําตามความต"องการบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล"ว  การแสดงเจตนานั้นอาจมีผลกระทบต อบุคคล
หลายคน  หรือย อมเปCนการสร"างความเดือดร"อนแก ประชาชนส วนรวมในสังคมได"  ดังนั้นการบังคับใช"
กฎหมายเพ่ือนํามาใช"กับประชาชนจึงเล็งเห็นผลท่ีจะตามมาจากการเข"าทํานิติกรรมด"วย 
 
 
ผลสมบูรณ"ของการแสดงเจตนา 
 
 การกระทําของบุคคลท่ีจะเปCนนิติกรรมนั้นจะต"องมีการแสดงเจตนาเพ่ือแสดงความ
ประสงค�ของผู"ทํานิติกรรมให"ปรากฏออกมา  เม่ือบุคคลแสดงเจตนาแล"วจะเปCนนิติกรรมหรือไม ข้ึนอยู 
กับเจตนาท่ีได"แสดงออกมานั้นว ามุ งประสงค�จะให"เกิดผลให"เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิหรือไม   ถ"าไม 
มุ งประสงค�เช นนั้น  การแสดงเจตนานั้นก็จะไม เปCนนิติกรรม  (อัครวิทย�  สุมาวงศ�, 2554: 6)  ดังนั้น  
การท่ีนิติกรรมจะมีผลสมบูรณ�สามารถใช"บังคับได"หรือไม   จึงจําเปCนต"องศึกษาการแสดงเจตนาแต ละ
กรณีเสียก อน โดยสามารถพิจารณาได"ดังนี้ 
 
 1. การแสดงเจตนาฝ/ายเดียวโดยแท�  คือ  เปCนการแสดงเจตนาท่ีไม ต"องมีผู"รับการแสดง
เจตนา ซ่ึงคู กรณีอีกฝSายหนึ่งจะทราบการแสดงเจตนาหรือไม   ไม ใช สาระสําคัญ  เพราะการแสดง
เจตนาฝSายเดียวโดยแท"นั้นนิติกรรมจะมีผลสมบูรณ�ทันทีท่ีบุคคลนั้นได"ทําการแสดงเจตนาออกมา  เช น  
การแสดงเจตนาทําพินัยกรรม  เปCนต"น 
 
 2. การแสดงเจตนาท่ีต�องมีผู�รับการแสดงเจตนา  ผลของการแสดงเจตนาดังกล าวจะ
สมบูรณ�ต อเม่ือมีผู"รับการแสดงเจตนาเท านั้น ไม ว าจะเปCนการแสดงเจตนาฝSายเดียว หรือการแสดง
เจตนาสองฝSายหรือหลายฝSายก็ตาม การแสดงเจตนาจะมีผลเม่ือใดนั้นต"องพิจารณาจากทฤษฎี
ดังต อไปนี้คือ (ประสาน  บุญโสภาคย�  และ  พวงผกา  บุญโสภาคย�, 2553: 16 - 17) 
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  ทฤษฎีส3งเจตนา  (Theory  of  Dispatch)  ตามทฤษฏีนี้  การแสดงเจตนามีผลทันที
ท่ีได"ส งเจตนานั้นไป  เช น  ผู"แสดงเจตนาได"ส งเจตนาไปโดยจดหมาย การแสดงเจตนาก็จะมีผลทันทีท่ี
ได"มีการหย อนจดหมายลงในตู"ไปรษณีย�  
  ทฤษฎีรับเจตนา  (Theory  of  Reception)  ทฤษฎีนี้ถือว า  การแสดงเจตนาจะต"อง
ไปถึงผู"รับแล"วจึงจะสมบูรณ�  เช น  นายเออยู ท่ีกรุงเทพมหานครได"ส งจดหมายบอกเลิกสัญญาเช าบ"าน
ของตนท่ีให"นายดีเช าอยู ท่ีจังหวัดเชียงใหม   เนื่องจากนายดีไม ยอมชําระค าเช า  ดังนั้น  เม่ือจดหมาย
บอกเลิกสัญญาไปถึงท่ีอยู ของนายดีผู"รับ  การแสดงเจตนาก็มีผลสมบูรณ�แล"ว  แม"จดหมายดังกล าวจะ
อยู ตู"รับจดหมายท่ีหน"าบ"านของนายดีก็ตาม  หรือแม"นายดีผู"รับจะยังไม เปbดอ านจดหมายการแสดง
เจตนาก็ยังมีผลสมบูรณ�เหมือนเดิม 
  ทฤษฎีทราบเจตนา  (Theory  of  Perception)  ทฤษฎีนี้ถือว า  การแสดงเจตนามี
ผลสมบูรณ�เม่ือคู กรณีอีกฝSายหนึ่งได"ทราบและได"รู"ถึงเนื้อหาของการแสดงเจตนานั้นด"วย  เช น ในเรื่อง
การบอกเลิกสัญญาเช านั้น  ผู"รับจะต"องได"อ านและทราบข"อความในจดหมายบอกเลิกสัญญาเช าแล"ว  
การบอกเลิกสัญญาเช าจึงจะมีผลสมบูรณ� 
  ทฤษฎีเผยเจตนา  (Theory  of  Utterance)  ทฤษฎีนี้ถือว า  เม่ือผู"แสดงเจตนาเผย
เจตนาของเขาให"ปรากฏออกมาก็ทําให"การแสดงเจตนานั้นสมบูรณ�  เช น  นาย  ก.  ต"องการขาย
รถยนต�หนึ่งคันราคา  200,000  บาทให"แก นาย  ข.  นาย  ก.  จึงเขียนข"อความปbดประกาศไว"ท่ี
รถยนต�  แม"นาย  ก.  ยังไม ได"ส งข"อความในจดหมายไปยังนาย  ข.  ก็ตาม  การแสดงเจตนาขายรถก็มี
ผลสมบูรณ�แล"ว 
  สําหรับประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�ของไทยได"มีการยอมรับทฤษฎีของการแสดง
เจตนาท่ีมีผู"รับอยู   2  กรณีคือ  การแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"าและการแสดงเจตนาต อ
บุคคลซ่ึงไม ได"อยู เฉพาะหน"า  โดยได"กําหนดไว"ดังต อไปนี้ 
  2.1 การแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"า 
   การแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"า  คือ  นิติกรรมท่ีบุคคลผู"แสดงเจตนา
และผู"รับการแสดงเจตนาสามารถติดต อสื่อสาร  โต"ตอบกัน  พูดจากัน  ได"ยินหรือทําความเข"าใจกันได"
ทันที  ท้ังนี้ไม จําเปCนจะต"องอยู ต อหน"ากันจริงๆ  ก็ได"  โดยไม คํานึงระยะทางว าจะอยู ห างไกล หรือใกล"
กันแค ไหน  บางครั้งถึงแม"อยู ต อหน"ากันจริงๆ  แต ถ"าผู"รับการแสดงเจตนาหูหนวกไม ได"ยินผู"แสดง
เจตนาพูด  จะถือว าเปCนการแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"าหาได"ไม  
   ในเรื่องการแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"านั้น  ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย�  มาตรา  168  ได"บัญญัติผลของการแสดงเจตนาไว"ว า 
   “การแสดงเจตนาท่ีกระทําต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"า  ให"ถือว ามีผลนับแต ผู"รับ
การแสดงเจตนาได"ทราบการแสดงเจตนานั้น  ความข"อนี้ให"ใช"ตลอดถึงการท่ีบุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไป
ยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท�หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย างอ่ืน  หรือโดยวิธีอ่ืนซ่ึงสามารถ
ติดต อถึงกันได"ทํานองเดียวกัน” 
   ดังนั้น  การแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"าไม จําเปCนจะต"องอยู พูดคุยต อ
หน"ากันจริง  ๆ  ก็ได"  แม"จะระยะทางจะอยู ห างไกลกันคนละประเทศ  หรือทวีป  ถ"าสามารถ
ติดต อสื่อสารโต"ตอบกันได"ทันที  เช นการพูดคุยทางโทรศัพท�  เฟชบุgค  หรือการพูดคุยผ านระบบ
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อินเทอร�เน็ตออนไลน�ทุกประเภท  สัญญาณจราจร  เปCนต"น  การแสดงเจตนาดังกล าวจะมีผลสมบูรณ�
ต อเม่ือคู กรณีอีกฝSายหนึ่งได"ทราบและเข"าใจถึงการแสดงเจตนานั้น  เพราะยึดหลักการรับทราบการ
แสดงเจตนาซ่ึงตรงกับทฤษฎีทราบเจตนา  (Theory  of  Perception) 
   ตัวอย3างท่ี  1  นายทองอยู ประเทศลาวได"โทรศัพท�สั่งซ้ือข"าวจากนายเงินท่ี
จังหวัดสุรินทร�  ดังนั้นการแสดงเจตนาระหว างนายทองและนายเงินเปCนการแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึง
อยู เฉพาะหน"า  เพราะท้ังสองคนสามารถติดต อพูดคุยโต"ตอบทําความเข"าใจกันได"ทันที  ถึงแม"จะไม ได"
พูดจาต อหน"ากันก็ตาม  การแสดงเจตนาดังกล าวก็มีผลสมบูรณ�เม่ือนายเงินได"รับทราบการแสดง
เจตนาของนายทอง 
   ตัวอย3างท่ี  2  นายขาวได"ไปพบนายดํา  เพ่ือติดต อขอซ้ือวัวโดยพูดจาต อหน"า
นายดําว าต"องการซ้ือวัวราคา  10,000  บาท  แต ปรากฏว านายดําไม ได"ยินเพราะนายดําเปCนคนหู
หนวก  ดังนั้นถือว านายดํายังไม ทราบการแสดงเจตนา  ถึงแม"จะเปCนการแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงอยู 
เฉพาะหน"าก็ตาม ตราบใดท่ีนายดําผู"รับการแสดงเจตนาไม ได"ยิน  ถือว านายดําไม ทราบการแสดง
เจตนา  นิติกรรมซ้ือขายวัวจึงยังไม เกิดผลนั่นเอง 
   อย างไรก็ตาม  ถ"าผู"รับการแสดงเจตนาพยายามหลีกเลี่ยงแกล"งทําไม ได"ยิน 
พยายามเอามือปbดหู  กฎหมายถือว าผู"รับการแสดงเจตนาได"ทราบการแสดงเจตนาแล"ว  และมีผล
สมบูรณ�ทันที 
 
   ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  915-916/2545  การท่ีจําเลยส งประกาศเลิกจ"างพนักงาน
ไปยัง  ธ.  ผู"จัดการโรงงานทางโทรสารเพ่ือปbดประกาศให"พนักงานโรงงานทราบนั้น  ไม ใช เปCนการท่ี
จําเลยส งโทรสารไปถึงโจทก�ท่ี  2  ถึงท่ี  62  โดยตรง  แต เปCนเรื่องท่ีจําเลยมอบหมายให"  ธ.  บอก
กล าวเลิกจ"างโจทก�ท่ี  2  ถึงท่ี  62  ซ่ึงการบอกกล าวเลิกจ"างในลักษณะนี้เปCนการแสดงเจตนาท่ีกระทํา
ต อบุคคลซ่ึงอยู เฉพาะหน"าจะมีผลก็ต อเม่ือโจทก�ท่ี  2  ถึง  62  ได"ทราบการแสดงเจตนาบอกกล าวเลิก
จ"างนั้นแล"ว 
  2.2 การแสดงเจตนาต อบุคคลท่ีไม ได"อยู เฉพาะหน"า  
   การแสดงเจตนาต อบุคคลท่ีไม ได"อยู เฉพาะหน"า  คือ  การแสดงเจตนาท่ีไม 
สามารถติดต อสื่อสารและไม สามารถโต"ตอบหรือทําความเข"าใจกันได"ทันที  ต"องใช"ระยะเวลาในการ
ติดต อ  ส วนระยะทางจะห างกันไกลเพียงใดหรือใกล"แค ไหน ไม ใช เปCนหลักเกณฑ�ในการพิจารณา  ซ่ึง
ถ"าหากไม สามารถพูดจาโต"ตอบหรือทําความเข"าใจกันได"ทันทีก็ถือว าเปCนการแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึง
ไม ได"อยู เฉพาะหน"าท้ังสิ้น  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  169  วรรคหนึ่งบัญญัติ
ว า  “การแสดงเจตนาท่ีกระทําต อบุคคลซ่ึงมิได"อยู เฉพาะหน"า ให"ถือว ามีผลนับแต เวลาท่ีการแสดง
เจตนานั้น ไปถึงผู"รับการแสดงเจตนา  แต ถ"าได"บอกถอนไปถึงผู"รับการแสดงเจตนานั้นก อนหรือพร"อม
กันกับท่ีการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู"รับการแสดงเจตนา  การแสดงเจตนานั้นตกเปCนอันไร"ผล”           
เช น  นายขาวและนายเขียวเช าห"องอยู ติดกัน  นายขาวต"องการยืมเงินกับนายเขียว  นายขาวจึงได"
เคาะประตูตะโกนเรียกนายเขียวเพ่ือขอยืมเงินแต ปรากฏว านายเขียวไม อยู ห"องพักนายขาวจึงได"เขียน
คําเสนอขอยืมเงินของตนเปCนจดหมายแล"วปbดไว"ท่ีหน"าประตูห"องของนายเขียว  ดังนี้ถือว าการแสดง
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เจตนาของนายขาวเปCนการแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงไม ได"อยู เฉพาะหน"าแล"ว แม"ระยะทางจะไม ห างกัน
ก็ตาม  แต นายขาวและนายเขียวก็ไม สามารถติดต อสื่อสารกันได"ทันที  ซ่ึงการแสดงเจตนานี้ให"ถือว ามี
ผลสมบูรณ�ต้ังแต เวลาท่ีการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู"รับการแสดงเจตนา  ไม จําเปCนจะต"องทราบการ
แสดงเจตนานั้นหรือไม ก็ตาม ขอให"การแสดงเจตนาได"ส งไปถึงผู"รับก็เพียงพอแล"ว  
   สําหรับคําว า  “ไปถึง”  หมายถึง  การแสดงเจตนานั้นไปอยู ในอํานาจการ
ครอบครองของผู"รับการแสดงเจตนา   
   ตัวอย3าง  นายปbติได"ส งจดหมายแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญายืมรถยนต�ไปยังนาง
มานี เนื่องจากนางมานีผิดสัญญายืมเพราะเอารถไปให"บุคคลภายนอกใช"  บุรุษไปรษณีย�ได"นําจดหมาย
บอกเลิกสัญญายืมรถยนต�ไปใส ท่ีตู"รับจดหมายหน"าบ"านนางมานี  ดังนั้นการแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญายืมจึงไปอยู ในอํานาจหรืออยู ในเง้ือมมือของผู"รับการแสดงเจตนาแล"ว  ไม ว านางมานีจะเปbดอ าน
จดหมายหรือไม ก็ตาม  เช นนี้การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาดังกล าวมีผลสมบูรณ�แล"ว  โดยไม ต"อง
คํานึงว านางมานีผู"รับการแสดงเจตนาจะทราบการแสดงเจตานั้น  เพราะถือว าการแสดงเจตนาบอก
เลิกสัญญายืมในจดหมายดังกล าวได"ไปถึงผู"รับแล"ว 
   ส วนคําว า  “เง้ือมมือ”  หมายถึง  ตามพฤติการณ�ปกติแล"ว  ผู"รับการแสดงเจตนา
ย อมต"องรู"หรือควรจะรู"ว ามีการแสดงเจตนาส งมาถึงตน  ซ่ึงอยู ในอํานาจท่ีตนจะสามารถรับเอาการ
แสดงเจตนาดังกล าวได"  ก็ให"ถือว าการแสดงเจตนาดังกล าวได"ไปถึงผู"รับแล"วโดยท่ีไม ต"องคํานึงว าความ
จริงแล"วตัวผู"รับการแสดงเจตนานั้นได"ทราบถึงใจความแห งเจตนานั้นหรือไม   และไม คํานึงว าฝSายผู"รับ
การแสดงเจตนาจะจงใจละเลยไม ยอมเข"ารับการแสดงเจตนานั้นหรือไม   ถ"าผู"รับการแสดงเจตนา
พยายามหลีกเลี่ยงไม ยอมรับการแสดงเจตนา  กฎหมายถือว าการแสดงเจตนาไปถึงผู"รับการแสดง
เจตนานั้นแล"ว  และการแสดงเจตนามีผลสมบูรณ�ทันที  ซ่ึงตรงกับทฤษฎีรับเจตนา  (Theory  of  
Reception) (พวงผกา  บุญโสภาคย�  และ  ประสาน  บุญโสภาคย�, 2553: 18) 
 
   ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5785/2539  เจ"าหน"าท่ีไปรษณีย�นําหนังสือบอกเลิกสัญญา
ของโจทก�ไปส งท่ีภูมิลําเนาของจําเลยท่ี  1  แม"ไม พบจําเลยท่ี  1  และไม มีผู"ใดรับไว"โดยเกิดจากการท่ี
จําเลยท่ี  1  หลีกเลี่ยงไม ยอมรับก็ถือว าหนังสือบอกเลิกสัญญาได"ไปถึงจําเลยท่ี  1  และมีผลเปCนการ
บอกเลิกสัญญาแล"ว  จึงถือว าการแสดงเจตนามีผลสมบูรณ�แล"วเพราะการแสดงเจตนาได"ส งไปถึงผู"รับ
หรืออยู ภายในเง้ือมมือของผู"รับแล"ว 
  2.3 การถอนการแสดงเจตนา 
   ในบางครั้งเม่ือผู"แสดงเจตนาได"แสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงไม ได"อยู เฉพาะหน"าไป
แล"ว  ในระหว างท่ีการแสดงเจตนายังไปไม ถึงผู"รับ  ผู"แสดงเจตนาอาจเปลี่ยนใจ  ไม อยากให"การแสดง
เจตนามีผลผูกพันตามกฎหมาย  ผู"แสดงเจตนาจะถอนการแสดงเจตนานั้นเสียก็ได"  เพ่ือให"การแสดง
เจตนานั้นสิ้นผลไป  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  169 วรรคหนึ่ง  ตอนท"าย
บัญญัติว า 
   “...แต ถ"าได"บอกถอนไปถึงผู"รับการแสดงเจตนานั้นก อนหรือพร"อมกันกับท่ีการ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู"รับการแสดงเจตนา  การแสดงเจตนานั้นตกเปCนอันไร"ผล  
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   จากบทบัญญัติข"างต"นหลักเกณฑ�ในการถอนการแสดงเจตนา  แบ งออกได"ดังนี้ 
   2.3.1 ต"องเปCนการแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงไม ได"อยู เฉพาะหน"าเท านั้น 
   2.3.2 ต"องเปCนกรณีท่ีเกิดข้ึนในระหว างท่ีการแสดงเจตนานั้นยังไปไม ถึงผู"รับการ
แสดงเจตนา 
   2.3.3 ผู"แสดงเจตนาจะสามารถบอกถอนการแสดงได"ต อเม่ือคําบอกถอนการ
แสดงเจตนานั้นจะต"องไปถึงก อนหรือพร"อมกันกับการแสดงเจตนาครั้งแรกเท านั้น  การบอกถอนการ
แสดงเจตนาจึงจะมีผล  และทําให"การแสดงเจตนาครั้งแรกตกเปCนอันไร"ผล 
   2.3.4 ถ"าหากการแสดงเจตนาครั้งแรกได"ไปถึงแล"ว  การแสดงเจตนาก็จะมีผล
สมบูรณ�ตามกฎหมายทันที  จะบอกถอนการแสดงเจตนาอีกไม ได" 
    ตัวอย3าง  ในวันท่ี  2  มีนาคม  2556  นางฟjาอยู จังหวัดเชียงรายได"เขียน
จดหมายเสนอขายม"าแข งตัวหนึ่งราคาหนึ่งแสนบาท  โดยส งทางไปรษณีย�ไปให"นายแดงซ่ึงอยู จังหวัด
ขอนแก น ธรรมดาจดหมายจะถึงบ"านผู"รับต"องใช"ระยะเวลา  5  วัน  คือจดหมายจะไปถึงบ"านนายแดง
วันท่ี  7  มีนาคม  2556  ต อมาวันท่ี  3  มีนาคม  2556  นายดําได"มาติดต อขอซ้ือม"าโดยเสนอให"
ราคาสองแสนบาท  นางฟjาเกิดเปลี่ยนใจไม อยากขายม"าให"กับนายแดงแล"ว  จึงได"ส งจดหมาย
ไปรษณีย�ด วนพิเศษEMS  บอกถอนการแสดงเจตนาขายม"ายังนายแดงในวันท่ี  3  มีนาคม  2556  
จดหมายบอกถอนการแสดงขายม"าจะถึงวันท่ี  4  มีนาคม  2556  ซ่ึงถึงก อนท่ีจดหมายแสดงเจตนา
เสนอขายม"าฉบับแรกจะไปถึงนายแดงนั้น  การบอกถอนการแสดงเจตนาขายม"าของนางฟjาจึงมีผล
ตามกฎหมาย  ทําให"การแสดงเจตนาเสนอขายม"าไม มีผลผูกผันนางฟjาต อไป  คือคําเสนอขายม"าไม มี
ผลตามกฎหมายนั่นเอง  ซ่ึงแสดงให"เห็นว าหากผู"แสดงเจตนาต"องการบอกถอนการแสดงเจตนา  
จะต"องส งคําบอกถอนไปถึงก อนหรือถึงพร"อมกันกับการแสดงเจตนาเสนอขายม"าครั้งแรกจะไปถึงนาย
แดงผู"รับ  อย างไรก็ตามหากนางฟjาได"ส งคําบอกถอนการแสดงเจตนาไปภายหลังจากท่ีคําเสนอขายม"า
ของตนได"ไปถึงนายแดงผู"รับแล"ว  คําบอกถอนการแสดงเจตนาของนางฟjาก็จะสิ้นผลทันที คือไม มีผล
ประการใดต อการแสดงเจตนาขายม"า  ซ่ึงคําเสนอขายม"ายังมีผลผูกพันต อนางฟjาอยู นั่นเอง 
  2.4 กรณีท่ีผู"แสดงเจตนาตายหรือถูกศาลสั่งให"เปCนคนไร"ความสมารถหรือคนเสมือนไร"
ความสามารถภายหลังท่ีได"แสดงเจตนาออกไป 
   หลักท่ัวไปเม่ือได"แสดงเจตนาออกไปแล"วผลของการแสดงเจตนาย อมมีความ
สมบูรณ�อยู เสมอ  แม"ภายหลังผู"แสดงเจตนาจะถึงแก ความตายหรือถูกศาลสั่งให"เปCนคนไร"
ความสามารถหรือคนเสมือนไร"ความสามารถก็ตาม  แต กรณีนี้จะต"องเปCนการแสดงเจตนาต อบุคคล
มิได"อยู เฉพาะหน"าเท านั้น  เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติไว"เช นนี้ก็เพราะว าในขณะท่ีแสดงเจตนาอยู นั้นผู"
แสดงเจตนายังมีสภาพบุคคล  และมีความสามารถตามกฎหมายโดยไม บกพร อง  และคู กรณีอีกฝSาย
หนึ่งก็ไม รู"ว าการแสดงเจตนานั้นได"เสียไปตามท่ีผู"แสดงเจตนาตายหรือถูกศาลสั่งให"เปCนคนไร"
ความสามารถหรือคนเสมือนไร"ความสามารถไปแล"ว  เขาจึงได"หลงตอบรับการแสดงเจตนานั้น 
เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงได"คุ"มครองคู กรณีผู"ท่ีเก่ียวข"องทุกฝSายไม ให"เสียประโยชน�  ให"การแสดงเจตนา
ดังกล าวไม เสื่อมเสียไป  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  169 วรรคสอง                 
ได"บัญญัติไว"ว า 
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   “การแสดงเจตนาท่ีได"ส งออกไปแล"วย อมไม เสื่อมเสียไป  แม"ภายหลังการแสดง
เจตนานั้นผู"แสดงเจตนาจะถึงแก ความตาย  หรือถูกศาลสั่งให"เปCนคนไร"ความสามารถหรือคนเสมือนไร"
ความสามารถ” เช น  เม่ือวันท่ี  1  ตุลาคม  2555  นายชัยซ่ึงอยู จังหวัดเลยได"ส งจดหมายทาง
ไปรษณีย�เสนอขายรถยนต�คันหนึ่งราคาห"าแสนบาทแก นายชาญซ่ึงอยู จังหวัดแพร   หลังจากส ง
จดหมายไปแล"วหนึ่งวัน  ก อนท่ีจดหมายของนายชัยจะไปถึงบ"านนายชาญ  นายชัยโดนยิงถึงแก ความ
ตายเสียก อน  ดังนั้น  คําเสนอขายรถยนต�ของชัยยังมีผลสมบูรณ�ตามกฎหมายเหมือนเดิม  ถึงแม"
ภายหลังท่ีได"ส งคําเสนอขายรถยนต�ไปแล"วผู"แสดงเจตนาจะถึงแก ความตายก็ตาม  คําเสนอนั้นก็ยังมี
ผลสมบูรณ�อยู   ซ่ึงต"องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  169  วรรคสอง 
   อย างไรก็ตาม  ก็มีข"อยกเว"นมาตรา  169  วรรคสอง  ท่ีทําให"การแสดงเจตนาท่ี
ส งออกไปแล"วอาจเสื่อมเสียไปก็ได"ซ่ึงเปCนไปตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  360  ท่ี
บัญญัติว า  “บทบัญญัติแห งมาตรา  169  วรรคสองนั้น  ท านมิให"ใช"บังคับ  ถ"าหากขัดกับเจตนาอันผู"
เสนอได"แสดง  หรือหากว าก อนท่ีจะสนองรับนั้น  คู กรณีอีกฝSายหนึ่งได"รู"อยู แล"วว าผู"เสนอตายหรือตก
เปCนผู"ไร"ความสามารถ” 
   จากบทบัญญัติมาตรา  360  สามารถพิจารณาได"ดังนี้  
   2.4.1 ผู"เสนอได"แสดงเจตนาไว"ขัดกับหลักท่ัวไปในมาตรา  169  วรรคสอง  
กล าวคือ  ถ"าหากว าขณะท่ีแสดงเจตนาออกไปนั้นผู"เสนอได"ระบุในคําเสนอว า  หากผู"เสนอตายหรือถูก
ศาลสั่งให"เปCนคนไร"ความสามารถหรือคนเสมือนไร"ความสามารถ  ก็ให"คําเสนอนี้ตกเปCนอันไร"ผลไป    
ซ่ึงหากผู"เสนอได"ระบุไว"เช นนี้ก็ให"เปCนไปตามเจตนาของผู"เสนอตามท่ีได"ระบุไว"ในคําเสนอนั้น 
    ตัวอย3าง  เช น  กรณีท่ีนายชัยเสนอขายรถยนต�ให"กับนายชาญซ่ึงอยู 
จังหวัดแพร หากนายชัยได"ระบุเง่ือนไขในคําเสนอไปด"วยว า  ถ"าหากนายชัยได"ตายลง  หรือตกเปCนคน
ไร"ความสามารถก อนได"รับคําสนองจากนายชาญ  คําเสนอขายรถยนต�ของนายชัยเปCนอันสิ้นไป  จะไม 
มีการซ้ือขายรถยนต�เกิดข้ึน  ดังนี้  หากภายหลังจากท่ีนายชัยได"ส งคําเสนอขายรถยนต�ไปแล"วได"
เสียชีวิตลงก อนทีจะได"รับคําสนองจากนายชาญ  คําเสนอขายรถยนต�ของนายชัยจึงเปCนอันเสื่อมเสีย
ไปไม มีผลผูกพันนายชาญ  แม"ว าต อมานายชาญจะสนองรับตกลงซ้ือ  ก็ไม ทําให"เกิดสัญญาซ้ือขาย
รถยนต�ข้ึน  ซ่ึงกรณีดังกล าวไม ต"องคํานึงว าก อนท่ีนายชาญจะส งคําสนองตอบกลับไป  นายชาญจะรู"
หรือไม ว านายชัยตาย สัญญาซ้ือขายรถยนต�ก็ไม เกิดข้ึน  เพราะเปCนการขัดต อเจตนาอันผู"เสนอได"แสดง
ไว"ในเง่ือนไขของคําเสนอนั่นเอง 
   2.4.2 ก อนท่ีจะสนองรับการแสดงเจตนา  ผู"รับคําเสนอได"รู"อยู แล"วว าผู"เสนอ
ตาย  หรือถูกศาลสั่งให"เปCนคนไร"ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร"ความสามารถ  กล าวคือ  เปCนการท่ี
ผู"รับการแสดงเจตนาได"ส งคําสนองไปท้ังท่ีรู"อยู แล"วว าผู" เสนอตายหรือถูกศาลสั่งให"เปCนคนไร"
ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร"ความสามารถ  ในบางครั้งผู"รับการแสดงเจตนาอาจแกล"งทําเปCนไม รู"
แล"วทําคําสนองตอบตกลง  ซ่ึงเท ากับเปCนการใช"สิทธิในการแสดงเจตนาโดยไม สุจริต  ดังนี้จึงเข"า
ข"อยกเว"นท่ีว า  คําเสนอเปCนอันเสื่อมเสียไป  เพราะฉะนั้นสัญญาจึงเกิดข้ึนไม ได"  เนื่องจากคําเสนอ
เปCนอันเสื่อมเสียไปแล"ว  เท ากับว าไม มีคําเสนอมีเพียงแต คําสนอง   
    ตัวอย3าง  เช น  จากกรณีท่ีนายชัยอยู จังหวัดเลยได"ส งจดหมายทาง
ไปรษณีย�เสนอขายรถยนต�คันหนึ่งราคาห"าแสนบาทแก นายชาญซ่ึงอยู จังหวัดแพร   หลังจากส ง
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จดหมายไปแล"วหนึ่งวันนายชัยได"เสียชีวิตลงเพราะโดนยิง  นายชาญจึงทราบข าวการตายของนายชัย
จากทีวี  ต อมาปรากฏว าเม่ือจดหมายของนายชัยไปถึงบ"านนายชาญแล"วนายชาญอยากได"รถยนต�ท่ี
นายชัยเสนอขาย  นายชาญจึงเขียนจดหมายตอบตกลงซ้ือรถยนต�แล"วส งทางไปรษณีย�ไปให"นายชัย  
กรณีดังกล าวจึงเข"าหลักกฎหมาย  มาตรา  360  ซ่ึงไม ให"นํามาตรา  169  วรรคสองมาใช"บังคับ  การ
แสดงเจตนาเสนอขายรถยนต�ของนายชัยจึงเสื่อมเสียไป  เพราะไม มีคําเสนอของนายชัย มีเพียงแต คํา
สนองของนายชาญ  สัญญาซ้ือขายรถยนต�ระหว างนายชัยและนายชาญจึงไม เกิดข้ึน  เนื่องจาก
หลักเกณฑ�ในการทําสัญญาจะต"องมีท้ังคําเสนอและคําสนองถูกต"องตรงกัน  สัญญาจึงจะเกิดข้ึน 
  2.5 การแสดงเจตนาต อผู"เยาว�  คนไร"ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร"ความสามารถ 
   ในการแสดงเจตนาท่ีกระทําต อผู"เยาว�หรือคนไร"ความสามารถหรือคนเสมือนไร"
ความสามารถนั้น  ผู"แสดงเจตนาจะยกเอาการแสดงเจตนานั้นข้ึนเปCนข"อต อสู" หรือเรียกร"องสิทธิใดๆ 
จากผู"รับการแสดงเจตนาไม ได"  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  170  ได"บัญญัติว า  
“การแสดงเจตนาซ่ึงกระทําต อผู"เยาว�หรือผู"ท่ีศาลสั่งให"เปCนคนไร"ความสามารถหรือคนเสมือนไร"
ความสามารถ  จะยกข้ึนเปCนข"อต อสู"ผู"รับการแสดงเจตนาไม ได"  เว"นแต ผู"แทนโดยชอบธรรม ผู"อนุบาล
หรือผู"พิทักษ�  แล"วแต กรณีของผู"รับการแสดงเจตนานั้นได"รู"ด"วยหรือได"ให"ความยินยอมไว"ก อนแล"ว 
   ความในวรรคหนึ่งมิให"ใช"บังคับ  ถ"าการแสดงเจตนานั้นเก่ียวกับการท่ีกฎหมาย
บัญญัติให"ผู"เยาว�  หรือคนเสมือนไร"ความสามารถกระทําได"เองโดยลําพัง” 
   ดังนั้นจะเห็นได"ว า  การแสดงเจตนาซ่ึงกระทําต อผู"เยาว�  คนไร"ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร"ความสามารถ  ผู"แสดงเจตนาจะยกเอาการแสดงเจตนานั้นข้ึนมาต อสู"ผู"รับการแสดง
เจตนาไม ได" 
   อย างไรก็ตาม  ได"มีข"อยกเว"นว าผู"แสดงเจตนาสามารถยกเอาการแสดงเจตนา
ข้ึนมาต อสู"กับผู"รับการแสดงเจตนาได"ถ"าเปCนกรณีดังต อไปนี้ 
   2.5.1 ผู"คุ"มครองดูแลผู"เยาว�  คนไร"ความสามารถหรือคนเสมือนไร"ความสามารถ  
ได"แก   ผู"แทนโดยชอบธรรม  ผู"อนุบาล  หรือผู"พิทักษ�  แล"วแต กรณี  ได"รู"ถึงการแสดงเจตนานั้นแล"ว
หรือได"ให"ความยินยอมไว"ก อนแล"ว (ตามมาตรา 170 วรรคหนึ่งตอนท"าย) หรือ 
   2.5.2 การแสดงเจตนานั้นเก่ียวกับการท่ีกฎหมายบัญญัติให"ผู"เยาว�  หรือคน
เสมือนไร"ความสามารถกระทําได"เองโดยลําพัง  ตามมาตรา  170  วรรคสอง  ดังนั้นจะเห็นได"ว า  
กฎหมายไม ได"บัญญัติรวมถึงคนไร"ความสามารถเพราะคนไร"ความสามารถไม สามารถทํานิติกรรมด"วย
ลําพังตนเองได" 
    ตัวอย3าง  เช น  เอทําสัญญาเช าซ้ือรถยนต�ของบี  มีกําหนดเวลา  5  ปn  
หลังจากเช าซ้ือได" 1  ปn  เอถูกศาลสั่งให"เปCนคนไร"ความสามารถและไม ได"ชําระค าเช าซ้ือให"บีต้ังแต นั้น
เปCนต"นมา  ต อมาบีมีจดหมายเตือนให"เอชําระค าเช าซ้ือเอก็ยังไม ยอมชําระ  บีจึงบอกเลิกสัญญาเช าซ้ือ
รถยนต�ไปยังเอ หากปรากฏว าระหว างนั้นเขียวผู"อนุบาลของเออยู ประเทศญ่ีปุSน  ไม ทราบการบอกเลิก
สัญญาเช าซ้ือรถยนต�ดังกล าว  เช นนี้บีจะยกเอาการบอกเลิกสัญญาเช าซ้ือรถยนต�นั้นข้ึนเปCนข"อต อสู"เอ
ไม ได" 
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การตีความการแสดงเจตนา 
 
 การตีความแสดงเจตนา  หมายถึง  การค"นหาเจตนาท่ีแท"จริงของผู"แสดงเจตนาซ่ึงจะต"อง
ทําต อเม่ือเจตนาท่ีผู"แสดงออกมานั้นมีข"อความเคลือบคลุม ไม ชัดเจน  มีข"อสงสัย  หรืออาจจะตีความ
ได"หลายอย าง  ซ่ึงจะเปCนป-ญหาว าเจตนาแท"จริงของผู"แสดงเจตนาเปCนอย างไร  มีความหมายอย างไร  
แต ถ"าหากเจตนาท่ีผู"แสดงเจตนาแสดงออกมานั้นมีความชัดเจน ไม มีข"อสงสัย มีความหมายอย างเดียว
เท านั้นก็ไม มีความจําเปCนท่ีจะต"องตีความการแสดงเจตนานั้นอีก  (ประดิษฐ�  โสมณวัตร, 2555: 36)  
  ในเรื่องการตีความการแสดงเจตนานั้น  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย� มาตรา  
171  ได"บัญญัติไว"ว า  “ในการตีความการแสดงเจตนานั้น  ให"เพ งเล็งถึงเจตนาอันแท"จริงยิ่งกว าถ"อยคํา
สํานวนหรือตัวอักษร” 
  ดังนั้น  เม่ือมีเรื่องท่ีจะต"องตีความเพ่ือหาเจตนาอันแท"จริงดังกล าวนี้แล"วหลักท่ีจะพึง
นํามาใช"ก็คือจะต"องดูถึงความประสงค�  และความมุ งหมายของผู"แสดงเจตนาในการท่ีได"กระทําการ
แสดงเจตนานั้น  และจะต"องดูข"อความท้ังหมดประกอบกัน  ไม ใช ยกเอามาแค ข"อเดียวคําเดียว  อนึ่ง
ในเรื่องท่ีการแสดงเจตนาได"เขียนไว"เปCนลายลักษณ�อักษรและปกรากฎว าได"มีการเขียนผิดพลาด  ศาล
ก็อาจแปลแก"ไขให"ถูกต"องได"  (พระยาเทพวิทุร, 2556: 45 - 46) 
 
  ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6563/2545  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  171  
ท่ีบัญญัติว า  ในการตีความการแสดงเจตนานั้น  ให"เพ งเล็งถึงเจตนาอันแท"จริงยิ่งกว าถ"อยคําสํานวน
หรือตัวอักษรนั้น  หมายถึง  กรณีนิติกรรมท่ีทํากันไว"มีข"อความไม ชัดแจ"ง  หรือมีข"อความขัดแย"งกัน
หรืออาจจแปลความหมายได"เปCนหลายนัย  แต ถ"าข"อความในสัญญาชัดเจนแล"ว  ย อมไม มีความจําเปCน
อย างใดท่ีจะต"องตีความการแสดงเจตนา  
  ข"อเท็จจริงในคดีนี้ได"ความว าสัญญาจํานองพร"อมข"อตกลงต อท"ายสัญญาจํานองมี
ข"อความระบุไว"ชัดเจนว าทําสัญญาจํานองเปCนประกันหนี้ของจําเลยท่ี  2  ท่ีมีต อโจทก�ดังนี้  จึงนํา
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  171  มาบังคับให"ต"องสืบพยานบุคคลประกอบ
เพ่ือตีความถึงเจตนาอันแท"จริงของคู สัญญาหาได"ไม   เพราะต"องห"ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ ง  มาตรา  94 (ข)  คดีจึงฟ-งได"ว าสัญญาจํานองท่ีดินพร"อมข"อตกลงต อท"ายสัญญาจํานอง
ระหว างโจทก�กับจําเลยท่ี  2  เปCนการทําสัญญาจํานองเปCนประกันหนี้ของจําเลยท่ี  2  ท่ีมีต อโจทก� 
จําเลยท่ี  2  จึงไม ต"องร วมรับผิดในหนี้ของจําเลยท่ี  1  ท่ีมีต อโจทก� 
 
 
การแสดงเจตนาที่ไม3ตรงกับเจตนาอันแท�จริง 
 
 ในการทํานิติกรรมใด  ๆ  ผู"แสดงเจตนาจะต"องมีความประสงค�มุ งโดยตรงท่ีจะผูกนิติ
สัมพันธ�ระหว างบุคคลด"วย  นิติกรรมจึงจะมีผลผูกพัน  หากผู"แสดงเจตนาไม มีเจตนาอันแท"จริงท่ีจะผูก
นิติสัมพันธ�  ย อมขาดองค�ประกอบท่ีจะเปCนนิติกรรม  แต อย างไรก็ดี  การท่ีบุคคลแสดงเจตนาออก
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มาแล"วหากยอมให"อ"างได"โดยง ายว าตนไม มีเจตนาท่ีจะผูกพันธ�ก็อาจจะก อให"เกิดความเสียหายแก 
คู กรณีอีกฝSายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�จึงบัญญัติหลักเกณฑ�
ควบคุมการแสดงเจตนาในเรื่องดังต อไปนี้  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 146) 
 
 1. การแสดงเจตนาโดยซ3อนเร�น  
  ในกรณีท่ีบุคคลใดได"แสดงเจตนาออกมาโดยไม ตรงกับใจนั้น  ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย�มาตรา 154 ได"บัญญัติไว"ว า  
  “การแสดงเจตนาใด  แม"ในใจจริงผู"แสดงจะมิได"เจตนาให"ตนต"องผูกพันตามท่ีได"แสดง
เจตนาออกมาก็ตาม  การแสดงเจตนานั้นไม เปCนโมฆะ  เว"นแต คู กรณีอีกฝSายหนึ่งจะได"รู"ถึงเจตนาอัน
ซ อนอยู ในใจของผู"แสดงนั้น” 
  จากบทบัญญัติข"างต"นจะเห็นได"ว า  การแสดงเจตนาซ อนเร"น  คือ  การแสดงเจตนาท่ีผู"
แสดงเจตนามีเจตนาในใจอย างหนึ่ง  แต ได"แกล"งแสดงเจตนาออกมาอีกอย างหนึ่งโดยรู"ตัวขณะแสดง
เจตนาออกมาว าไม ต"องการท่ีจะผูกพันตามท่ีได"แสดงออกมา 
  สําหรับผลทางกฎหมายการแสดงเจตนานั้นไม เสียเปล าไปต"องผูกพันผู"แสดงเจตนา 
เนื่องจากกฎหมายให"ถือเจตนาท่ีแสดงออกมาเปCนสําคัญ  แม"จะไม ตรงกับเจตนาในใจก็ตาม เว"นแต 
คู กรณีอีกฝSายหนึ่งจะได"รู"ถึงเจตนาอันซ อนอยู ในใจของผู"แสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นจึงจะตกเปCน
โมฆะ 
  ตัวอย3าง  เช น  ดําให"แดงยืมความไปไถนา  โดยดําบอกแดงว าให"แดงยืมควาย  1  
เดือน  ซ่ึงความจริงในใจนายดําไม อยากให"ยืมควาย  แต ดําอยากได"ค าเช าควายต างหาก  ดําไม กล"าพูด
กับแดงเพราะเกรงใจแดง  จึงแกล"งพูดว าให"ยืมควาย  สัญญายืมควายจึงมีผลสมบูรณ� 
  จากตัวอย างเดิม  ดําส งมอบควายให"แดง  โดยดําบอกแดงว าให"แดงยืมควาย  1  เดือน  
ซ่ึงความจริงในใจนายดําอยากให"เช าควายเพราะต"องการได"เงินค าเช า  เพราะเกรงใจแดง จึงแกล"งพูด
ออกมาว าให"ยืม  แต ถ"าในขณะส งมอบควายนั้นแดงรู"อยู ว าดํามิได"ต"องการผูกพันตามสัญญาให"ยืมและรู"
ถึงเจตนาท่ีแท"จริงของดําอันซ อนอยู ในใจนั้นแล"ว  เช นนี้สัญญายืมควายจึงตกเปCนโมฆะ 
 
  ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  248/2536  จําเลยทําสัญญาคํ้าประกันกับโจทก�เปCนการส วนตัว 
จําเลยจะถือเอาผลของสัญญาตามความคิดท่ีมีอยู ในใจว า  จําเลยทําสัญญาคํ้าประกันในฐานะท่ีเปCน
หัวหน"ากลุ มเกษตรกรหาได"ไม   ต"องผูกพันตามเจตนาท่ีแสดงออกมาในขณะทําสัญญาคํ้าประกันกับ
โจทก�  จึงต"องฟ-งว าจําเลยคํ้าประกันเปCนการส วนตัว 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3313 - 3315/2536  จําเลยท้ังสามแสดงเจตนาขายลดเช็คกับ
ธนาคารโจทก�  จําเลยท้ังสามจึงผูกพันตามเจตนาท่ีแสดงออกมานั้น  แม"จําเลยท้ังสามจะมิได"มีเจตนา
ผูกพันตนตามท่ีแสดงออกมาก็ไม ทําให"การแสดงเจตนานั้นตกเปCนโมฆะ  เว"นแต โจทก�จะได"รู"ถึงเจตนา
อันซ อนเร"นอยู ในใจของจําเลยท้ังสามตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  117  เดิม  
(154  ใหม )  แม"ผู"จัดการสาขาของธนาคารโจทก�ซ่ึงเปCนผู"แทนโจทก�รู"ความจริงว า  ผู"จัดการสาขาของ
ธนาคารโจทก�กับบุคคลภายนอกอีกคนหนึ่งต"องการขายลดเช็คโดยให"จําเลยท้ังสามออกหน"าเปCนผู"ขาย
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ลดเช็ค  ผู"จัดการสาขาของธนาคารโจทก�นั้นไม มีอํานาจเปCนผู"แทนโจทก�ตามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย�  มาตรา  80  เดิม ความรู"ของผู"จัดการสาขาของธนาคารโจทก�คนนั้นกับบุคคลภายนอก
อีกคนหนึ่ง ถือเปCนความรู"ของโจทก�ด"วยไม ได" จําเลยท้ังสามจึงต"องผูกพันโจทก�ตามสัญญาขายลดเช็ค 
 
 2. การแสดงเจตนาลวง 
  ในกรณีท่ีบุคคลใดได"แสดงเจตนาสมรู"กันระหว างคู กรณีท้ังสองฝSายไม ว าการแสดง
เจตนานั้นจะมีจุดประสงค�เพ่ือลวงบุคคลภายนอกหรือไม ก็ตาม  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย� 
มาตรา 155 ได"บัญญัติไว"ว า 
  “การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู"กับคู กรณีอีกฝSายหนึ่งเปCนโมฆะ แต จะยกข้ึนเปCนข"อต อสู"
บุคคลภายนอกผู"กระทําการโดยสุจริตและต"องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได" 
  ถ"าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทําข้ึนเพ่ืออําพรางนิติกรรมอ่ืนให"นําบทบัญญัติ
ของกฎหมายอันเก่ียกับนิติกรรมท่ีถูกอําพรางมาใช"บังคับ” 
  จากบทบัญญัติข"างต"น  การแสดงเจตนาลวง  คือ  การท่ีคู กรณีท้ังสองฝSายสมรู"  หรือ
ตกลงกันกระทําหรือแสดงกิริยาอาการอย างใดอย างหนึ่งออกให"ดูเหมือนเปCนการแสดงเจตนา  แต 
แท"จริงแล"วเปCนการลวง ซ่ึงเจตนาอันแท"จริงของคู กรณีท้ังสองฝSายท่ีสมรู"กันนั้นมิได"ต"องการให"เกิดผล
ผูกพันกันในกฎหมาย หรือมีการเคลื่อนไหวในสิทธิแต อย างใด  ดังนั้น  ผลของการแสงดเจตนาลวงจึง
แบ งได"เปCน  2  กรณี  คือ  
  2.1 ผลระหว างคู กรณีท่ีแสดงเจตนาสมรู"ร วมคิดกัน  คือ  นิติกรรมตกเปCนโมฆะเสมอ 
เนื่องจากนิติกรรมดังกล าวไม ได"เกิดจากการแสดงเจตนาทํานิติกรรมท่ีแท"จริงตามมาตรา 155 วรรค
แรก  นิติกรรมจึงไม มีผลผูกพันคู กรณี  เช น  นายโจแสดงเจตนาลวงโดยสมรู"ร วมคิดกับนายแจ"  โดย
แกล"งแสดงว านายโจขายบ"านให"กับนายแจ"  ท้ังท่ีความจริงไม ได"มีการซ้ือขายบ"านกันเลย  แต ท่ีทําไปก็
เพ่ือลวงเจ"าหนี้ของนายโจท่ีจะมายึดบ"านของนายโจบังคับคดีขายทอดตลาด  นายโจและนายแจ"จึงได"
ทําสัญญาเปCนหนังสือและจดทะเบียนโอนท่ีดินมาเปCนชื่อนายแจ"  เช นนี้สัญญาซ้ือขายบ"านจึงตกเปCน
โมฆะ ไม ผูกพันคู กรณี  เพราะนิติกรรมดังกล าวเกิดจากการแสดงเจตนาลวงระหว างนายโจและนายแจ" 
นายโจจึงเรียกบ"านคืนจากนายแจ"ได" 
 
   ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  379/2536  การท่ีโจทก�ให"จําเลยท่ี  1  ยืมท่ีดินไปจํานอง
ธนาคารโดยจดทะเบียนโอนใส ชื่อจําเลยท่ี  1  เปCนผู"ถือกรรมสิทธิ์  ตกลงว าเม่ือไถ ถอนจํานองแล"ว  
จําเลยท่ี  1  จะโอนคืนโจทก�นั้น  การโอนขายระหว างโจทก�กับจําเลยท่ี  1  เปCนการกระทําโดยเจตนา
ลวงไม มีความประสงค�ใช"ผูกพันกัน  จึงใช"บังคับระหว างกันไม ได" 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5830/2540  เจ"าหนี้เปCนประธานกรรมการบริษัทลูกหนี้
เจ"าหนี้ได"คํ้าประกันและจํานองท่ีดินเปCนประกันหนี้ของลูกหนี้  ต อมาเจ"าหนี้ได"ทําหนังสือสละสิทธิใล 
เบี้ยและสละสิทธิในการรับช วงสิทธิบรรดาท่ีเจ"าหนี้ มีอยู เหนือลูกหนี้ทุกอันดับให"ไว"แก ลูกหนี้  
เนื่องจากธนาคารแห งประเทศไทยเข"ามาตรวจกิจการของลูกหนี้แล"วพบว าเจ"าหนี้ได"เอาเงินของลูกหนี้
ไปซ้ือท่ีดินมาเปCนของเจ"าหนี้เปCนส วนตัว  เพ่ือเจ"าหนี้จะได"บริหารงานของลูกหนี้ต อไป  หากเปCนการ
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แสดงเจตนาลวงด"วยสมรู"กับลูกหนี้  แต ธนาคารแห งประเทศไทยและเจ"าหนี้อ่ืนซ่ึงเปCนบุคคลภายนอก
เปCนผู"ทําการโดยสุจริตและต"องเสียหายแก การแสดงเจตนาลวงนั้นเชื่อว าเจ"าหนี้ได"สละสิทธิดังกล าว
จริง  เจ"าหนี้จึงต"องห"ามมิให"ยกข"อไม สมบูรณ�นี้ข้ึนเปCนข"อต อสู"  ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  
มาตรา  155 วรรคแรก  เจ"าหนี้จึงไม อาจขอรับชําระหนี้ค าภาระตามสัญญาคํ้าประกันและเงินทดรอง
จ ายท่ีได"จ ายไปแทนลูกหนี้ได"ตามพระราชบัญญัติล"มละลาย  พ.ศ.  2483  มาตรา  94   
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2041/2547  จําเลยท้ังสองสมคบกันจดทะเบียนโอนซ้ือ
ขายท่ีดินโดยไม สุจริตและไม มีการชําระหนี้กันจริง  เพ่ือหลีกเลี่ยงไม ให"โจทก�บังคับจําเลยท่ี  1  ตามท่ี
ตกลงซ้ือขายกัน  การแสดงเจตนาของจําเลยท้ังสองจึงเปCนการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู"กันเปCนโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  155  วรรคหนึ่ง 
  2.2 ผลต อบุคคลภายนอก  กล าวคือ  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู"ร วมคิดระหว าง
คู กรณี ท่ีตกเปCนโมฆะนั้น  จะยกข้ึนเปCนข"อต อสู"บุคคลภายนอกผู"กระทําการโดยสุจริตและเสียหายจาก
การแสดงเจตนาลวงนั้นไม ได"ตาม  มาตรา  155  วรรคสอง  เช น  ก  สมรู"ร วมคิดแสดงเจตนาลวงโดย
แกล"งขายรถยนต�ให"กับ  ข  เพ่ือลวงเจ"าหนี้ของ  ก  ต อมา  ข  ได"ยกรถยนต�คันท่ีเกิดจากการแสดง
เจตนาลวงให"กับนางฟjาซ่ึงเปCนบุคลคลภายนอกไปโดยเสน หา โดยนางฟjาไม ทราบถึงการแสดงเจตนา
ลวงระหว าง  ก  กับ  ข  แต ว ารถยนต�คันนั้นชํารุดบกพร องขับไม ได"  นางฟjาบุคคลภายนอกจึงได"เอา
รถไปซ อมเองโดยเปลี่ยนเครื่องยนต�ใหม  เสียค าซ อมไป  30,000  บาท  เช นนี้  ถือว านางฟjาบุคลคล
ภายนอกต"องเสียหายแล"ว  ถึงแม"นางฟjาบุคคลภายนอกจะไม ได"ซ้ือรถยนต�ก็ตามแต ก็ถือว านางฟjา
สุจริตและต"องเสียหาย  (เสียค าซ อมรถ)  จากการแสดงเจตนาลวงแล"ว  นางฟjาจึงได"รับความคุ"มครอง
ตาม  มาตรา  155  นาย  ก  จึงไม สามารถยกเอาความเปCนโมฆะจากการแสดงเจตนาลวงข้ึนเปCนข"อ
ต อสู"  เพ่ือเรียกรถยนต�คืนจากนางฟjาได"  (บุคคลภายนอกสุจริตและต"องเสียหายจากการแสดงเจตนา
ลวง) 
   อย างไรก็ตาม  ถ"าหากความเสียหายของรถนั้นเกิดจากความผิดของบุคลคล
ภายนอกเอง เช นนางฟjาประมาทเลินเล อขับรถชนต"นไม"เอง  เสียค าซ อมไป  50,000  บาท  เช นนี้  
นางฟjาบุคคลภายนอกก็จะไม ได"รับความคุ"มครอง  เพราะนางฟjาไม ได"เสียหายจากการแสดงเจตนาลวง
โดยตรง  แต ความเสียหายนั้น  (เสียค าซ อมรถ)  เกิดจากการกระทําของนางฟjาบุคคลภายนอกเอง  
ดังนั้น  นาย  ก.  จึงยกเอาความเปCนโมฆะจากการแสดงเจตนาลวงข้ึนเปCนข"อต อสู"เพ่ือเรียกรถยนต�คืน
จากนางฟjาได"   (บุคคลภายนอกสุจริตอย างเดียวแต ไม เสียหาย)  นางฟjาจึงไม ได"รับความคุ"มครองตาม
มาตรา  155  วรรคหนึ่ง 
 
   ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2269/2529  ผู"ร"องอ"างว าได"ทํานิติกรรมยกทรัพย�พิพาท
ของตนให"แก จําเลยท่ี  1  โดยตกลงกับจําเลยท่ี  1  ว าไม มีเจตนายกให"จริง  นิติกรรมเปCนโมฆะตาม
มาตรา  118  วรรคแรก(เดิม)  จําเลยท่ี  1  นําทรัพย�ท่ีได"จากการยกให"จากผู"ร"องไปขายต อให"จําเลยท่ี  
3  โดยจําเลยท่ี  3  ไม รู"เรื่องระหว างจําเลยท่ี  1  กับผู"ร"อง  ต อมาจําเลยท่ี  3  เอาทรัพย�ไปจํานองกับ
โจทก�  การยกทรัพย�ให"เปCนโมฆะ  เพราะไม ได"ยกให"จริง  แต จะยกเปCนข"อต อสู"จําเลยท่ี  3  ท่ีรับโอน
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ทรัพย�ไปจากจําเลยท่ี  1  และโจทก�ซ่ึงรับจํานองทรัพย�ต อจากจําเลยท่ี  3  ไม ได" เพราะท้ังจําเลยท่ี  3  
และโจทก�ต างเปCนบุคคลภายนอก  ผู"กระทําการโดยสุจริตและต"องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้น 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1156/2545  ขณะท่ีจําเลยท่ี  2  จดทะเบียนรับขายฝาก
ท่ีดินจากจําเลยท่ี  1  จําเลยท่ี  2  ไม ทราบว านิติกรรมการโอนท่ีดินระหว างโจทก�เจ"าของท่ีดินกับ
จําเลยท่ี  1  เปCนเจตนาลวง  อีกท้ังจําเลยท่ี  2  รับซ้ือฝากไว"ในราคาท่ีสูงกว าราคาประเมินมาก  ย อม
ฟ-งไม ได"ว าจําเลยท่ี  2  รับโอนท่ีดินโดยไม สุจริต  จําเลยท่ี  2  จึงเปCนบุคคลภายนอกผู"กระทําการโดย
สุจริตและต"องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้น โจทก�ไม อาจยกข"อต อสู"เรื่องการแสดงเจตนาลวง
ดังกล าวต อจําเลยท่ี  2  ได"  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  155  วรรคหนึ่ง  และไม อาจเพิกถอนนิติกรรมขาย
ฝากได"  เม่ือการขายฝากมีผลสมบูรณ�ตามกฎหมายแล"ว  จําเลยท่ี  1  ไม ไถ ถอน  จําเลยท่ี  2  โอนให"
จําเลยท่ี  3  จําเลยท่ี  3  ขายต อให"จําเลยท่ี  4  ดังนี้  นิติกรรมการให"และการซ้ือขายก็ไม อาจเพิก
ถอนได"เช นเดียวกัน 
 
 3. นิติกรรมอําพราง 
  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  155  วรรคสอง  ได"บัญญัติเก่ียวกับนิติ
กรรมอําพรางไว"ว า  “ถ"าการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งทําข้ึนเพ่ืออําพรางนิติกรรมอ่ืนให"นําบทบัญญัติ
ของกฎหมายอันเก่ียวกับนิติกรรมท่ีถูกอําพรางมาใช"บังคับ” 
  จากบทบัญญัติข"างต"น  นิติกรรมอําพรางนั้นเปCนกรณีท่ีคู กรณีตกลงสมคบกันทํานิติ
กรรมข้ึนมาให"ปรากฎ แต ในเจตนาท่ีแท"จริงมิได"ต"องการผูกพันตามนิติกรรมนี้  แต ต"องการผูกพันนิติ
กรรมอีกอันหนึ่งท่ีปbดบังไว"  ฉะนั้น  องค�ประกอบของนิติกรรมอําพรางจึงได"แก   (ศนันท�กรณ�  โสตถิ
พันธุ�, 2557: 116) 
  3.1 มีการทํานิติกรรมสองนิติกรรม 
  3.2 นิติกรรมอันหนึ่งเปbดเผย แต ไม ต"องการผูกพัน 
  3.3 นิติกรรมอันหนึ่งถูกปกปbด แต ต"องการผูกพัน 
   ดังนั้น  นิติกรรมท่ีถูกอําพรางหรือถูกปกปbดจึงมีผลบังคับระหว างคู กรณี  ส วนนิติ
กรรมท่ีเปbดเผยแต ไม ต"องการผูกพันนั้นย อมตกเปCนโมฆะเพราะเปCนการแสดงเจตนาลวง 
 
   ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  7531/2543  สัญญาเช าซ้ือรถยนต�ระหว างจําเลยท่ี  1  กับ
จําเลยท่ี  2  ทําข้ึนเพ่ืออําพรางสัญญาซ้ือขาย  ต"องนําบทบัญญัติกฎหมายซ้ือขายมาใช"บังคับ  จําเลย
ท่ี  1  เพียงแต ส งมอบรถยนต�คันพิพาทโดยยังไม ส งมอบเอกสารท่ีใช"ในการจดทะเบียนแก จําเลยท่ี 2 
แสดงว าจําเลยท่ี  1  ยังไม มีเจตนาโอนกรรมสิทธิ์ให"จนกว าจําเลยท่ี  2  จะชําระราคาครบถ"วน เม่ือ
จําเลยท่ี 2 ชําระราคายังไม ครบถ"วนกรรมสิทธิ์ยังไม ตกเปCนของจําเลยท่ี  2  โจทก�ซื้อรถยนต�คันพิพาท
จากจําเลยท่ี  2  จึงไม ได"กรรมสิทธิ์และไม มีอํานาจฟjองจําเลยท่ี  1  
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1441/2545  โจทก�จําเลยเจตนาผูกพันในเรื่องการกู"ยืมเงิน 
สัญญาขายฝากท่ีทําไว"จึงเปCนนิติกรรมอําพรางการกู"ยืมเงินและตกเปCนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย�  มาตรา  118  เดิม  วรรคหนึ่ง  ต"องบังคับตามสัญญากู"ยืมเงินซ่ึงเปCนนิติกรรมท่ีถูกอํา
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พรางไว"ตามมาตรา  118  เดิม  วรรคสอง  โดยถือว าจําเลยได"มอบโฉนดท่ีดินและบ"านพิพาทให"โจทก�
ยึดถือไว"เปCนประกันหนี้เงินกู"ยืมเท านั้น  ท้ังจะต"องฟ-งว าจําเลยได"กู"ยืมเงินโจทก�  จําเลยจึงไม มีสิทธิ
ขอให"โจทก�คืนโฉนดท่ีดินพิพาทจนกว าจําเลยจะชําระหนี้ตามสัญญากู"ยืมเงินให"แก โจทก�ครบถ"วน  
และเม่ือการขายฝากท่ีดินพิพาทตกเปCนโมฆะดังกล าวแล"วก็ต"องพิพากษาให"เพิกถอนเสีย  
 
 
การแสดงเจตนาโดยวิปริต 
 
 ในบางกรณีการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นเกิดข้ึนโดยใจสมัครจากจิตใจของผู"แสดงเจตนา 
แต การแสดงเจตนานั้นมีอันต"องเบี่ยงเบนไปจากวัตถุท่ีประสงค�ของผู"แสดงเจตนานั้น ท้ังนี้เนื่องจาก
สาเหตุต างๆ  กัน  เช น  การท่ีผู"แสดงเจตนานั้นสําคัญผิด  ถูกหลอกลวงกลฉ"อฉลจากบุคคลอ่ืน  หรือ
เกิดจากถูกข มขู ให"แสดงเจตนานั้น  ด"วยเหตุนี้การแสดงเจตนาเช นนั้น  กฎหมายจึงถือว าเปCนการแสดง
เจตนาโดยวิปริต  โดยนักนิติศาสตร�ท้ังหลายมักจะใช"คําว า  “การแสดงเจตนาโดยวิปริต”  (ไชยยศ     
เหมะรัชตะ, 2536: 101) 
 ดังนั้น  เม่ือมีการแสดงเจตนาออกมาโดยวิปริต  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�จึงได"
บัญญัติหลักเกณฑ�ในการควบคุมการแสดงเจตนาไว"ดังต อไปนี้ 
 
 1. การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิด 
  สําหรับในเรื่องการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดมีอยู   2  กรณีคือ  สําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCน
สาระสําคัญแห งนิติกรรมและสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย�สิน  ซ่ึงผลของการแสดง
เจตนาออกมาย อมมีผลแตกต างกันแล"วแต กรณี  ดังจะได"กล าวต อไปนี้ 
  1.1 สําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญของนิติกรรม 
   ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย� มาตรา 156 ได"บัญญัติความสําคัญผิดในสิ่ง
ซ่ึงเปCนสาระสําคัญของนิติกรรมไว"ว า 
   “การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติกรรมเปCนโมฆะ 
   ความสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง  ได"แก 
ความสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม  ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซ่ึงเปCนคู กรณีแห งนิติกรรม  และ
ความสําคัญผิดในทรัพย�สินซ่ึงเปCนวัตถุแห งนิติกรรม  เปCนต"น” 
   จากบทบัญญัติข"างต"น  จะเห็นได"ว า  ความสําคัญผิดเปCนการเข"าใจความจริงไม 
ถูกต"อง กล าวคือ เหตุการณ�เปCนอย างหนึ่ง  แต ได"มีการนึกคิดว าเปCนอีกอย างหนึ่ง  (จิ๊ด  เศรษฐบุตร, 
2556: 102)  สําหรับความสําคัญผิดท่ีจะทําให"นิติกรรมเปCนโมฆะนั้น  จะต"องเปCนความสําคัญผิดในสิ่ง
ท่ีจําเปCนต"องมีอยู ในนิติกรรมนั้น  ถ"าขาดสิ่งนั้นแล"วนิติกรรมจะไม เกิดข้ึน  ฉะนั้น  ความสําคัญผิดใน
สาระสําคัญแห งนิติกรรมจึงมีอยู   3  กรณี  คือ 
   1.1.1 ลักษณะของนิติกรรม คือ แสดงเจตนาทํานิติกรรมลักษณะหนึ่งโดยเข"าใจ
ผิดคิดว าเปCนอีกลักษณะหนึ่งท่ีต"องการทํา 
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   1.1.2 ตัวบุคคลซ่ึงเปCนคู กรณีแห งนิติกรรม คือ ต"องการทํานิติกรรมกับบุคคล
หนึ่ง แต เม่ือทํานิติกรรมไปแล"วปรากฏว าเปCนอีกคนหนึ่งโดยหลงผิด อย างไรก็ตามการแสดงเจตนาทํา
นิติกรรมนั้น ผู"แสดงเจตนาจะต"องมีเจตนามุ งหมายท่ีจะทํานิติกรรมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจงด"วย การแสดงเจตนาสําคัญผิดในตัวบุคคลซ่ึงเปCนคู กรณีแห งนิติกรรมจึงจะตกเปCนโมฆะ 
    ตัวอย3าง  เช น  นายเอต"องการทําสัญญาเช าบ"านกับนางฟjาซ่ึงเปCนเจ"าของ
บ"าน ปรากฏว านางฟjาไม อยู บ"านมีเพียงแค คนรับใช"คือนางขาว  นายเอคิดว านางขาวคือนางฟjาเจ"าของ
บ"านจึงได"ทําสัญญาเช าบ"านกับนางขาว  กรณีเช นนี้ถือว านายเอแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในตัวบุคคล 
ซ่ึงเปCนคู กรณีแห งนิติกรรม  การแสดงเจตนาของนายเอจึงตกเปCนโมฆะ 
    แต ถ"าเปCนนิติกรรมท่ีมิได"ถือบุคคลซ่ึงเปCนคู กรณีโดยเฉพาะเจาะจงการ
แสดงเจตนาก็ไม ตกเปCนโมฆะ  เช น  นายเสือต"องการซ้ือน้ําด่ืมจากร"านของนายสิงห�โต  ปรากฏว านาย
สิงห�โตไม อยู ท่ีร"านพบเพียงแค นายหมีน"องชาย  นายเสือเข"าใจผิดคิดว านายหมีเปCนนายสิงห�โต  จึงได"
แสดงเจตนาซ้ือน้ําด่ืมไป  เช นนี้นิติกรรมซ้ือน้ําด่ืมหาตกเปCนโมฆะไม  
   1.1.3 ทรัพย�สินซ่ึงเปCนวัตถุแห งนิติกรรม  คือ  สําคัญผิดในตัวทรัพย�สินท่ีจะต"อง
ส งมอบให"แก กัน  เช น  นายโจต"องการซ้ือหนังสือนิติกรรมสัญญาจากนายชาญ  แต นายชาญเข"าใจผิด
คิดว านายโจสั่งซ้ือหนังสือกฎหมายครอบครัว  นายชาญจึงได"ส งมอบหนังสือกฎหมายครอบครัวไปยัง
นายโจ  เช นนี้นิติกรรมท่ีทําข้ึนย อมตกเปCนโมฆะ 
 
    ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  1645/2524  โจทก�มีเจตนาจะขายท่ีพิพาทให"แก 
จําเลยเพียงครึ่งหนึ่งแต ลงลายมือชื่อทํานิติกรรมขายท่ีพิพาทท้ังแปลงให"แก จําเลย  การทํานิติกรรม
ดังกล าวเกิดจากความสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติกรรม  สัญญาซ้ือขายท่ีพิพาทจึงเปCน
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  119  เดิม  (156 ใหม )  โจทก�มีสิทธิยกข้ึนกล าว
อ"างได" 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  3720/2537  โจทก�ท่ี  1  กับจําเลยท่ี  1  ทําสัญญา
ซ้ือขายท่ีดินกันเพราะเข"าใจว าท่ีดินนั้นสามารถซ้ือขายและโอนกันได"โดยไม ทราบมาก อนว าเปCนท่ีหลวง
ซ่ึงมีกฎหมายห"ามโอนไว"  แสดงว าโจทก�ท่ี  1  และจําเลยท่ี  1  เข"าทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินดังกล าวโดย
สําคัญผิดในทรัพย�สินอันเปCนวัตถุแห งนิติกรรมว าสามารถโอนกันได"  แต ความจริงโอนกันไม ได"เพราะมี
กฎหมายห"ามโอนไว"  จึงเปCนการสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติกรรม  สัญญาซ้ือขายท่ีดิน
ดังกล าวจึงเปCนโมฆะ  คู กรณีจึงต"องกลับคืนสู ฐานะเดิม  จําเลยท่ี  1  ต"องคืนเงินค าซ้ือท่ีดินให"โจทก�   
ท่ี  1  
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  199/2538  จําเลยอาศัยความไม รู"หนังสือตลอดจน
ความสูงอายุและความไม รู"ระเบียบต างๆ  ของทางราชการของโจทก�  แล"วจัดการให"โจทก�ทํานิติกรรม
ซ้ือขายท่ีดินพิพาทท้ังแปลง  โดยท่ีโจทก�ไม มีเจตนาท่ีจะกระทําเช นนั้นจริงทําให"โจทก�ขายท่ีดินพิพาท
ท้ังแปลงให"จําเลยท้ังๆ  ท่ีโจทก�เจตนาจะขายท่ีดินเฉพาะส วนเท านั้น  หนังสือสัญญาขายท่ีดินพิพาทจึง
เกิดโดยสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติกรรม  ตกเปCนโมฆะตามมาตรา  119  เดิม  (มาตรา  
156 ใหม ) 
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    คําพิพากษาฎีกาท่ี  6103/2545  การท่ีโจทก�ทํานิติกรรมโอนขายท่ีดิน
พิพาทให"แก จําเลยท่ี  1  ในราคา  4,000,000  บาท  ท้ังๆ  ท่ีโจทก�มีเจตนาจะขายท่ีดินพิพาทในราคา 
52,000,000  บาท  และจําเลยท่ี  1  ก็ทราบอยู แล"วว าท่ีดินพิพาทมีราคาท"องตลาดมากกว า 
36,000,000  บาท  เปCนการทํานิติกรรมโดยสําคัญผิดเพราะถูกนายหน"าขายท่ีดินพิพาทหลอกลวง ซ่ึง
ตามพฤติการณ�จําเลยท่ี  1  กับพวกรู"ถึงการหลอกลวง  การท่ีโจทก�สําคัญผิดในเรื่องราคาทรัพย�สินที
ตกลงซ้ือขายกันเช นนี้  แม"มิใช สําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมหรือตัวบุคคลซ่ึงเปCนคู กรณีหรือ
ทรัพย�สินซ่ึงเปCนวัตถุแห งนิติกรรม  แต ราคาทรัพย�สินท่ีตกลงซ้ือขายกันย อมมีความสําคัญมากพอกับ
ตัวทรัพย�สินซ่ึงเปCนวัตถุแห งนิติกรรม  จึงถือว าโจทก�แสดงเจตนาทํานิติกรรมโดยสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCน
สาระสําคัญของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  156  เช นเดียวกัน  เม่ือนิติ
กรรมการซ้ือขายท่ีดินพิพาทเกิดจากการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติ
กรรม และเกิดจากกลฉ"อฉลในขณะเดียวกัน  แต ผลทางกฎหมายต างกัน  กล าวคือนิติกรรมท่ีเกิดจาก
การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติกรรมมีผลเปCนโมฆะตามมาตรา  156  
แต นิติกรรมท่ีเกิดจาการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลมีผลเปCนโมฆียะตามมาตรา  159  จึงต"องถือว า
นิติกรรมรายนี้เปCนโมฆะ  เพราะเปCนผลดีต อผู"แสดงเจตนาทํานิติกรรมโดยบกพร องยิ่งกว าเปCนโมฆียะ 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  8755/2551  จําเลยเอาท่ีดินท่ีตนไม มีสิทธิมาหลอก
ขายให"โจทก� ทําให"โจทก�เข"าใจว าจําเลยมีสิทธิครอบครองสามารถโอนสิทธิและนําไปออกเอกสารสิทธิ
ได"  เปCนการสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปCนสาระสําคัญแห งนิติกรรมสัญญาจึงเปCนโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิชย�  มาตรา  156 
  1.2 สําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย�สิน 
   ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  157  ได"บัญญัติการแสดงเจตนาโดย
สําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย�สินไว"ว า 
   “การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย�เปCนโมฆียะ 
   ความสําคัญผิดตามวรรคหนึ่ง  ต"องเปCนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซ่ึงปกติถือว า
เปCนสาระสําคัญซ่ึงหากมิได"มีความสําคัญผิดดังกล าว  การอันเปCนโมฆียะนั้นคงจะไม ได"ทําข้ึน” 
   จากบทบัญญัติดังกล าวข"างต"นจะเห็นได"ว า  การสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
หรือทรัพย�สินท่ีจะเปCนโมฆียะได"นั้น  คุณสมบัติดังกล าวตามปกติต"องถือว าเปCนสาระสําคัญด"วยซ่ึงหาก
คู กรณีมิได"สําคัญผิดเช นนั้น  การอันเปCนโมฆียะก็คงจะมิได"กระทําข้ึน 
   อย างไรก็ดี  หากการสําคัญผิดตามมาตรา  156  และมาตรา  157  เกิดข้ึนโดย
ความประมาทเลินเล ออย างร"ายแรงของบุคคลผู"แสดงเจตนา  บุคคลนั้นจะถือเอาความสําคัญผิดนั้นมา
ใช"เปCนประโยชน�แก ตนไม ได"  (ป.พ.พ.  มาตรา  158)  
 
   ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  357/2548  จําเลยท่ี  2  ลงลายมือชื่อในหนังสือคํ้าประกัน
ซ่ึงยังไม กรอกข"อมความให"ไว"แก โจทก�  เปCนการยอมเสี่ยงภัยในการกระทําของตนอย างร"ายแรง  แม"มี
บุคคลนําไปใช"เปCนหลักฐานในการคํ้าประกันจําเลยท่ี  1  ต อโจทก�  โดยกรอกข"อความผิดไปจาก
เจตนาของจําเลยท่ี  2  ก็เปCนผลสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล ออย างร"ายแรงของจําเลยท่ี  2  



38 

จึงอ"างความสําคัญผิดไม ได"ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  158  จําเลยท่ี  2  จึงต"อง
รับผิดตามสัญญาคํ้าประกันต อโจทก� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2493/2553  สัญญาจะซ้ือจะขายห"องชุดระบุว าอาคารชุด
ต้ังอยู บนท่ีดินมีเนื้อท่ี  380  ตารางวา  แต ในความเปCนจริงต้ังอยู บนท่ีดินดังกล าวโดยมีเนื้อท่ีเพียง 
200  ตารางวา  เปCนการผิดเง่ือนไขในข"อจํานวนเนื้อท่ีดินอันเปCนเพียงการสําคัญผิดในคุณสมบัติของ
อาคารชุดซ่ึงเปCนโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  157  
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3105/2553  ในขณะทําสัญญาเช าท่ีดินพิพาทโจทก�ไม รู"ว า
ท่ีดินพิพาทไม ติดกับถนนเทอดไท  โดยมีท่ีดินราชพัสดุค่ันอยู   จึงเปCนการแสงดเจตนาทําสัญญาเช า
ดังกล าวโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย�สินท่ีเช าซ่ึงตามปกติถือว าเปCนสาระสําคัญจึงเปCนโมฆียะ
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  157  ท้ังกรณีไม ใช เรื่องความชํารุดบกพร องแห ง
ทรัพย�สินท่ีเช าตามมาตรา  549  และมาตรา  551  เม่ือโจทก�มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจําเลย
แล"ว  มีผลเท ากับเปCนการบอกล"างโมฆียะกรรมและต"องถือว าสัญญาดังกล าวเปCนโมฆะมาต้ังแต 
เริ่มแรก  และมีผลเท ากับการเช าท่ีดินพิพาทมิได"เกิดข้ึน  จึงไม ก อสิทธิใดๆ  แก จําเลยท่ีจะยึดถือเอา
เงินของโจทก�ไว"ได"  โจทก�และจําเลยต"องกลับคืนสู ฐานะเดิมตามมาตรา  176  จําเลยต"องคืนเงินท่ี
ได"รับไปแก โจทก�  โจทก�ก็ต"องส งมอบท่ีดินพิพาทในสภาพเรียบร"อยคืนแก จําเลย 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3285/2553  ท่ีดินพิพาทมีเนื้อท่ี  2  ใน  3  ส วนต้ังอยู 
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางท่ี  80  เมตร  จึงต"องห"ามมิให"ทําการปลูกสร"างอาคารในบริเวณดังกล าว
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและสิ่งแวดล"อม  การท่ีโจทก�เพ่ิงทราบข"อเท็จจริงใน
ภายหลังว าท่ีดินพิพาทไม สามารถปลูกสร"างอาคารได"ภายหลังท่ีได"ทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินไปแล"ว 
ย อมถือว าโจทก�แสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย�สินซ่ึงตามปกติถือว าเปCนสาระสําคัญ
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  157  เพราะโจทก�ซ้ือท่ีดินพิพาทมาเพ่ือประกอบ
ธุรกิจปลูกสร"างบ"าน  อาคารเพ่ืออยู อาศัย  ให"เช าหรือขายให"ผู"อ่ืน  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจึงตกเปCน
โมฆียะ เม่ือโจทก�มอบหมายให"ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญา  และขอให"จําเลยคืนเงินค าท่ีดินท่ี
ได"รับไปแล"วแก โจทก�  จึงเปCนการบอกล"างโมฆียะตามมาตรา  176  วรรคหนึ่ง มีผลให"สัญญาจะซ้ือจะ
ขายเปCนโมฆะมาแต เริ่มแรก  คู กรณีต"องกลับคืนสู ฐานะเดิม  จําเลยต"องคืนเงินค าท่ีดินทีได"รับไป
ท้ังหมดให"แก โจทก�พร"อมดอกเบี้ย 
 
 2. การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ�อฉล 
  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลนั้นเปCนการแสดงเจตนาท่ีได"มาเพราะมีการใช"อุบาย
หลอกลวงให"ผู"แสดงเจตนาทํานิติกรรมโดยผู"ท่ีใช"อุบายหลอกลวงนั้นได"กล าวข"อความเท็จหรือแกล"ง
ปกปbดความจริงเอาไว"เพ่ือจะหลอกลวงให"ผู"แสดงเจตนาหลงเชื่อตามท่ีได"หลอกลวง  ทําให"ผู"แสดง
เจตนาแสดงเจตนาทํานิติกรรมออกมาตามท่ีผู"ท่ีหลอกลวงนั้นต"องการ  (อัครวิทย�  สุมาวงศ�, 2554: 
121)  
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  สําหรับการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลนั้น สามารถแยกพิจารณาได"เปCน 5 กรณี
ดังต อไปนี้ 
  2.1 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลโดยคู กรณีอีกฝSายหนึ่ง 
   ในกรณีท่ีคู กรณีฝSายหนึ่งได"กระทําการโดยใช"อุบายหลอกลวงให"คู กรณีอีกฝSาย
หนึ่งเข"าใจผิดเพ่ือให"แสดงเจตนาทํานิติกรรมนั้น ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  159 
วรรคหนึ่ง  และวรรคสองได"บัญญัติไว"ว า 
   “การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อเปCนโมฆียะ   
   การถูกกลฉ"อฉลท่ีจะเปCนโมฆียะตามวรรคหนึ่ง  จะต"องถึงขนาดซ่ึง ถ"ามิได"มีกลฉ"อ
ฉลดังกล าว  การอันเปCนโมฆียะนั้นคงจะมิได"กระทําข้ึน” 
   จากหลักกฎหมายดังกล าว  อธิบายความหมายของกลฉ"อฉล ได"ดังนี้ 
   2.1.1 มีการใช"อุบายหลอกลวงคู กรณีอีกฝSายหนึ่ง  ด"วยการแสดงข"อความให"ผิด
ต อความจริงซ่ึงอาจทําด"วยวาจาหรือเขียนเปCนลายลักษณ�อักษร  หรือด"วยการแสดงกิริยาอาการอย าง
ใดอย างหนึ่ง ให"คู กรณีอีกฝSายหนึ่งเข"าใจผิดก็ได" 
   2.1.2 โดยจงใจหลอกลวงคู กรณีอีฝSายหนึ่ง 
   2.1.3 ถึงขนาด ซ่ึงถ"ามิได"มีกลฉ"อฉลดังกล าว  นิติกรรมนั้นคงจะมิได"กระทําข้ึน 
     ดังนั้น  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลจึงมีผลเปCนโมฆียะ  คู กรณีท่ีได"
แสดงเจตนาทํานิติกรรมออกมาเพราะถูกกลฉ"อฉลมีสิทธิบอกล"างนิติกรรมนั้นได"  (ป.พ.พ.  มาตรา  
175 (3)) อย างไรก็ตาม  การบอกล"างโมฆียะเพราะถูกกลฉ"อฉลตามมาตรา  159  นี้  ห"ามมิให"ยกข้ึน
เปCนข"อต อสู"บุคคลภายนอกผู"กระทําการโดยสุจริต  (ป.พ.พ.  มาตรา  160)  
 
     ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  1063/2549  จําเลยท่ี  1  หลอกลวงโจทก�ซ่ึงเปCน
เจ"าของท่ีดินให"ลงลายมือชื่อในสัญญากู"ยืมเงินและหนังสือสัญญาจํานองท่ีดินไว"กับจําเลยท่ี  2  นิติ
กรรมดังกล าวเกิดข้ึนจากกลฉ"อฉลของจําเลยท่ี  1  เปCนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย� 
มาตรา  159 วรรคหนึ่ง จําเลยท่ี  2  ร วมรู"เห็นด"วยกับการกระทําของจําเลยท่ี  1  นิติกรรมจํานอง
ระหว างโจทก�กับจําเลยท่ี  2  จึงตกเปCนโมฆะ  โจทก�ย อมมีสิทธิบอกล"างได"ตามมาตรา  175  และการ
ท่ีโจทก�ฟjองคดีถือได"ว าเปCนการบอกล"างแล"ว  นิติกรรมจํานองระหว างโจทก�กับจําเลยท่ี  2  ย อมตก
เปCนโมฆะตาม  มาตรา  176 
  2.2 การแสดงเจตนาเพราะถูกฉ"อฉลท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก 
   ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  159  วรรคสาม  บัญญัติว า  “ถ"า
คู กรณีฝSายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลโดยบุคคลภายนอก  การแสดงเจตนานั้นจะเปCนโมฆียะ
ต อเม่ือคู กรณีอีกฝSายหนึ่งได"รู"หรือควรจะได"รู"ถึงกลฉ"อฉลนั้น” 
   จากบทบัญญัติข"างต"นจะเห็นได"ว า  บุคคลภายนอกซ่ึงไม ใช คู กรณีของนิติกรรม 
ได"มากระทําการหลอกลวงบุคคลซ่ึงเปCนคู กรณีแห งนิติกรรมอีกฝSายหนึ่ง  จนทําให"คู กรณีฝSายนั้น
หลงเชื่อตามท่ีหลอกลวงแล"วได"แสดงเจตนาทํานิติกรรมกับบุคคลผู"เปCนคู กรณีอีกฝSายหนึ่ง ถ"าหากไม มี
การหลอกลวงโดยบุคคลภายนอกเช นว านั้น นิติกรรมก็คงไม ได"เกิดข้ึน ซ่ึงจะมีผลในทางกฎหมาย คือ 
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นิติกรรมนั้นไม ตกเปCนโมฆียะ เว"นแต คู กรณีอีกฝSายหนึ่ง  (ฝSายท่ีมิใช ถูกกลฉ"อฉล)  ได"รู"หรือควรจะได"รู"
ถึงกลฉ"อฉลโดยบุคคลภายนอกนั้น 
  2.3 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลเพียงเหตุจูงใจ 
   ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  161  บัญญัติว า  “ถ"ากลฉ"อฉลเปCน
แต เพียงเหตุจูงใจให"คู กรณีฝSายหนึ่งยอมรับข"อกําหนดอันหนักยิ่งกว าท่ีคู กรณีฝSายนั้นจะยอมรับโดย
ปกติคู กรณีฝSายนั้นจะบอกล"างการนั้นหาได"ไม   แต ชอบท่ีจะเรียกเอาค าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายอันเกิดจากกลฉ"อฉลนั้นได"” 
   จากบทบัญญัติข"างต"นจะเห็นได"ว า  กลฉ"อฉลเพ่ือเหตุนั้นเปCนลักษณะท่ีถึงแม"จะ
ไม มีกลฉ"อฉลผู"ทํานิติกรรมก็ยังคงแสดงเจตนาเข"าทํานิติกรรมอยู ดี  แต เพราะกลฉ"อฉล  ผู"ถูกกลฉ"อฉล
จึงได"ทํานิติกรรม  โดยมีข"อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีด"อยกว าการทํานิติกรรมเพราะกลฉ"อฉลหรือการ
หลอกลวงนั้นไม มีผลต อการตัดสินใจเข"าทํานิติกรรม  แต คู กรณีฝSายท่ีทํากลฉ"อฉลดังนี้จึงเพียงแต 
จะต"องชดใช"ค าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการทํากลฉ"อฉลท่ีทําให"ผู"ถูกฉ"อฉลต"อง
รับภาระมากข้ึนกว านั้น  (ศนันท�กรณ�  โสตถิพันธุ�, 2557: 136)   
 
   ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1559/2524  จําเลยเจตนาจะซ้ือเครื่องไสสันทากาวซ่ึงเปCน
เครื่องทําปกหนังสือ  โจทก�กับคนของจําเลยร วมกันใช"กลฉ"อฉล  ทําให"จําเลยต"องซ้ือจากโจทก�ในราคา
แพงกว าปกติ  ศาลฎีกาวินิจฉัยว า  เปCนกลฉ"อฉลเพ่ือเหตุ  จําเลยบอกล"างสัญญาซ้ือขายไม ได"  ได"แต 
จะเรียกเอาค าสินไหมทดแทน คือจํานวนเงินท่ีจําเลยต"องจ ายไปเกินกว าราคาแท"จริงของเครื่องไสทา
กาวนั้น 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4045/2534  จําเลยโฆษณาโอ"อวดคุณสมบัติของรถยนต�ท่ี
ขายให"โจทก�ว าเปCนรถยนต�รุ นใหม   เพ่ิงพ นสีใหม เปCนสีเดิม  ความจริงเปCนรถยนต�รุ นเก าเคยเปลี่ยน
สีมาหลายครั้งจากนั้นแล"วจําเลยยังกล าวอ"างคุณสมบัติของรถยนต�ท่ีไม เปCนความจริงอีกหลายประการ 
โจทก�ตกลงซ้ือรถโดยหลงเชื่อคําโอ"อวดของจําเลย  ศาลฎีกาวินิจฉัยว า  การซ้ือขายรถยนต�เกิดจากกล
ฉ"อฉลให"สําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย�ท่ีซ้ือขาย แต รถยนต�ก็ยังเปCนรถยนต�ยี่ห"อเดียวกับท่ีโจทก�
ต"องการซ้ือ กลฉ"อฉลของจําเลยไม ถึงขนาดท่ีคาดได"ว าถ"าไม มีกลฉ"อฉลเช นนั้น  โจทก�จะไม ซ้ือรถยนต�
จากจําเลย  โจทก�เพียงแต ยอมรับข"อกําหนดอันหนักข้ึนเท านั้น  โจทก�มีสิทธิท่ีจะเรียกค าสินไหม
ทดแทนจากจําเลยได"  แต จะบอกล"างสัญญาซ้ือขายไม ได" 
  2.4 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลโดยการนิ่ง 
   ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  162  ได"บัญญัติไว"ว า  “ในนิติกรรม
สองฝSาย การท่ีคู กรณีฝSายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม แจ"งข"อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู กรณีอีกฝSายหนึ่งมิได"รู" 
การนั้นจะเปCนกลฉ"อฉลหากพิสูจน�ได"ว าถ"ามิได"นิ่งเสียเช นนั้น  นิติกรรมนั้นก็คงจะมิได"กระทําข้ึน” 
   จากบทบัญญัติดังกล าวข"างต"น  กรณีท่ีกฎหมายถือว าการนิ่งเปCนกลฉ"อฉลท่ีมีผล
ตกเปCนโมฆียะนั้นต"องมีองค�ประกอบ  3  ประการดังนี้  (พวงผกา  บุญโสภาคย�  และ  ประสาน      
บุญโสภาคย�, 2553: 127 - 129)  
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   2.4.1 ในนิติกรรมสองฝSาย การนิ่งท่ีจะถือว าเปCนกลฉ"อฉล ต"องเปCนการนิ่งในการ
ทํานิติกรรมสองฝSาย คือการทําสัญญาต าง ๆ ถ"าเปCนนิติกรรมฝSายเดียวมาตรา 162 นี้ไม นํามาใช"บังคับ 
   2.4.2 คู กรณีฝSายหนึ่งจงใจนิ่งเสีย  ไม แจ"งข"อความจริง  หรือคุณสมบัติอันคู กรณี
อีกฝSายหนึ่งมิได"รู"  โดยคู กรณีฝSายนั้นมีหน"าท่ีท่ีจะต"องบอกความจริง  หรือมีพฤติการณ�อันแสดงออก
ทําให"คู กรณีอีกฝSายหนึ่งเข"าใจผิด 
   2.4.3 ถึงขนาดว าถ"ามิได"นิ่งเสียเช นนั้น นิติกรรมนั้นก็คงจะมิได"กระทําข้ึน 
     ดังนั้นจึงสรุปได"ว า  การท่ีคู กรณีฝSายท่ีจงใจนิ่งเสียไม แจ"งข"อความจริง 
หรือคุณสมบัติอันคู กรณีอีกฝSายหนึ่งมิได"รู"  อันจะทําให"การแสดงเจตนาตกเปCนโมฆียะนั้น  คู กรณีฝSาย
นั้นจะต"องมีหน"าท่ีบอกความจริงด"วย 
 
     ตัวอย3างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  1131/2532  การนิ่งเสียไม ไขข"อความจริงอันจะถือ
ว าเปCนกลฉ"อฉลตามความในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  124  นั้น  จะต"องเปCนการ
นิ่งในพฤติการณ�ท่ีคู กรณีมีหน"าท่ีควรจะบอกความจริง หรือเปCนการนิ่งประกอบด"วยพฤติการณ�อัน
แสดงออกซ่ึงทําให"อีกฝSายหนึ่งหลง  ฉะนั้น  กรณีท่ีจะมีโครงการตัดถนนผ านท่ีดินท่ีจะซ้ือขายหรือไม  
ไม ใช หน"าท่ีของผู"จะซ้ือท่ีจะต"องบอกข"อความจริงดังกล าวหากแต เปCนหน"าท่ีของผู"จะขายท่ีดินพิพาท
จะต"องขวนขวายหาแสวงหาความจริงเอาเอง  แม"ข"อเท็จจริงจะฟ-งได"ว าผู"จะซ้ือจงใจนิ่งเสียไม ไข
ข"อความจริงเก่ียวกับโครงการจะตัดถนนผ านท่ีดินดังกล าวซ่ึงผู"จะขายมิได"รู"มาก อนและถ"าฝSายผู"จะซ้ือ
ก็มิได"นิ่งเสีย  สัญญาจะซ้ือขายท่ีดินก็จะมิได"ทําข้ึนนั้น การกระทําของผู"จะซ้ือก็ไม เปCนกลฉ"อฉลตาม
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  124 (เดิม)  หรือ  มาตรา  162  ป-จจุบัน 
  2.5 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ"อฉลโดยคู กรณีท้ังสองฝSาย 
   ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  163  ได"บัญญัติไว"ว า  “ถ"าคู กรณี
ต างได"กระทําการโดยกลฉ"อฉลด"วยกันท้ังสองฝSาย  ฝSายหนึ่งฝSายใดจะกล าวอ"างกลฉ"อฉลของอีกฝSาย
หนึ่ง  เพ่ือบอกล"างการนั้นหรือเรียกค าสินไหมทดแทนมิได"”  
   จากบทบัญญัติข"างต"นจะเห็นได"ว า  เปCนลักษณะท่ีคู กรณีท้ังสองฝSายต างได"กระทํา
การหลอกลวงซ่ึงกันและกันจนทําให"ต างฝSายต างหลงเชื่อถึงการหลอกลวงของอีกฝSายอันเปCนเหตุให"ทํา
นิติกรรมข้ึน  ดังนั้น  นิติกรรมท่ีเกิดจากการฉ"อฉลโดยคู กรณีท้ังสองฝSายนั้นจึงมีผลเปCนโมฆียะ  แต 
กฎหมายไม ให"คู กรณีท้ังสองฝSายท่ีไม สุจริตนั้น  ใช"สิทธิบอกล"างนิติกรรมท่ีเกิดจากการฉ"อฉลและไม 
สามารถเรียกเอาค าสินไหมทดแทนต อกันได" 
   ตัวอย3าง  เช น  นายโดมมีพระเลี่ยมทองปลอม  ส วนนายเจมส�มีแหวนเพชร
ปลอม นายโดมเห็นแหวนเพชรของนายเจมส�จึงอยากได"มาครอบครอง  และนายเจมส�เห็นพระเลี่ยม
ทองของนายโดมก็อยากได"เช นกัน  ท้ัองสองฝSายจึงทําการแลกเปลี่ยนกันโดยใช"อุบายหลอกลวงว า
ทรัพย�สินดังกล าวเปCนของแท" ดังนี้ถ"าต อมานายโดมหรือนายเจมส�รู"ความจริงว าทรัพย�สินดังกล าวเปCน
ของปลอม  จะบอกล"างนิติกรรมโดยอ"างว านิติกรรมดังกล าวตกเปCนโมฆียะและจะเรียกเอาค าสินไหม
ทดแทนต อกันไม ได"เลย  ท้ังนี้เพราะต างฝSายต างใช"สิทธิโดยไม สุจริตเนื่องจากเปCนกลฉ"อฉลโดยคู กรณี
ท้ังสองฝSาย 
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 3. การแสดงเจตนาเพราะถูกข3มขู3 
  การข มขู เปCนการบังคับโดยยกเอาภัยอันใดอันหนึ่งข้ึนมาขู ทําให"ผู"ถูกข มขู เกิดความกลัว 
แสดงเจตนาออกไปตามท่ีเขาสั่งบังคับนั้น  การแสดงเจตนาเพราะถูกข มขู นี้  ผู"แสดงเจตนามีความ
รู"สึกตัวในการแสดงเจตนาแต ปราศจากความเปCนอิสระ  เปCนการแสดงเจตนาโดยวิปริต  ไม ได"
แสดงออกด"วยใจสมัครตามหลักเกณฑ�ในมาตรา  149  (ป-นโน  สุขทรรศนีย�, 2514: 123)  สําหรับ
การแสดงเจตนาทํานิติกรรมเพราะถูกข มขู นั้นประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย�  มาตรา  164  ได"
บัญญัติไว"ว า 
  “การแสดงเจตนาเพราะถูกข มขู เปCนโมฆียะ 
  การข มขู ท่ีจะทําให"การใดตกเปCนโมฆียะนั้น  จะต"องเปCนการข มขู ท่ีจะให"เกิดภัยอันใกล"
จะถึง  และร"ายแรงถึงขนาดท่ีจะจูงใจให"ผู"ถูกข มขู มีมูลต"องกลัว ซ่ึงถ"ามิได"มีการข มขู เช นนั้น  การนั้นก็
คงจะมิได"กระทําข้ึน” 
  จากบทบัญญัติดังกล าวข"างต"น  การแสดงเจตนาเพราะถูกข มขู ท่ีจะทําให"นิติกรรมมีผล
เปCนโมฆียะนั้นจะต"องประกอบด"วยหลักเกณฑ�ดังต อไปนี้  (อักขราทร  จุฬารัตน, 2531: 59)  
  3.1 ต"องมีความกลัวต อการข มขู นั้น  คือ  จะต"องมีมูลต"องกลัวซ่ึงจะต"องพิจารณาเปCน
เรื่องๆ  ไป  เช น  นายดําขู นายแดงว าถ"านายแดงไม ยอมโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของนายแดงให"  นายดํา
จะฆ าบิดานายแดง  นายแดงกลัวบิดาถูกฆ าจึงได"โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินให"นายแดง  เช นนี้นิติกรรม
ดังกล าวจึงตกเปCนโมฆียะ 
  3.2 ภัยท่ีถูกขู ว าจะได"รับนั้นอาจเกิดข้ึนแก ตนเอง บุคคลในครอบครัว หรือทรัพย�สิน
ของตนเอง 
  3.3 เปCนภัยอันใกล"จะถึง 
  3.4 ภัยนั้นอย างน"อยมีความร"ายแรงเท ากับท่ีจะพึงกลัวต อการท่ีเขากรรโชกเอานั้น 
   อนึ่งในการวินิจฉัยการข มขู ว าเปCนการร"ายแรงถึงขนาดทําให"คู กรณีฝSายท่ีถูกข มขู 
ยอมทํานิติกรรมนั้นให"พิเคราะห�ถึงเพศ  อายุ  ฐานะ  สุขภาพอนามัย  และภาวะแห งจิตของผู"แสดง
เจตนาตลอดจนพฤติการณ�และสภาพแวดล"อมอ่ืนๆ  อันเก่ียวกับการนั้นด"วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  167) 
   ดังนั้นจึงสรุปได"ว า  การข มขู   คือการใช"อํานาจบังคับแก จิตใจของบุคคลเพ่ือให"
เขาเกิดความกลัว  แล"วแสดงเจตนาทํานิติกรรมตามท่ีผู"ข มขู ต"องการ  ไม ว าการข มขู นั้นจะเกิดจาก
คู กรณีหรือบุคคลภายนอกก็ทําให"นิติกรรมตกเปCนโมฆียะท้ังสิ้น 
   อย างไรก็ตาม  หากเปCนการขู ว าจะใช"สิทธิตามปกตินิยมตามท่ีกฎหมายได"ให"
อํานาจไว" หรือการท่ีได"กระทําไปเพราะนับถือยําเกรง  กรณีดังกล าวนี้ไม ถือว าการนั้นได"กระทําเพราะ
ถูกข มขู   (ป.พ.พ. มาตรา 165)  เช น  ขู ว าจะฟjองคดีต อศาลหากลูกหนี้ไม ชําระหนี้ให"แก เจ"าหนี้  หรือ
กรณีท่ีเปCนการกระทําเพราะความเคารพนับถือยําเกรงในฐานะญาติผู"ใหญ  หรือบุตรกับบิดามารดา ยัง
ไม ถึงขนาดท่ีจะทําให"การแสดงเจตนานั้นเสียไปเพราะไม น ากลัวว าจะเกิดภัยข้ึนแต อย างใด กฎหมาย
จึงไม ถือว าเปCนการข มขู  
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สรุป 
  
 การแสดงเจตนาท่ีจะมีผลผูกพันผู"แสดงเจตนานั้น  ผู"แสดงเจตนาจะต"องเผยเจตนาของตน
ออกมาภายนอกให"เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ  ไม ว าจะเปCนการแสดงเจตนาฝSายเดียวโดยแท"  หรือการ
แสดงเจตนาท่ีต"องมีผู"รับก็ตาม  แต ถ"าการแสดงเจตนาออกมานั้นมีข"อความเคลือบคลุมไม ชัดเจน  จน
ไม อาจหยั่งทราบได"ว าเจตนาแท"จริงของผู"แสดงเจตนาเปCนอย างไร  กฎหมายจึงกําหนดให"มีการตีความ
การแสดงเจตนา  เพ่ือท่ีจะได"ทราบความประสงค�และความมุ งหมายอันแท"จริงของผู"แสดงเจตนา  
อย างไรก็ตาม  ในบางกรณีผู"แสดงเจตนาอาจแสดงเจตนาออกมาไม ตรงกับเจตนาอันแท"จริงในใจ เช น 
ซ อนเร"น  หรือแสดงเจตนาลวง  จนอาจทําให"คู กรณีอีกฝSายหนึ่งได"รับความเสียหายจากการแสดง
เจตนา  กฎหมายจึงได"มีการควบคุมการแสดงเจตนาไว"เพ่ือปjองกันมิให"การแสดงเจตนามีผลกระทบต อ
คู กรณีและบุคคลภายนอก  นอกจากนี้หากมีการแสดงเจตนาโดยวิปริต  เช น  การแสดงเจตนาเพราะ
สําคัญผิด  ถูกกลฉ"อฉล  ถูกข มขู   การแสดงเจตนาท่ีปรากฏออกมานั้นจึงมีผลไม สมบูรณ�  ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายไม รับรองผลของการแสดงเจตนาวิปริตดังกล าว  เนื่องจากผู"แสดงเจตนาไม ได"ทํานิติกรรม
ด"วยความสมัครใจต อการผูกนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว างบุคคลนั่นเอง 
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คําถามท�ายบทท่ี  2 
 
 
1. การแสดงเจตนาต อบุคคลซ่ึงมิได"อยู เฉพาะหน"ามีผลเม่ือใด  พร"อมยกตัวอย างประกอบ 
2. การแสดงเจตนาลวงหมายความว าอย างไร  และมีผลในทางกฎหมายอย างไร 
3. การนิ่งเปCนกลฉ"อฉลหรือไม   จงอธิบายพร"อมยกตัวอย างประกอบ 
4. นิติกรรมอําพรางคืออะไร  และมีผลในทางกฎหมายอย างไร 
5. การข มขู ท่ีจะทําให"นิติกรรมเปCนโมฆียะ  จะต"องมีลักษณะอย างไร 
6. กลฉ"อฉลเพ่ือเหตุหมายความว าอย างไร  และมีผลในทางกฎหมายอย างไร 
7. การสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมหมายความว าอย างไร  และมีผลในทางกฎหมายอย างไร 
8. นายแดงสมรู"ร วมคิดกับนายดํา  โดยแกล"งขายบ"านให"กับนายดําเพ่ือลวงนายโดมเจ"าหนี้  
 เนื่องจากกลัวนายโดมฟjองบังคับคดียึดบ"านออกขายทอดตลาดเพ่ือชําระหนี้  ต อมานายดําได"เอา
 บ"านหลังดังกล าวไปขายให"กับนายเอกในราคา  500,000  บาท  ซ่ึงนายเอกก็รู"ดีว าบ"านหลัง
 ดังกล าวเปCนของนายแดง  และรู"ว านายแดงกับนายดําสมรู"ร วมคิดโดยแกล"งขายบ"านให"แก กัน  
 ต อมานายแดงจึงไปทวงบ"านคืนจากนายเอก  แต นายเอกไม ให"โดยอ"างว าบ"านหลังดังกล าวตนได"
 ซ้ือมาจากนายดํา  จึงเปCนบุคคลภายนอกผู"ท่ีเสียหายจากการแสดงเจตนาลวง  ดังนี้ให"ท าน
 วินิจฉัยว าข"ออ"างของนายเอกฟ-งข้ึนหรือไม   เพราะเหตุใด  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  3 
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 

 
 

หัวข�อเนื้อหา 
 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 
 1. โมฆะกรรม 
 2. นิติกรรมท่ีเป�นโมฆะบางส�วน 
 3. โมฆะกรรมท่ีเข!าลักษณะเป�นนิติกรรมอย�างอ่ืน 
 4. โมฆียะกรรม 
 5. ผลของโมฆียะกรรม 
 
วัตถุประสงค&เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายและวินิจฉัยผลของโมฆะกรรมได!อย�างถูกต!อง 
 2. อธิบายและวินิจฉัยผลของนิติกรรมท่ีเป�นโมฆะบางส�วนได!อย�างถูกต!อง 
 3. อธิบายโมฆะกรรมท่ีเข!าลักษณะเป�นนิติกรรมอย�างอ่ืนได!อย�างถูกต!อง 
 4. อธิบายถึงลักษณะของโมฆียะกรรมและวินิจฉัยผลของโมฆียะกรรมได!อย�างถูกต!อง 
 5. เปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างโมฆียะกรรมกับโมฆะกรรมได!อย�างถูกต!อง 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ฟ4งบรรยายและอภิปรายซักถาม 
 2. แบ�งกลุ�มมอบหมายงาน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 5. บรรยายสรุป 
 6. ทําแบบฝ<กหัดท!ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  3 
 2. โสตทัศนวัสดุ  PowerPoint  โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการฟ4งบรรยาย 
 2. สังเกตความสนใจในการร�วมกิจกรรม 
 3. ฟ4งจากการอภิปราย 
 4. ตรวจแบบฝ<กหัด 
 5. ทดสอบปลายภาค 
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บทท่ี  3 
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 

 
 

 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมนั้น  เป�นผลมาจากการแสดงเจตนาท่ีไม� เป�นไปตาม
องคJประกอบของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  149  ทําให!นิติกรรมนั้นไม�
มีผลสมบูรณJตามกฎหมาย  หรืออาจถูกบอกล!างได!ในภายหลังแล!วแต�กรณี  ซ่ึงส�วนใหญ�ล!วนมีสาเหตุ
มาจากการท่ีผู!แสดงเจตนานั้นมีความบกพร�องในเรื่องความสามารถในการทํานิติกรรม  หรือได!แสดง
เจตนาออกมาไม�ตรงกับเจตนาอันแท!จริง  หรือแสดงเจตนาวิปริต  หรือผู!แสดงเจตนาทํานิติกรรมโดย
มีวัตถุประสงคJท่ีไม�ชอบด!วยกฎหมาย  ซ่ึงเหตุท้ังหลายเหล�านี้ย�อมมีผลกระทบต�อสิทธิและหน!าท่ี
ระหว�างคู�กรณีภายหลังจากท่ีได!ทํานิติกรรมไปแล!ว  ซ่ึงสิทธิบางอย�างอาจถูกระงับ  หรืออาจกลับคืนสู�
สภาพเดิม  ดังจะได!อธิบายต�อไป 
 
 
โมฆะกรรม 
 
 โมฆะกรรมนั้นเป�นการกระทําท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาท่ีเสียเปล�า  ไม�มีผลผูกพันในทาง
กฎหมายท่ีจะเป�นการผูกนิติสัมพันธJระหว�างบุคคลแต�อย�างใด  เนื่องจากไม�มีการเคลื่อนไหว  หรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ คู�กรณียังคงอยู�ในฐานะเดิมเสมือนว�ามิได!ทํานิติกรรมแต�ประการใด  (พวงผกา    
บุญโสภาคยJ  และ  ประสาน  บุญโสภาคยJ, 2553: 99)  
 สําหรับสาเหตุท่ีทําให!นิติกรรมมีผลเป�นโมฆะมี  10  ประการ  ดังต�อไปนี้คือ  (นิพนธJ    
พิชยพาณิชยJ, 2555: 6 - 13)  
 1. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคJเป�นการต!องห!ามชัดแจ!งโดยกฎหมาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  150) 
เพราะสิ่งใดท่ีกฎหมายห!าม  กฎหมายก็ต!องไม�สนับสนุน 
 2. นิติกรรมอันมีวัตถุประสงคJเป�นการพ!นวิสัย  (ป.พ.พ.  มาตรา  150) 
 3. นิติกรรมอันมีวัตถุท่ีประสงคJเป�นการขัดขวางต�อความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  (ป.พ.พ.  มาตรา  150)  ซ่ึงการกระทําดังกล�าวมีผลกระทบถึงความม่ันคง  หรือ
เศรษฐกิจของประเทศ  ความสงบในสังคม  หรือความม่ันคงของสถาบันครอบครัว 
 4. นิติกรรมท่ีมิได!ทําให!ถูกต!องตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไว!  (ป.พ.พ.  มาตรา  152)       
ซ่ึงการใดมิได!ทําให!ถูกต!องตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไว!การนั้นเป�นโมฆะ  เช�น  นายดํากับนายแดง  
ทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินกันเองโดยไม�ได!ทําเป�นหนังสือและจดทะเบียนต�อพนักงานเจ!าหน!าท่ี  สัญญาซ้ือ
ขายท่ีดินย�อมตกเป�นโมฆะ 
 5. นิติกรรมท่ีเป�นโมฆะเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาโดยซ�อนเร!น  (ป.พ.พ.  มาตรา  
154)  ซ่ึงการแสดงเจตนาโดยซ�อนเร!นจะตกเป�นโมฆะก็ต�อเม่ือคู�กรณีอีกฝVายหนึ่งได!รู!ถึงเจตนาอันซ�อน
อยู�ในใจของผู!แสดงเจตนานั้น 
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 6. นิติกรรมท่ีตกเป�นโมฆะเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวง  (ป.พ.พ  มาตรา  155) 
 7. นิติกรรมท่ีตกเป�นโมฆะเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเป�น
สาระสําคัญแห�งนิติกรรม  (ป.พ.พ.  มาตรา  156)  
 8. นิติกรรมเป�นโมฆะเพราะมีเง่ือนไข  ซ่ึงตามปกตินิติกรรมท่ีทําข้ึนจะเกิดผลทันทีและมี
ผลต�อไปตามปกติ  แต�ในบางกรณีผู!ทํานิติกรรมต!องการเหนี่ยวรั้งไม�ให!นิติกรรมนั้นเกิดผลทันที หรือ
เม่ือทํานิติกรรมมีผลข้ึนมาแล!ว  ผู!ทํานิติกรรมต!องการให!นิติกรรมนั้นสิ้นผลลงในอนาคต  (อัครวิทยJ     
สุมาวงศJ, 2554: 176) 
  จากสาเหตุท่ีทําให!นิติกรรมเป�นโมฆะดังท่ีได!กล�าวมาแล!วข!างต!น  กฎหมายจึงได!บัญญัติ
ถึงความไม�สมบูรณJของนิติกรรมในลักษณะท่ีการแสดงเจตนาเป�นโมฆะหรือโมฆะกรรมเป�นสภาพ
บังคับ (Sanction) อย�างหนึ่งของกฎหมายในส�วนแพ�ง  โดยบัญญัติให!ไม�มีผลในกฎหมายท่ีจะผูกพัน
กันได!เลย และไม�อาจได!รับสัตยาบันเพ่ือให!เป�นนิติกรรมท่ีสมบูรณJได!แต�อย�างใด  (พวงผกา             
บุญโสภาคยJ  และ  ประสาน  บุญโสภาคยJ, 2553: 32)  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  
มาตรา  172  ได!บัญญัติไว!ว�า 
  “โมฆะกรรมนั้นไม�อาจให!สัตยาบันแก�กันได!  และผู!มีส�วนได!เสียคนหนึ่งคนใดจะยก
ความเสียเปล�าแห�งโมฆะกรรมข้ึนกล�าวอ!างก็ได! 
  ถ!าจะต!องคืนทรัพยJสินอันเกิดจากโมฆะกรรม  ให!นําบทบัญญัติว�าด!วยลภาภมิควรได!
แห�งประมวลกฎหมายนี้มาใช!บังคับ” 
  จากบทบัญญัติขางต!น  คําว�า  “สัตยาบัน”  คือ  การยืนยัน  การรับรอง  ดังนั้น  ท่ีว�า
ไม�อาจให!สัตยาบันได!  จึงหมายถึงไม�สามารถยืนยันรับรองนิติกรรมท่ีเป�นโมฆะกรรมได!  เพราะนิติ
กรรมนั้นได!เสียเปล�าแล!วต้ังแต�ต!นจึงไม�มีนิติกรรมให!รับรองอีก 
  สําหรับการกล�าวอ!างความเสียเปล�าแห�งโมฆะกรรมนั้นกฎหมายกําหนดให!ผู!มีส�วนได!
เสียจะยกเอาความเสียเปล�าแห�งโมฆะกรรมข้ึนกล�าวอ!างก็ได!  ซ่ึงคําว�า  “ผู!มีส�วนได!เสีย”  ในท่ีนี้ก็คือ  
คู�กรณีแห�งนิติกรรมและหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงจะได!รับประโยชนJ  หรือจะเสียประโยชนJอัน
เก่ียวกับโมฆะกรรมนั้นด!วย 
  ตัวอย,าง  นายเสือมีคู�สมรสอยู�แล!วคือนางเหลือง  ต�อมานายเสือได!พบรักกับนางฟ\าจึง
ได!จดทะเบียนสมรสกัน  เช�นนี้  การจดทะเบียนสมรระหว�างนายเสือกับนางฟ\าจึงเป�นการจดทะเบียน
สมรสซ!อนซ่ึงมีผลเป�นโมฆะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1452  และมาตรา  1495)  ดังนั้น  นางเหลืองซ่ึงเป�น
ผู!มีส�วนได!เสียย�อมกล�าวอ!างความเสียเปล�าแห�งโมฆะกรรมข้ึนต�อสู!นางฟ\า  เพ่ือให!การสมรสระหว�าง
นายเสือกับนางฟ\าเสียไปได! 
 
  ตัวอย,างคําพิพาษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3072/2536  คําว�า  “ผู!มีส�วนได!เสีย”  ตามประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชยJ มาตรา 133 เดิม (มาตรา 172 ใหม�) หมายถึง ผู!ท่ีได!ประโยชนJหรือเสียประโยชนJ
หากนิติกรรมท่ีกล�าวอ!างว�าเป�นโมฆะ  เป�นผลหรือไม�เป�นหรือกลับกัน  โจทกJท้ังสี่ฟ\องขับไล�จําเลยออก
จากท่ีดินพิพาท โดยอ!างว�าบิดาโจทกJท้ังสี่ซื้อท่ีดินพิพาทมาจาก  ส  ผู!ล!มละลาย  ต�อมาบิดาโจทกJท้ังสี่
ถึงแก�กรรม ท่ีดินพิพาทเป�นมรดกตกทอดแก�โจทกJท้ังสี่  จําเลยให!การต�อสู!ว�าบิดาโจทกJซ้ือท่ีดินพิพาท
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จาก  ส  ในขณะท่ี  ส  เป�นบุคคลล!มละลาย นิติกรรมซ้ือขายเป�นโมฆะ โจทกJท้ังสี่ไม�มีอํานาจฟ\อง
จําเลย  ดังนี้จําเลยเป�นผู!ท่ีได!รับประโยชนJจากการท่ีนิติกรรมซ้ือขายท่ีดินพิพาทระหว�าง  ส  กับบิดา
โจทกJท้ังสี่เป�นโมฆะ  จําเลยจึงชอบท่ีจะยกความเสียเปล�าแห�งโมฆะกรรมข้ึนกล�าวอ!างได!  
  สําหรับการคืนทรัพยJสินท่ีได!ส�งมอบกันไว!ตามโมฆะกรรมนั้น  เม่ือนิติกรรมตกเป�น
โมฆะแล!วย�อมไม�ก�อให!เกิดนิติสัมพันธJใด  ๆ  ระหว�างคู�กรณี  คือ  คู�กรณีไม�มีสิทธิท่ีจะต!องปฏิบัติต�อ
กัน  แต�ถ!าคู�กรณีฝVายท่ีรับทรัพยJสินไว!ตามโมฆะกรรมก็ต!องคืนทรัพยJสินให!แก�อีกฝVายหนึ่งตามท่ี
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  172  วรรคสอง  ได!บัญญัติไว!ว�า  
  “ถ!าจะต!องคืนทรัพยJสินอันเกิดจากโมฆะกรรม  ให!นําบทบัญญัติว�าด!วยลาภมิควรได!
แห�งประมวลกฎหมายนี้มาใช!บังคับ” 
  จากบทบัญญัติข!างต!น  คําว�า  “ลาภมิควรได!”  นั้น  หมายถึง  ทรัพยJสินอันได!มาโดย
ปราศจากมูลหนี้อันจะอ!างได!โดยชอบด!วยกฎหมาย  คือ  เม่ือได!มาซ่ึงทรัพยJสินอันเกิดจากนิติกรรมอัน
เป�นโมฆะ  ย�อมเป�นการได!มาโดยปราศจากมูลหนี้อันจะอ!างได!โดยชอบด!วยกฎหมายก็ต!องคืน
ทรัพยJสินนั้นแก�คู�กรณีอีกฝVายหนึ่งในเรื่องลาภมิควรได!  นอกจากนี้หากเป�นการชดใช!การท่ีได!กระทํา
หรืองดเว!นกระทําให!แก�กันไปแล!วหรือได!ยอมให!ใช!ทรัพยJไปแล!ว  ซ่ึงในประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชยJ  มาตรา  172  วรรคสองไม�ได!บัญญัติไว!  ก็ให!นําบทบัญญัติ  มาตรา  391  ว�าด!วยการให!
คู�กรณีกลับคืนสู�ฐานะเดิมเช�นเดียวกับกรณีการเลิกสัญญามาเทียบเคียงใช!บังคับได!  
  อย�างไรก็ตาม  ในบางกรณีอาจไม�ต!องคืนทรัพยJก็ได!ถ!าเป�นทรัพยJสินท่ีได!มาเพราะการ
ชําระหนี้ตามอําเภอใจ  (ป.พ.พ.  มาตรา  407)  หรือนิติกรรมตกเป�นโมฆะแต�บุคคลนั้นได!กระทําการ
ชําระหนี้โดยฝVาฝ_นข!อห!ามของกฎหมาย  หรือศีลธรรมอันดี  (ป.พ.พ.  มาตรา  411)  
 
  ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1876/2542  เม่ือสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพิพาทระหว�างโจทกJ
กับจําเลยมีวัตถุประสงคJเป�นการต!องห!ามชัดแจ!งตามกฎหมายเป�นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชยJ  มาตรา  150  แล!ว  การท่ีโจทกJชําระเงินค�าซ้ือขายท่ีดินพิพาทให!จําเลยตามสัญญา
ดังกล�าว  ย�อมเป�นการชําระหนี้อันเป�นการฝVาฝ_นข!อห!ามตามกฎหมาย  ต!องด!วยลักษณะ  4  ว�าด!วย
ลาภมิควรได! ซ่ึงตามมาตรา  411  ระบุถึงกรณีท่ีบุคคลใดได!ชําระหนี้เป�นการอันฝVาฝ_นข!อห!ามตาม
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีบุคคลนั้นจะเรียกร!องทรัพยJคืนไม�ได!  ดังนั้น  โจทกJไม�อาจเรียกเงินคืนจาก
จําเลยฐานลาภมิควรได!  เม่ือหนังสือสัญญากู!เงินท่ีโจทกJฟ\องเป�นสัญญาท่ีจําเลยตกลงยอมรับผิดใช!หนี้  
ซ่ึงมีมูลหนี้มาจากการท่ีโจทกJได!ชําระหนี้เป�นการอันฝVาฝ_นข!อห!ามตามกฎหมายจึงเป�นสัญญาท่ีมี
วัตถุประสงคJเป�นอันต!องห!ามชัดแจ!งโดยกฎหมายย�อมตกเป�นโมฆะตามมาตรา  150  จําเลยไม�ต!องรับ
ผิดชําระเงินพร!อมดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากู!เงินให!แก�โจทกJ 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2167/2545  แม!การท่ีโจทกJคิดดอกเบี้ยเกินอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนดจะเป�นการฝVาฝ_น พ.ร.บ. ห!ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ  มาตรา  3  ประกอบด!วย  ป.พ.พ.  
มาตรา  654 อันมีผลให!ดอกเบี้ยตกเป�นโมฆะ  แต�เม่ือจําเลยชําระดอกเบี้ยดังกล�าวด!วยความสมัครใจ
ตามท่ีตกลงไว!กับโจทกJ จึงเป�นการชําระหนี้ตามอําเภอใจและเป�นการชําระหนี้ท่ีฝVาฝ_นข!อห!ามตาม
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กฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 407  และมาตรา  411  จําเลยจะเรียกเงินดอกเบี้ยดังกล�าวคืนหรือนํามาหัก
ชําระหนี้ต!นเงินหาได!ไม� 
 
 
นิติกรรมที่เป9นโมฆะบางส,วน 
 
 โดยหลักท่ัวไปกฎหมายถือว�าข!อตกลงต�างๆ  ในนิติกรรมท่ีทําข้ึนย�อมเป�นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แต�ถ!าส�วนหนึ่งส�วนใดของนิติกรรมนั้นตกเป�นโมฆะ นิติกรรมจะมีผลเสียเปล�าไปท้ังหมด
หรือไม� ในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  173  ได!บัญญัติไว!ว�า  “ถ!าส�วนหนึ่งส�วน
ใดของนิติกรรมเป�นโมฆะ นิติกรรมนั้นย�อมตกเป�นโมฆะท้ังสิ้น  เว!นแต�จะพึงสันนิษฐานได!โดย
พฤติการณJแห�งกรณีว�า  คู�กรณีเจตนาจะให!ส�วนท่ีไม�เป�นโมฆะนั้นแยกออกจากส�วนท่ีเป�นโมฆะได!” 
 จากบทบัญญัติข!างต!นนั้นจะเห็นได!ว�า  นิติกรรมนั้นย�อมมีท้ังนิติกรรมท่ีสามารถแยกส�วนได!
และนิติกรรมท่ีแยกส�วนไม�ได!  ซ่ึงถ!าเป�นนิติกรรมท่ีไม�สามารถแยกส�วนได!  นิติกรรมนั้นย�อมตกเป�น
โมฆะท้ังหมด  แต�ถ!านิติกรรมนั้นสามารถแยกส�วนท่ีสมบูรณJออกจากส�วนท่ีไม�สมบูรณJได!กฎหมายก็
ยอมรับขัอบังคับบัญชาส�วนท่ีสมบูรณJให!  (ปริญญา  ศรีเกตุ, 2552: 126) 
 ตัวอย,าง  เช�น  นายโดมทําสัญญาซ้ือขายยาบ!ากับนายบีม  นิติกรรมดังกล�าวย�อมตกเป�น
โมฆะท้ังหมด เนื่องจากไม�มีส�วนใดส�วนหนึ่งของนิติกรรมแยกออกส�วนท่ีเป�นโมฆะได!  เพราะ
วัตถุประสงคJของการทํานิติกรรมเป�นการต!องห!ามชัดแจ!งโดยกฎหมาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  150)  แต�ถ!า
ข!อเท็จจริงปรากฏว�านายโดมได!กู!ยืมเงินนายบีม  200,000  บาท  โดยนายบีมคิดดอกเบี้ยร!อยละ  20 
ต�อปb  เช�นนี้สัญญากู!ยืมเงินย�อมตกเป�นโมฆะ  เพราะวัตถุประสงคJของสัญญาเป�นการขัดต�อกฎหมาย
โดยชัดแจ!ง  ซ่ึงเป�นการฝVาฝ_นพระราชบัญญัติห!ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  พ.ศ.  2475  กรณีนี้นิติ
กรรมไม�ได!ตกเป�นโมฆะท้ังหมด  เนื่องจากสามารถแยกส�วนท่ีไม�เป�นโมฆะออกจากส�วนท่ีเป�นโมฆะได! 
กล�าวคือ นิติกรรมตกเป�นโมฆะเฉพาะส�วนท่ีเป�นดอกเบี้ย  ส�วนเงินต!น  200,000  บาท  มีผลสมบูรณJ  
 ดังนั้นจึงสรุปได!ว�า  โดยหลักถ!าส�วนหนึ่งส�วนใดของนิติกรรมนั้นเป�นโมฆะ  และไม�สามารถ
แยกส�วนท่ีสมบูรณJออกจากส�วนท่ีเป�นโมฆะได!  นิติกรรมย�อมตกเป�นโมฆะท้ังหมด  แต�ถ!าสามารถแยก
ส�วนท่ีสมบูรณJออกจากส�วนท่ีเป�นโมฆะได!  นิติกรรมย�อมตกเป�นโมฆะบางส�วนเท�านั้น 
 
 ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  85/2543  จําเลยเป�นผู!ลงลายมือชื่อสั่งจ�ายเช็คพิพาทและโจทกJเป�นผู!
ทรงเช็คพิพาท  แม!เช็คดังกล�าวโจทกJจะได!มาจากการเล�นแชรJซ่ึงตามพระราชบัญญัติการเล�นแชรJฯ  
มาตรา  6  ห!ามมิให!บุคคลธรรมดาเป�นนายวงแชรJหรือจัดให!มีการเล�นแชรJท่ีมีทุนกองกลางต�อหนึ่งงวด
รวมกันทุกวงเป�นมูลค�ามากกว�าจํานวนท่ีกําหนดไว!ในกฎกระทรวง  แต�ในมาตรา  7  ก็บัญญัติให!สิทธิ
แก�สมาชิกวงแชรJท่ีจะฟ\องคดีหรือใช!สิทธิเรียกร!องเอากับนายวงแชรJหรือผู!จัดให!มีการเล�นแชรJได!  ย�อม
แสดงว�ากฎหมายมิได!กําหนดว�าการเล�นแชรJดังกล�าวตกเป�นโมฆะเสียหมด  การท่ีโจทกJจําเลยกับพวก
ซ่ึงเป�นผู!เข!าร�วมเล�นแชรJมีการประมูลระหว�างกันและจําเลยสั่งจ�ายเช็คพิพาทเพ่ือชําระหนี้ค�าแชรJ  
แล!วเช็คมาอยู�ในความครอบครองของโจทกJซ่ึงเป�นลูกวงแชรJด!วยกันย�อมไม�เป�นการฝVาฝ_นมาตรา  6 
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นิติกรรมการเล�นแชรJของโจทกJและจําเลยจึงไม�ตกเป�นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  
มาตรา  173  จําเลยต!องรับผิดใช!เงินตามเช็คให!โจทกJ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  3780/2546  ข!อตกลงประนีประนอมยอมความในส�วนท่ีเก่ียวกับการ
ถอนฟ\องท่ีตกลงให!โจทกJถอนฟ\องคดีแพ�ง  1  คดี  จําเลยกับพวกถอนฟ\องคดีอาญา  1  คดี  คดีแพ�ง  
2  คดี  และตกลงประนีประนอมยอมความในคดีแพ�งอีก  1  คดี  คดีแพ�งท้ัง  4  คดีดังกล�าวไม�ใช�
คดีอาญาแผ�นดิน ข!อตกลงดังกล�าวจึงไม�ขัดต�อความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม�
ตกเป�นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  150  แม!ข!อตกลงในส�วนท่ีฝVายจําเลย
ต!องถอนฟ\องคดีอาญาในข!อหาปลอมเอกสารสิทธิ  ใช!เอกสารสิทธิปลอม  เป�นคดีอาญาแผ�นดินซ่ึงอาจ
ขัดต�อความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป�นโมฆะ ก็เป�นส�วนท่ีแยกออกจากส�วน
ท่ีสมบูรณJได!ตามาตรา  173  จึงไม�เก่ียวกับส�วนท่ีโจทกJจะได!รับชําระหนี้จํานวน  700,000  บาท  จาก
จําเลยและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินให!จําเลยตามท่ีระบุไว!ในบันทึกข!อตกลงประนีประนอมยอม
ความ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1647/2549  สัญญากู!ยืมเงินส�วนท่ีเกิน  350,000  บาท  เป�น
ดอกเบี้ยจากการกู!ยืมเงินท่ีเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  แล!วนํามารวมเข!าเป�นต!นเงินกู!ท่ีทําข้ึนใหม�
เป�นดอกเบี้ยต!องห!ามตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJมาตรา  564  และพระราชบัญญัติห!าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  พ.ศ.  2475  มาตรา  3  (ก)  ส�วนของต!นเงินท่ีมาจากดอกเบี้ยท่ีไม�ชอบ
ท้ังหมดย�อมตกเป�นโมฆะ แต�ไม�ทําให!ส�วนของต!นเงินท่ีชอบจํานวน  350,000  บาท  เสียไปด!วย  
เพราะพึงสันนิษฐานโดยพฤติการณJแห�งกรณีได!ว�าโจทกJจําเลยเจตนาให!ส�วนท่ีไม�เป�นโมฆะแยกออก
จากส�วนท่ีเป�นโมฆะได!  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  173  โจทกJจึงคงมีสิทธิ
เรียกร!องตามสัญญากู!ยืมเงินในส�วนท่ีชอบคือต!นเงิน  350,000  บาท  พร!อมดอกเบี้ยอัตราร!อยละ  
15  ต�อปb  นับแต�วันท่ี  19  มกราคม  2540  ซ่ึงเป�นวันทําสัญญากู!ยืมเงินท่ีโจกทJนํามาเป�นมูลฟ\อง 
 
 
โมฆะกรรมที่เข�าลักษณะเป9นนิติกรรมอย,างอ่ืน 
 
 เม่ือนิติกรรมใดเป�นโมฆะ  แต�ปรากฏว�าไปเข!าแบบหรือลักษณะเป�นนิติกรรมอย�างอ่ืน  
กฎหมายให!ถือว�านิติกรรมนี้สมบูรณJฐานเป�นนิติกรรมหลังนี้  หากพึงสันนิษฐานได!ว�า  คู�กรณีคงจะได!
ต้ังใจให!สมบูรณJเช�นนั้น  ถ!ารู!ข้ึนว�านิติกรรมท่ีจํานงทําข้ึนนั้นไม�สมบูรณJ  (จิ๊ด  เศรษฐบุตร, 2556: 
151)  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  174  บัญญัติว�า  “การใดเป�นโมฆะแต�เข!า
ลักษณะเป�นนิตกรรมอย�างอ่ืนซ่ึงไม�เป�นโมฆะให!ถือตามนิติกรรมซ่ึงไม�เป�นโมฆะ  ถ!าสันนิษฐานได!โดย
พฤติการณJแห�งกรณีว�า  หากคู�กรณีได!รู!ว�าการนั้นเป�นโมฆะแล!ว  ก็คงจะได!ต้ังใจมาต้ังแต�แรกท่ีจะทํา
นิติกรรมอย�างอ่ืนซ่ึงไม�เป�นโมฆะนั้น” 
 คําว�า  “แต�เข!าลักษณะเป�นนิติกรรมอย�างอ่ืน”  นั้น  มิได!หมายความแคบเฉพาะแบบอัน
เป�นองคJสมบูรณJแห�งนิติกรรมตามมาตรา  152  แต�อย�างเดียว  แต�ความหมายท่ีแท!จริงหมายถึง  มีรูป
หรือลักษณะของนิติกรรมครบถ!วนเป�นนิติกรรมอย�างอ่ืนได!โดยสมบูรณJ  ถ!าองคJประกอบท้ังหลายท่ีมี
อยู�ไม�พอหรือไม�อาจเข!ารูปอ่ืนใดได!แล!ว  การนั้นก็หาสมบูรณJในฐานเป�นนิติกรรมอย�างอ่ืนได!ไม�        
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ตามกฎหมายจึงอาจเป�นนิติกรรมท่ีต!องทําตามแบบหรือไม�มีแบบบังคับไว!ก็ได! (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 
2536: 144) 
 
 ตัวอย,างคําพิพากษาฎีกา 
 คําพิพากาษาฎีกาท่ี  7513/2538  หนังสือสัญญาจํานองท่ีมีข!อความว�าผู!จํานองตกลง
จํานองท่ีดินแก�ผู!รับจํานองเพ่ือเป�นประกันเงินกู!  ซ่ึงผู!จํานองได!กู!ยืมเงินไปจากผู!รับจํานองและให!ถือ
สัญญาจํานองนี้เป�นหลักฐานการกู!ยืมเงินด!วย  เม่ือสัญญาจํานองมีลายมือชื่อจําเลยจึงถือได!ว�าสัญญา
จํานองดังกล�าวเป�นหลักฐานการกู!ยืมเงินตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  653  แล!ว 
 
 
โมฆียะกรรม 
 
 โดยปกติในการแสดงเจตนาทํานิติกรรมนั้น  ถ!าผู!แสดงเจตนามีวัตถุประสงคJท่ีจะผูกนิติ
สัมพันธJข้ึนระหว�างบุคคล  นิติกรรมท่ีทําข้ึนย�อมมีผลสมบูรณJตามกฎหมายแต�บางกรณีนิติกรรมท่ีทํา
ข้ึนอาจมีความผิดปกติบางอย�าง  ซ่ึงอาจทําให!คู�กรณีหรือผู!มีส�วนได!เสียใช!สิทธิบอกล!างนิติกรรมนั้นให!
มีผลเสียเปล�าไป  หรืออาจมีการรับรองนิติกรรมนั้นให!กลับมามีผลสมบูรJก็ได!  ซ่ึงในทางกฎหมาย
เรียกว�า  “โมฆียกรรม”  ซ่ึงคําว�า  “โมฆียกรรม”  นั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJไม�ได!ให!
คําอธิบายไว!ว�ามีความหมายอย�างไร  แต�ได!มีนักนิติศาสตรJหลายท�านได!ให!ความเห็นดังนี้ 
 ป4นโน  สุขทรรศนียJ  (2514: 155)  ได!อธิบายว�า  นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะกรรมนี้  เม่ือเกิดข้ึน
แล!ว มีผลในกฎหมายใช!ได!ตลอดมาต้ังแต�กระทําจนกว�าจะได!บอกล!าง  ถ!าได!บอกล!างโดยชอบด!วย
กฎหมายแล!ว นิติกรรมนั้นจะเป�นโมฆะเสียเปล�าต้ังแต�เริ่มแรกทํานิติกรรมและถ!าไม�ได!มีการบอกล!าง  
ปล�อยให!ล�วงเลยเวลาตามกฎหมายกําหนดไว!แล!ว  หรือได!มีการให!สัตยาบันแก�นิติกรรมนั้น  นิติกรรม
นั้นจะสมบูรณJใช!ได!ตลอดไป  จะบอกล!างหรือทําลายนิติกรรมอันเป�นโมฆียะนี้ต�อไปอีกไม�ได! 
 ประกอบ  หุตะสิงหJ  (2521: 76)  ได!ให!ความเห็นว�า  โมฆียะกรรมเป�นกิจการท่ีใช!บังคับกัน
ได!ตามกฎหมายจนกว�าจะได!ถูกบอกล!าง  นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั้นเป�นนิติกรรมท่ีได!ทําข้ึนโดยมีเหตุ
บกพร�องบางประการในเรื่องความสามารถ  หรือในเรื่องการแสดงเจตนาอย�างใดอย�างหนึ่ง  เหตุ
บกพร�องมิได!ทําให!นิติกรรมนั้นสูญเสียเปล�าดังเช�นในกรณีโมฆะ  นิติกรรมนั้นคงใช!ได!ตามกฎหมาย
ตลอดไปจนกว�าจะมีการบอกล!าง  เม่ือมีการบอกล!างแล!วจึงถือว�านิติกรรมนั้นเป�นโมฆะเสียเปล�ามาแต�
เริ่มแรก  แต�ถ!าไม�ได!มีการบอกล!างจนล�วงเลยกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  หรือมีการให!สัตยาบัน
รับรู!ในนิติกรรมนั้นก็ดี  นิติกรรมนั้นก็เป�นอันสมบูรณJใช!ได!ตลอดไปโดยหมดโอกาสท่ีจะบอกล!าง
ทําลายความสมบูรณJของนิติกรรมนั้นได!ต�อไปแล!ว 
 ศนันทJกรณJ  โสตถิพันธุJ  (2557: 177)  ได!ให!ความเห็นว�า  นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั้นเป�นนิติ
กรรมท่ีกฎหมายถือว�าสมบูรณJตราบท่ียังไม�ถูกบอกล!างท้ังนี้เพราะความผิดปกติของนิติกรรมท่ีเป�น
โมฆียะนี้เป�นความผิดปกติท่ีไม�ร!ายแรงนัก  กฎหมายจึงเปeดโอกาสให!ผู!มีส�วนเก่ียวข!องโดยตรงได!มี
โอกาสในการตัดสินว�าจะรักษานิติกรรมนั้นต�อไป  โดยการให!สัตยาบันหรือจะทําลายนิติกรรมนั้นเสีย
โดยการบอกล!าง 
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 จากท่ีกล�าวมาข!างต!นจึงสรุปได!ว�า  โมฆียะกรรม  คือ  นิติกรรมท่ีทําข้ึนแล!วอาจมีความ
ผิดปกติบางอย�างแต�ยังไม�ถึงกลับเสียเปล�าไป  ซ่ึงนิติกรรมยังคงมีผลสมบูรณJอยู�แต�อาจถูกบอกล!างให!
นิติกรรมนั้นตกเป�นโมฆะ  หรืออาจทําให!นิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณJตลอดไปโดยการให!สัตยาบันก็ได! 
 
 สําหรับสาเหตุท่ีทําให�นิติกรรมเป9นโมฆียะกรรมนั้นสามารถแยกพิจารณาได�เป9น  2  
ประการ ดังนี้คือ 
 1. โมฆียะกรรมเกิดข้ึนเพราะความบกพร,องในเรื่องความสามารของบุคคล   
  เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJมาตรา  153  ได!บัญญัติว�า  “การใดมิได!
เป�นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว�าด!วยความสามารถของบุคคล  การนั้นเป�นโมฆียะ”  จาก
บทบัญญัตินี้สามารถแบ�งความบกพร�องได!  4  ประเภทคือ 
  1.1 ผู! เยาวJ   คือบุคคลซ่ึงไม�บรรลุนิ ติภาวะจึงเป�นบุคคลท่ียังบกพร�องในเรื่อง
ความสามารถ ดังนั้นถ!าผู!เยาวJจะทํานิติกรรมใดๆ  ต!องได!รับความยินยอมของผู!แทนโดยชอบธรรม
ก�อน  หากผู!เยาวJเข!าทํานิติกรรมโดยปราศจากความยินยอมเช�นว�านั้น นิติกรรมย�อมมีผลเป�นโมฆียะ  
(ป.พ.พ.  มาตรา  21) 
   แต�อย�างไรก็ตาม  ผู!เยาวJก็สามารถทํานิติกรรมได!โดยลําพังโดยไม�จําเป�นต!องได!รับ
ความยินยอมจากผู!แทนโดยชอบธรรมก�อนในนิติกรรมดังต�อไปนี้ 
   1.1.1 นิติกรรมท่ีเป�นคุณประโยชนJแก�ผู!เยาวJฝVายเดียว ไม�ต!องได!รับความยินยอม
จากผู!แทนโดยชอบธรรม (ป.พ.พ. มาตรา 22) เช�น การรับทรัพยJสินท่ีมีผู!ให!โดยท่ีไม�มีเง่ือนไขหรือค�า
ภาระติดพัน นิติกรรมเช�นนี้มีแต�ให!ประโยชนJแก�ผู!เยาวJ จึงไม�จําเป�นต!องได!รับความยินยอมจากผู!แทน
โดยชอบธรรมแต�ประการใด แต�ถ!าเป�นการให!ท่ีมีเง่ือนไข เช�น ตกลงจะยกทรัพยJสินให!ผู!เยาวJ แต�ผู!เยาวJ
จะต!องยอมเป�นภริยาน!อย กรณีนี้ผู!เยาวJไม�สามารถทําได!เองโดยลําพังเพราะเป�นการให!ท่ีมีเง่ือนไข จึง
ต!องได!รับความยินยอมจากผู!แทนโดยชอบธรรมก�อนจึงจะทําได! 
   1.1.2 นิติกรรมท่ีผู!เยาวJต!องทําเองเฉพาะตัว  เช�น  การรับรองบุตร  การขอเพิก
ถอนการสมรส นิติกรรมประเภทนี้เป�นนิติกรรมท่ีผู!อ่ืนจะทําแทนไม�ได!  ผู!เยาวJต!องทําด!วยตนเอง
เท�านั้น  ไม�ต!องได!รับความยินยอมจากผู!แทนโดยชอบธรรม  (ป.พ.พ.  มาตรา  23)  
   1.1.3 นิติกรรมท่ีจําเป�นเพ่ือการเลี้ยงชีพของผู!เยาวJ  ผู!เยาวJจะทําการใดๆ  ก็ได!
ตามท่ีเหมาะสมแก�ฐานะความเป�นเด็กของตน  และเป�นเรื่องจําเป�นในการดํารงชีวิตตามสมควร  ไม�
ต!องได!รับความยินยอมจากผู!แทนโดยชอบธรรม  เช�น  ผู!เยาวJซ้ืออาหาร  หรือผู!เยาวJซ้ือเสื้อผ!าใส�  ถือ
ว�าเป�นเรื่องจําเป�นในการดํารงชีพ  ไม�ต!องได!รับความยินยอมจากผู!แทนโดยชอบธรรม  (ป.พ.พ.  
มาตรา  24) 
  1.2 คนวิกลจริต  คือ  คนท่ีไม�สามารถควบคุมสติด!วยตนเองได!เนื่องจากมีสภาพจิตไม�
ปกติ หรือสมองพิการไม�มีความรู!สึกผิดชอบชั่วดี  ดังนั้น  หากคนวิกลจริตได!เข!าทํานิติกรรมในขณะท่ี
บุคคลนั้นจริตวิกลอยู�  และคู�กรณีอีกฝVายหนึ่งได!รู!แล!วด!วยว�าผู!กระทําเป�นคนวิกลจริต  นิติกรรม
ดังกล�าวย�อมตกเป�นโมฆียะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  30)  
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  1.3 คนไร!ความสามารถ  คือ  คนวิกลจริตท่ีศาลสั่งให!เป�นคนไร!ความสามารถ  ซ่ึงคน
ไร!ความสามารถไม�สามารถทํานิติกรรมใดๆ  ได!เลยต!องให!ผู!อนุบาลเป�นคนทําให!แทน  ถ!าฝVาฝ_นนิติ
กรรมย�อมมีผลเป�นโมฆียะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  29)  
  1.4 คนเสมือนไร!ความสามารถ  คือ  บุคคลท่ีมีความบกพร�องบางอย�างจนไม�สามารถ
จะจัดทําการงานได!ด!วยตนเอง  เช�น  มีร�างกายพิการ  จิตฟ4fนเฟ_อนไม�สมประกอบ  ประพฤติสุรุ�ยสุร�าย  
เสเพลเป�นอาจิน  ติดสุรายาเมา  เป�นต!น  ซ่ึงความสามารถในการทํานิติกรรมของคนเสมือนไร!ความ
สามารนั้น โดยหลักสามารถทํานิติกรรมได!ด!วยตนเอง  เว!นแต�นิติกรรมตามมาตรา  34  เท�านั้น  ท่ี
จะต!องได!รับความยินยอมจากผู!พิทักษJก�อน  ถ!าฝVาฝ_นนิติกรรมนั้นมีผลเป�นโมฆียะ 
 
 2. โมฆียะกรรมซ่ึงเกิดข้ึนเพราะเหตุบกพร,องเก่ียวกับการแสดงเจตนาโดยวิปริต 
  ในเรื่องการแสดงเจตนาโดยวิปริตท่ีมีผลทําให!นิติกรรมตกเป�นโมฆียะนั้นมีอยู�  3  กรณี  
คือ 
  2.1 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยJสิน  (ป.พ.พ.  
มาตรา  157) 
  2.2 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ!อฉล  (ป.พ.พ.  มาตรา  159) 
  2.3 การแสดงเจตนาเพราะถูกข�มขู�  (ป.พ.พ.  มาตรา  164) 
 
 
ผลของโมฆียะกรรม 
 
 นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะ  หรือท่ีเรียกว�า  “โมฆียะกรรม”  นั้นไม�ว�าจะตกเป�นโมฆียะด!วยเหตุ
ใดก็ตามย�อมมีผลดังนี้  คือ  
 
 1. การบอกล�างโมฆียะกรรม 
  การบอกล!างโมฆียะกรรม  คือ  การแสดงเจตนาทําลายล!างนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะ  ให!
ตกเป�นโมฆะไม�มีผลตามกฎหมาย  การบอกล!างโมฆียะกรรมเป�นนิติกรรมฝVายเดียว  และเป�นนิติกรรม
ระงับสิทธิ  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 268)  
  1.1 สําหรับผู!มีสิทธิบอกล!างโมฆียะกรรมนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  
มาตรา  175  ได!บัญญัติไว!ว�า  “โมฆียะกรรมนั้นบุคคลต�อไปนี้จะบอกล!างเสียก็ได! 
   (1) ผู!แทนโดยชอบธรรมหรือผู!เยาวJซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล!ว  แต�ผู!เยาวJจะบอกล!าง
ก�อนท่ีตนบรรลุนิติภาวะก็ได!ถ!าได!รับความยินยอมของผู!แทนโดยชอบธรรม  
   (2) บุคคลซ่ึงศาลสั่งให!เป�นคนไร!ความสามารถหรือคนเสมือนไร!ความสามารถ 
เม่ือบุคคลนั้นพ!นจากการเป�นคนไร!ความสามารถหรือคนเสมือนไร!ความสามารถแล!ว  หรือผู!อนุบาล
หรือผู!พิทักษJแล!วแต�กรณี  แต�คนเสมือนไร!ความสามารถจะบอกล!างก�อนท่ีตนจะพ!นจากการเป�นคน
เสมือนไร!ความสามารถก็ได!ถ!าได!รับความยินยอมของผู!พิทักษJ 
   (3) บุคคลผู!แสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด  หรือถูกกลฉ!อฉลหรือถูกข�มขู� 
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   (4) บุคคลวิกลจริตผู!กระทํานิติกรรมอันเป�นโมฆียะตามมาตรา  30  ในขณะท่ี
จริตของบุคคลนั้นไม�วิกลแล!ว 
   ถ!าบุคคลผู! ทํานิติกรรมอันเป�นโมฆียะถึงแก�ความตายก�อนมีการบอกล!าง
โมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล�าวอาจบอกล!างโมฆียะกรรมนั้นได!” 
   จากบทบัญญัติข!างต!นสามารถแยกบุคคลผู!มีสิทธิบอกล!างนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะ
ดังนี้ 
   1.1.1 นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะเพราะผู!เยาวJกระทํานิติกรรมโดยไม�ได!รับความ
ยินยอมจากผู!แทนโดยชอบธรรม กรณีนี้ผู!มีสิทธิบอกล!างโมฆียะกรรมคือ 
     1.1.1.1 ผู!แทนโดยชอบธรรม 
     1.1.1.2 ผู!เยาวJซึ่งบรรลุนิติภาวะแล!ว 
     1.1.1.3 ผู!เยาวJซึ่งได!รับความยินยอมจากผู!แทนโดยชอบธรรม 
   1.1.2 นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะเพราะคนไร!ความสามารถกระทํานิติกรรม  กรณีนี้ผู!
มีสิทธิบอกล!างโมฆียะกรรมคือ 
     1.1.2.1 ผู!อนุบาล 
     1.1.2.2 คนไร!ความสามารถท่ีศาลได!สั่ งให!พ!นจากการเป�นคนไร!
ความสามารถแล!ว  
   1.1.3 นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะเพราะคนเสมือนไร!ความสามารถกระทํานิติกรรม
โดยไม�ได!รับการยินยอมจากผู!พิทักษJ  ผู!มีสิทธิบอกล!างโมฆียะกรรมคือ  
     1.1.3.1 ผู!พิทักษJ 
     1.1.3.2 คนเสมือนไร!ความสามารถท่ีศาลได!สั่งให!พ!นจากการเป�นคน
เสมือนไร!ความสามารถแล!ว 
     1.1.3.3 คนเสมือนไร!ความสามารถท่ีได!รับความยินยอมของผู!พิทักษJ 
   1.1.4 นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะเพราะนิติกรรมได!เกิดจากการแสดงเจตนาโดย
วิปริต 
     1.1.4.1 นิติกรรมท่ีเกิดจากความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลแห�ง
คู�กรณีหรือทรัพยJสิน ผู!มีสิทธิบอกล!างโมฆียะกรรมคือ ผู!แสดงเจตนาโดยสําคัญผิด 
     1.1.4.2 นิ ติกรรม ท่ี เ กิดจากการ ถูกกลฉ!อฉล  ผู! มี สิทธิบอกล! า ง
โมฆียะกรรม คือ  ผู!แสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ!อฉล 
     1.1.4.3 นิติกรรมท่ีเกิดจากการถูกข�มขู�  ผู!มีสิทธิบอกล!างโมฆียะกรรมคือ  
ผู!แสดงเจตนาเพราะถูกข�มขู� 
      สําหรับวิธีการบอกล!างนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ
มาตรา  178  ได!บัญญัติว�า  “การบอกล!างหรือให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรม  ย�อมกระทําได!โดยการ
แสดงเจตนาแก�คู�กรณีอีกฝVายหนึ่งซ่ึงเป�นบุคคลท่ีมีตัวกําหนดได!แน�นอน”  ซ่ึงอาจบอกล!างด!วยวาจา
หรือทําเป�นหนังสือก็ได! นอกจากนี้การบอกล!างโมฆียะกรรมนั้น จะต!องบอกล!างภายในเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดไว!ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  181  ท่ีได!บัญญัติไว!ว�า  
“โมฆียะกรรมนั้นจะบอกล!างมิได!เม่ือพ!นเวลาหนึ่งปb  นับแต�เวลาท่ีอาจให!สัตยาบันได!หรือเม่ือพ!นเวลา
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สิบปbนับแต�ได!ทํานิติกรรมอันเป�นมีโมฆียะนั้น”  ซ่ึงคําว�า “เวลาท่ีอาจท่ีให!สัตยาบันได!”  หมายถึง  
เวลาท่ีมูลเหตุแห�งโมฆียะกรรมนั้นสิ้นไปแล!ว  (ป.พ.พ.   มาตรา  179)  เช�น  ผู!แสดงเจตนาโดยสําคัญ
ผิดได!ทราบถึงข!อสําคัญผิด  หรือความจริงแล!ว  หรือผู!แสดงเจตนาโดยถูกข�มขู�ได!พ!นจากการข�มขู�นั้น
แล!ว  อนึ่งกําหนดเวลาบอกล!างโมฆียะกรรมตามมาตรา  181  มิใช�อายุความตามสิทธิเรียกร!อง  ดังนั้น  
ถ!ากําหนดเวลาบอกล!างโมฆียะกรรมได!ล�วงพ!นไปแล!ว  แม!คู�ความไม�ยกข้ึนต�อสู!  ศาลก็สามารถหยิบ
ยกข้ึนวินิจฉัยเองได! 
  1.2 ผลของการบอกล!างโมฆียะกรรม 
   เม่ือมีการบอกล!างโมฆียะกรรมแล!วให!ถือว�านิติกรรมเป�นโมฆะ โดยมีผลย!อนหลัง
ในวันเริ่มทํานิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  176  ได!บัญญัติ
ไว!ว�า “โมฆียะกรรมเม่ือบอกล!างแล!วให!ถือว�าเป�นโมฆะมาแต�เริ่มแรก และให!ผู!เป�นคู�กรณีกลับคืน
สถานะเดิม ถ!าเป�นการพ!นวิสัยจะให!กลับคืนเช�นนั้นได!  ก็ให!ได!รับค�าเสียหายชดใช!ให!แทน 
   ถ!าบุคคลใดได!รู!หรือควรจะได!รู!ว�าการใดเป�นโมฆียะ  เม่ือบอกล!างแล!วให!ถือว�า
บุคคลนั้นได!รู!ว�าการนั้นเป�นโมฆะนับแต�วันท่ีได!รู!หรือควรจะได!รู!ว�าเป�นโมฆียะ 
   ห!ามมิให!ใช!สิทธิเรียกร!องอันเกิดแต�การกลับคืนสู�ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง  เม่ือพ!น
หนึ่งปbนับแต�วันบอกล!างโมฆียะกรรม” 
   จากบทบัญญัติข!างต!นจะเห็นได!ว�า  ในเรื่องของนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะ  นิติกรรม
นั้นสมบูรณJในขณะท่ีทําเพ่ิงจะมาเสียเม่ือตอนบอกล!าง  แต�การเสียนั้นไม�ใช�เสียในวันบอกล!าง เพราะ
กฎหมายให!เสียย!อนไปถึงวันท่ีเริ่มทํานิติกรรม  ในขณะท่ียังไม�มีการบอกล!างนั้นก็ต!องถือว�าการปฏิบัติ
หรือรับปฏิบัติชําระหนี้ไปตามนิติกรรมนั้น เป�นการชําระหนี้โดยมีมูลท่ีจะอ!างกฎหมายได!ซ่ึงมิใช�ลาภมิ
ควรได!  (อัครวิทยJ  สุมาวงศJ, 2554: 167)  
   กล�าวโดยสรุป  ผลของการบอกล!างโมฆียะกรรมตามมาตรา  176  แยกพิจารณา
ได!ดังนี้ 
   1.2.1 ถือว�าโมฆียะกรรมท่ีถูกบอกล!างนั้นเสียเปล�าเป�นโมฆะมาต้ังแต�วันทํานิติ
กรรมนั้น 
   1.2.2 ให!คู�กรณีกลับคืนสู�ฐานะเดิม 
   1.2.3 ถ!าเป�นการพ!นวิสัยจะให!กลับคืนเช�นนั้นได!ก็ให!ได!รับค�าเสียหายชดใช!ให!
แทน 
   1.2.4 ถ!าบุคคลใดได!รู!หรือควรจะได!รู!ว�าการใดเป�นโมฆียะเม่ือบอกล!างแล!ว  ให!
ถือว�าบุคคลนั้นได!รู!ว�าการนั้นเป�นโมฆะนับแต�วันท่ีได!รู!หรือควรจะได!รู!ว�าเป�นโมฆียะ 
   1.2.5 สิทธิเรียกร!องอันเกิดข้ึนจากการท่ีกฎหมายให!คู�กรณีกลับคืนสู�ฐานะเดิม
ห!ามมิให!ใช!เม่ือพ!นเวลาหนึ่งปbนับแต�วันบอกล!างโมฆียะกรรม 
 
     ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  1955/2538  จําเลยทําสัญญาจะขายท่ีดินพิพาทให!
โจทกJ โดยจําเลยรู!อยู�ก�อนว�าโจทกJซ้ือท่ีดินพิพาทเพ่ือสร!างโรงงานผลิตอาหารกระปgองและรู!ว�าท่ีดิน
พิพาทจะถูกเวนคืนบางส�วนเพ่ือขุดคลองชลประทาน แต�ก็ไม�แจ!งความจริงให!โจทกJทราบ เป�นการท่ี
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โจทกJแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยJท่ีจะซ้ือซ่ึงตามปกติถือว�าเป�นสาระสําคัญ 
สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพิพาทนั้นเป�นโมฆียะ เม่ือโจทกJไปทวงคืนจากจําเลย ถือว�าโจทกJได!บอกล!าง
โมฆียะกรรมแล!ว สัญญาจะซ้ือจะขายจึงเป�นโมฆะมาแต�แรก คู�สัญญาต!องกลับคืนสู�ฐานะเดิม จําเลย
ต!องคืนเงินมัดจําให!แก�โจทกJพร!อมดอกเบี้ย และโจทกJไม�มีอํานาจฟ\องเรียกค�าเสียหายจากจําเลยตามท่ี
ระบุในสัญญาว�า หากจําเลยผิดสัญญาแล!วจะต!องชดใช!ค�าเสียหายให!แก�โจทกJเป�นเงินจํานวนหนึ่งได! 
เพราะเป�นการขอให!บังคับตามข!อตกลงในสัญญาดังกล�าว 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  8429/2538  การกระทําของจําเลยเป�นการ
หลอกลวงให!โจทกJหลงเชื่อยินยอมโอนท่ีดินให!แก�จําเลย  อันเป�นการทํากลฉ!อฉลต�อโจทกJ  ดังนั้น
สัญญาขายท่ีดินระหว�างโจทกJกับจําเลย  จึงเป�นโมฆียะกรรมเม่ือโจทกJฟ\องขอให!เพิกถอนถือได!ว�า
โจกทJได!บอกล!างโมฆียะกรรมดังกล�าวแล!ว  สัญญาขายท่ีดินระหว�างโจทกJกับจําเลยจึงตกเป�นโมฆะมา
ต้ังแต�เริ่มแรก  อันมีผลทําให!คู�กรณีกลับคืนสู�ฐานะเดิม  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  
มาตรา  178  วรรคท!าย เดิม  จําเลยจะต!องโอนท่ีดินพิพาทกลับคืนให!แก�โจทกJและโจทกJมีหน!าท่ีต!อง
คืนเงินค�าท่ีดินซ่ึงโจทกJได!รับจากจําเลยไปแล!วท้ังหมดแก�จําเลย และในการคืนทรัพยJอันเกิดจากโมฆะ
กรรมซ่ึงเป�นเงินจํานวนหนึ่งนั้นไม�มีบทกฎหมายใดบัญญัติให!ต!องคืนพร!อมดอกเบี้ย  และคดีนี้จําเลย
มิได!ฟ\องแย!งหรือมีคําขอให!โจทกJต!องรับผิดคืนค�าท่ีดินพร!อมดอกเบี้ย  ศาลย�อมไม�อาจพิพากษาให!
โจทกJชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงินค�าท่ีดินท่ีโจทกJจะต!องคืนแก�จําเลยด!วย 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  8515/2538  ระยะเวลาการบอกล!างโมฆียะกรรม
ตาม มาตรา  181  มี  2  ช�วงระยะเวลา  กล�าวคือ  ระยะเวลาช�วงแรก  1  ปbนับแต�เวลาท่ีอาจให!
สัตยาบัน กับระยะเวลาอีกช�วงหนึ่ง  10  ปbนับแต�เวลาท่ีทํานิติกรรมอันเป�นโมฆียะเป�นเรื่องของ
กําหนดเวลาไม�ใช�เรื่องของอายุความ  ฉะนั้นแม!อีกฝVายหนึ่งไม�ยกเอาเรื่องนี้ข้ึนมาเป�นข!อต�อสู!ถ!าได!
ความว�ามีการบอกล!างเม่ือพ!นเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  1  ปb  หรือ  10  ปb  ตามท่ีกล�าวมานี้ศาลก็
สามารถยกเอาเรื่องนี้ข้ึนมาวินิจฉัยได! ซ่ึงถ!าเป�นเรื่องของอายุความแล!วจําเลยต!องยกเรื่องอายุความ
ข้ึนมาต�อสู!  ถ!าไม�ยกข้ึนมาเป�นข!อต�อสู!ศาลจะยกอายุความข้ึนมาเป�นเหตุยกฟ\องไม�ได! 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  1918/2541  ช.  สุขภาพไม�ดีมากอาการหลงลืม  
และตาไม�ค�อยดีมาต้ังแต�ปb  2532  มีอายุสูงถึง  95  ปb  การทําหนังสือสัญญาให!ท่ีดินพิพาทแก�จําเลย  
ช.  ใช!วิธีพิมพJลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ  ซ่ึงอาจมีบุคคลช�วยจับมือให!พิมพJลายนิ้วมือก็เป�นได!  
ต�างกับเม่ือครั้งท่ี ช. ทําพินัยการรมแบบเอกสารฝVายเมือง  และบันทึกข!อความซ่ึง  ช.  ลงลายมือชื่อ
ด!วยการเขียนและในบันทึกข!อความ  ช.  ได!เขียนข!อความเป�นตัวหนังสือยาวถึง  12  บรรทัด  แสดง
ให!เห็นว�า ในตอนนั้นนอกจาก  ช.  จะมีสติสัมปชัญญะท่ีสมบูรณJดีแล!วข!อความท่ีปรากฏยังทําให!ล�วงรู!
เจตนาของ  ช.  ว�าเจตนาจะยกกรรมสิทธิ์ในท่ีดินพิพาทให!แก�โจทกJเพียงผู!เดียว สัญญาให!ท่ีดินพิพาท
แก�จําเลยจึงตกเป�นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  30  เม่ือ  ช.  ถึงแก�ความ
ตายก�อนมีการบอกล!างโมฆียะกรรม  โจทกJซ่ึงเป�นทายาทของ  ช.  ย�อมมีสิทธิบอกล!างได!ตามมาตรา  
175  และการท่ีโจทกJฟ\องคดีนี้ก็ถือได!ว�าโจทกJบอกล!างแล!วย�อมตกเป�นโมฆะตามมาตรา  176   
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  7003/2542  โจทกJฟ\องขอให!บังคับจําเลยรับผิด
ตามสัญญา  จําเลยให!การปฏิเสธความรับผิดว�า  จําเลยทําสัญญาเพราะถูกโจทกJกับพวกข�มขู�บังคับ  
คดีจึงมีประเด็นข!อพาทว�า  สัญญาท่ีโจทกJนํามาฟ\องเป�นนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะเพราะทําข้ึนโดยการ
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ข�มขู�หรือไม� เม่ือข!อเท็จจริงฟ4งได!ว�าสัญญาเป�นโมฆียะและจําเลยยังไม�ได!บอกล!าง  แต�เม่ือการบอกล!าง
นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะกฎหมายไม�ได!กําหนดแบบไว!  การท่ีจําเลยให!การต�อสู!คดีปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาอ!างว�าถูกข�มขู�จึงไม�ต!องรับผิดตามสัญญา  ก็ถือได!ว�าเป�นการบอกล!างโมฆียะกรรมแล!ว 
 
 2. การให�สัตยาบันแก,โมฆียะกรรม 
  การให!สัตยาบัน  ได!แก�การรับรองเห็นชอบในนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะกรรม  คือ  แสดง
ให!คู�กรณีอีกฝVายหนึ่งทราบว�านิติกรรมนั้นเป�นอันสมบูรณJ  จะไม�มีการใช!สิทธิบอกล!างอีกต�อไป        
(หยุด  แสงอุทัย, 2516: 123)  ซ่ึงผู!ท่ีมีสิทธิให!สัตยาบันแก�นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะก็คือบุคคลคนเดียวกับ
ผู!ท่ีมีสิทธิบอกล!างนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั่นเอง  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  
177  บัญญัติว�า “บุคคลผู!มีสิทธิบอกล!างโมฆียะกรรมตามมาตรา  175  ผู!หนึ่งผู!ใดได!ให!สัตยาบันแก�
โมฆียะกรรมให!ถือว�าการนั้นเป�นอันสมบูรณJมาแต�เริ่มแรก  แต�ท้ังนี้ย�อมไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ของบุคคลภายนอก”   
  จากบทบัญญัติข!างต!นการให!สัตยาบันแบ�งออกเป�น 2 กรณี คือ 
  2.1 การให!สัตยาบันโดยชัดแจ!งด!วยการแสดงเจตนาแก�คู�กรณีอีกฝVายหนึ่งซ่ึงเป�น
บุคคลท่ีมีตัวกําหนดได!แน�นอน ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJมาตรา 178 ได!บัญญัติว�า 
“การบอกล!างหรือให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมย�อมกระทําได!โดยการแสดงเจตนาแก�คู�กรณีอีกฝVายหนึ่ง
ซ่ึงเป�นบุคคลท่ีมีตัวกําหนดไว!แน�นอน”  เช�น ด.ช. แดง อายุ 15 ปb ได!ซ้ือรถจักรยานยนตJจากนายชัย 
ราคา 50,000 บาท โดยมิได!รับความยินยอมจากนางทองมารดา  เช�นนี้นิ ติกรรมการซ้ือ
รถจักรยานยนตJจึงมีผลเป�นโมฆียะ ต�อมานางทองมารดาของ ด.ช.แดงทราบเรื่องจึงได!ไปรับรองการ
ซ้ือรถจักรยานยนตJของ ด.ช.แดงกับนายชัยโดยตรง ดังนั้นจึงถือว�านางทองได!ให!สัตยาบันนิติกรรม
ดังกล�าวแล!ว นางทองจะบอกล!างนิติกรรมอีกไม�ได! 
  2.2. การให!สัตยาบันโดยปริยาย  ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJมาตรา  
180  ได!บัญญัติว�า  “ภายหลังเวลาอันพึงให!สัตยาบันได!ตามมาตรา  179  ถ!ามีพฤติการณJอย�างหนึ่ง
อย�างใดดังต�อไปนี้ เ กิดข้ึนเก่ียวด!วยโมฆียะกรรมโดยการกระทําของบุคคลซ่ึงมีสิทธิบอกล!าง
โมฆียะกรรมตามมาตรา  175  ถ!ามิได!สงวนสิทธิไว!แจ!งชัดประการใดให!ถือว�าเป�นการให!สัตยาบัน 
   (1) ได!ปฏิบัติการชําระหนี้แล!วท้ังหมดหรือแต�บางส�วน 
   (2) ได!มีการเรียกให!ชําระหนี้นั้นแล!ว 
   (3) ได!มีการแปลงหนี้ใหม� 
   (4) ได!มีการให!ประกันเพ่ือหนี้นั้น 
   (5) ได!มีการโอนสิทธิหรือความรับผิดท้ังหมดหรือแต�บางส�วน 
   (6) ได!มีการกระทําอย�างอ่ืนอันแสดงไว!ว�าเป�นการให!สัตยาบัน”  
   จากบทบัญญัติข!างต!นหลักเกณฑJท่ีจะถือว�าเป�นการให!สัตยาบันโดยปริยายมี
ดังนี้คือ 
   2.2.1 ได!มีการชําระหนี้แก�นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน  เช�น 
นายหมูได!เอาพระสมเด็จปลอมมาหลอกขายแก�นายลิงว�าเป�นของแท!จากวัดระฆังในราคา  1,000  
บาท นายลิงหลงเชื่อจึงได!ทําสัญญาซ้ือขายกับนายหมู  เช�นนี้นิติกรรมดังกล�าวย�อมมีผลเป�นโมฆียะ 
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ต�อมานายลิงรู!ความจริงว�าเป�นพระสมเด็จปลอม  แทนท่ีนายลิงจะบอกล!างนิติกรรมนั้นให!เป�นโมฆะ 
แต�นายลิงได!นําเงิน  1,000  บาท  ไปชําระหนี้ให!กับนายหมู  ดังนั้นถือว�านายลิงได!ให!สัตยาบันแก�นิติ
กรรมท่ีเป�นโมฆียะแล!ว  ซ่ึงทําให!นิติกรรมมีผลสมบูรณJต�อไป 
   2.2.2 ได!มีการเรียกให!ชําระหนี้ในนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั้นแล!ว  ตามตัวอย�าง
เดิม  หลังจากท่ีนายลิงทราบความจริงว�าเป�นพระสมเด็จปลอมนายลิงยังได!เรียกให!นายหมูส�งมอบพระ
สมเด็จให!ตน  เช�นนี้เป�นการให!สัตยาบันโดยปริยายแล!ว 
   2.2.3 ได!มีการแปลงหนี้ใหม� ตามตัวอย�างเดิม  เม่ือนายลิงทราบความจริงว�าเป�น
พระสมเด็จปลอม  นายลิงก็ยังอยากได!แต�นายลิงไม�มีเงิน นายลิงจึงตกลงกับนายหมูว�าตนจะเอา
ข!าวเปลือก  2 กระสอบชําระหนี้แทน  นายหมูจึงรับไว!  เช�นนี้เป�นการให!สัตยาบันโดยปริยยายแล!ว 
   2.2.4 ได!มีการให!ประกันเพ่ือหนี้นั้น  เช�น  ตามตัวอย�างเม่ือนายลิงนําข!าวเปลือก
ไปชําระหนี้แทนเงิน แต�นายหมูไม�เอา  นายลิงจึงได!นํานาฬิกาข!อมือของตนมอบให!นายหมูไว!เป�นการ
ประกันการชําระหนี้  เช�นนี้ถือเป�นการให!สัตยาบันโดยปริยายเช�นกัน 
   2.2.5 ได!มีการโอนสิทธิหรือความรับผิดท้ังหมดหรือแต�บางส�วนนั้น  เช�น  ตาม
ตัวอย�างเดิม  นายลิงได!ทราบความจริงว�าเป�นพระปลอมแต�ก็ยังอยากได!เช�นเดิม  แต�นายลิงไม�มีเงินจึง
ได!โอนความรับผิดไปให!นายหมีบิดาของตนเป�นคนชําระหนี้แทน  เช�นนี้ถือว�าเป�นการให!สัตยาบันโดย
ปริยายแล!ว 
 
     ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  251/2522  จําเลยอ!างว�า  ทําบันทึกข!อตกลงชําระ
หนี้เงินให!โจทกJเพราะถูกโจทกJข�มขู�ถึงขนาดบันทึกข!อตกลงนั้นเป�นโมฆียะ  ข!อเท็จจริงปรากฏว�า
หลังจากท่ีจําเลยพ!นจากการท่ีถูกโจทกJข�มขู�แล!ว  จําเลยนําดอกเบี้ยตามข!อตกลงนั้นไปชําระให!โจทกJ
โดยไม�สงวนสิทธิไว!แจ!งชัดว�าจะบอกล!างนิติกรรมบันทึกข!อตกลงนั้นในภายหลัง  ถือได!ว�าจําเลยได!ให!
สัตยาบันแก�นิติกรรมนั้นโดยปริยายและจะบอกล!างบันทึกข!อตกลงนี้ภายหลังไม�ได!  เพราะเม่ือให!
สัตยาบันไปแล!วนิติกรรมนั้นก็สมบูรณJ 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  2049/2538  โจทกJจําเลยทําสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินพิพาทซ่ึงเป�นโมฆียะ  เพราะโจทกJทํากลฉ!อฉลให!จําเลยทําสัญญานั้นโดยหลอกลวงว�าบุตรสาว
จําเลยจะขายท่ีดินของบุตรสาวจําเลยแปลงท่ีอยู�ติดกับท่ีดินพิพาทด!วย  ซ่ึงไม�เป�นความจริง  ในวันนัด
โอนท่ีดินพิพาทจําเลยจดทะเบียนโอนท่ีดินพิพาทให!โจทกJไม�ได!เพราะภริยาจําเลยคัดค!านว�าท่ีดิน
พิพาทเป�นของตนครึ่งหนึ่ง ศาลฎีกาวินัจฉัยว�า  ถึงแม!ข!อเท็จจริงเป�นเช�นนั้นก็แสดงว�าจําเลยต้ังใจจะ
ปฏิบัติตามสัญญาจะซ้ือจะขายตลอดมาการกระทํานี้ได!กระทําภายหลังจากท่ีมูลเหตุให!เป�นโมฆียะได!
สูญสิ้น  โดยมิได!แสดงแย!งสงวนสิทธิแจ!งชัด ถือว�าจําเลยได!ให!สัตยาบันแก�โมฆียะแล!วโดยปริยาย  แม!
ต�อมาจําเลยจะยื่นคําให!การต�อสู!คดีโดยถือว�าเป�นการบอกล!างโมฆียะ  แต�เม่ือจําเลยได!ให!สัตยาบัน
ก�อนแล!วก็ไม�อาจบอกล!างได!  เพราะการให!สัตยาบันไม�ว�าจะโดยแจ!งชัดหรือปริยายก็จะมีผลตาม
มาตรา  177  ท่ีให!ถือว�าการนั้นเป�นอันสมบูรณJมาแต�เริ่มแรก 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  6350/2541  สัญญาจะซ้ือจะขายเป�นนิติกรรมท่ี  ส.  
ผู!จะขายเป�นบุคคลวิกลจริตและได!กระทําในขณะท่ีจริตวิกลอยู�ท้ัง  จ.  ผู!จะซ้ือได!รู!แล!วด!วยว�า  ส.  
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เป�นคนวิกลจริตนิติกรรมสัญญาจะซ้ือจะขายจึงตกเป�นโมฆียะ  แต�ผู!ร!องในฐานะผู!อนุบาลซึงมีสิทธิ
บอกล!างนิติกรรมอันเป�นโมฆียะนั้นมิได!บอกล!างต�อผู!จะซ้ือ  ท้ังผู!ร!องยังได!แสดงเจตนาขอทํานิติกรรม
ซ้ือขายท่ีดินดังกล�าวแทน  ส.  โดยการไปติดต�อเจ!าหน!าท่ี  ท่ีสํานักงานท่ีดิน  และยื่นคําร!องขอต�อศาล
เพ่ือขอทํานิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินขายแทน  ส.  ซ่ึงผู!รับมอบอํานาจของ  จ.  ผู!จะซ้ือได!มาแถลง
ต�อศาลชั้นต!นว�าประสงคJจะซ้ือท่ีดินทุกแปลง พฤติการณJดังกล�าวถือได!ว�าผู!ร!องได!ให!สัตยาบันแก�
สัญญาจะซ้ือขายซ่ึงเป�นโมฆียะกรรมโดยการแสดงเจตนาแก�  จ.  ผู!จะซ้ือซ่ึงเป�นคู�กรณีอีกฝVายหนึ่งแล!ว
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJ  มาตรา  178  สัญญาจะซ้ือขายจึงเป�นอันสมบูรณJมาแต�
เริ่มแรกตามมาตรา  177  มีผลผูกพันให!ผู!ร!องต!องปฏิบัติตามสัญญา 
 
 3. กําหนดเวลาให�สัตยาบันโมฆียะกรรม 
  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยJได!กําหนดระยะเวลาในการให!สัตยาบันโมฆียะกรรม
ไว!ในมาตรา  179  โดยบัญญิติว�า 
  “การให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมนั้น  จะสมบูรณJต�อเม่ือได!กระทําภายหลังเวลาท่ี
มูลเหตุให!เป�นโมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล!ว  บุคคลซ่ึงศาลได!สั่งให!เป�นคนไร!ความสามารถ           
คนเสมือนไร!ความสามารถ  หรือบุคคลวิกลจริต  ผู!กระทํานิติกรรมอันเป�นโมฆียะตามมาตรา  30  จะ
ให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมได!ต�อเม่ือได!รู!เห็นซ่ึงโมฆียะกรรมนั้นภายหลังท่ีบุคคลนั้นได!พ!นจากการเป�น
คนไร!ความสามารถ หรือในขณะท่ีจริตของบุคคลนั้นไม�วิกลแล!วแต�กรณี 
  ทายาทของบุคคลผู!ทํานิติกรรมอันเป�นโมฆียะจะให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมได!นับแต�
เวลาท่ีผู!ทํานิติกรรมนั้นถึงแก�ความตาย  เว!นแต�สิทธิท่ีจะบอกล!างโมฆียะกรรมของผู!ตายนั้นได!สิ้นสุดลง
แล!ว  
  บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให!ใช!บังคับ ถ!าการให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรม
กระทําโดยผู!แทนโดยชอบธรรม ผู!อนุบาล หรือผู!พิทักษJ”   
  ดังนั้น  การให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมจึงสามารถกระทําได!เม่ือเวลาแห�งมูลเหตุให!เป�น
โมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล!ว  เช�น  กรณีผู!เยาวJทําโมฆียะกรรมจะให!สัตยาบันได!เม่ือผู!เยาวJบรรลุนิติ
ภาวะแล!ว หรือกรณีคนไร!ความสามารถหรือคนเสมือนไร!ความสามารถทําโมฆียะกรรมจะให!สัตยาบัน
ได!ต�อเม่ือได!รู!เห็นโมฆียะกรรมภายหลังท่ีบุคคลนั้นพ!นจากการเป�นคนไร!ความสามารถหรือคนเสมือนไร!
ความสามารถ  หรือกรณีคนวิกลจริตทําโมฆียะกรรมจะให!สัตยาบันได!เม่ือจริตไม�วิกลแล!ว  ส�วนกรณี
ทําโมฆียะกรรมเพราะสําคัญผิดจะให!สัตยาบันได!เม่ือไม�เกิดความสําคัญผิดแล!วหรือเข!าใจถูกต!องแล!ว 
นอกจากนี้  กรณีทําโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉ!อฉลจะให!สัตยาบันได!เม่ือไม�ถูกกลฉ!อฉลแล!วรวมท้ัง
กรณีทําโมฆียะกรรมเพราะถูกข�มขู�จะให!สัตยาบันได!เม่ือพ!นจากการข�มขู�แล!ว  เป�นต!น 
  สําหรับทายาทของผู!ทํานิติกรรมอันเป�นโมฆียะจะให!สัตยาบันได!นับแต�เวลาท่ีผู!ทํานิติ
กรรมถึงแก�ความตาย  เว!นแต�สิทฺธิในการบอกล!างของผู!ตายได!สิ้นสุดลงแล!วก็ไม�จําเป�นต!องให!สัตยาบัน
นิติกรรมนั้นอีก 
  อย�างไรก็ตาม กําหนดระยะเวลาในการให!สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมนั้นมิให!นํามาใช!
บังคับกับผู!แทนโดยชอบธรรม  ผู!อนุบาล  หรือผู!พิทักษJ  เนื่องจากว�าบุคคลดังกล�าวสามารถให!
สัตยาบันได!ทันที 



63 

 4. ผลของการให�สัตยาบันโมฆียะกรรม 
  สําหรับผลของการให!สัตยาบันแก�นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั้นสามารถแยกพิจารณาได!
ดังนี้ 
  4.1 ผลระหว�างคู�กรณี  ตามท่ีมาตรา  177  ได!บัญญัติว�า  “ผลของการให!สัตยาบันแก�
โมฆียะกรรม ให!ถือว�าการนั้นเป�นอันสมบูรณJมาแต�เริ่มแรก”  เพราะฉะนั้นโมฆียะกรรมจึงเป�นนิติกรรม
ท่ีสมบูรณJท่ีใช!ได!จนกว�าจะถูกบอกล!าง  ตราบใดท่ีไม�มีการบอกล!างนิติกรรมนั้น  ก็ยังมีผลสมบูรณJใช!ได!
ตลอดเวลา การให!สัตยาบันจึงมิใช�เป�นการรับรองให!นิติกรรมมีผลสมบูรณJย!อนหลังไปถึงวันเริ่มต!น  
แท!ท่ีจริงเป�นเพียงการสละสิทธิท่ีจะบอกล!างโมฆียะกรรม  หรือสละสิทธิท่ีจะทําลายล!างความสมบูรณJ
ของนิติกรรมเท�านั้นเอง  (ศักด์ิ สนองชาติ,  2551 : 286)  
  4.2 ผลต�อบุคคลภายนอก  การให!สัตยาบันท่ีทําให!นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะเป�นอัน
สมบูรณJมาแต�เริ่มแรกนั้นมีข!อยกเว!นท่ีบัญญัติไว!ในตอนท!ายของมาตรา  177  ว�า  “แต�ท้ังนี้ย�อมไม�
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก”  ซ่ึงหมายความว�า  ถ!าบุคคลภายนอกของนิติกรรมท่ี
เป�นโมฆียะนั้นได!สิทธิอย�างใดอย�างหนึ่งมาก�อนท่ีจะได!มีการให!สัตยาบัน  สิทธิของบุคคลภายนอกนั้น
จะได!รับความคุ!มครองไม�ให!เสียไปจากการท่ีมีการให!สัตยาบันแก�นิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั้นในภายหลัง  
(อัครวิทยJ  สุมาวงศJ, (2554: 176)  
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สรุป 
 
 เพ่ือให!การศึกษาในเรื่องโมฆะกรรมและโมฆียะกรรมเข!าใจได!ง�ายข้ึนจึงได!สรุปความ
แตกต�างระหว�างโมฆะกรรมกับโมฆียะกรรมในตารางการเปรียบเทียบดังต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 การเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างโมฆะกรรมกับโมฆียะกรรม 
 
 โมฆะกรรม โมฆียะกรรม 
1. ความหมาย นิติกรรมเสียเปล�า ไม�มีผลผูกพัน

คู�กรณี 
นิติกรรมมีผลใช!บังคับได!จนกว�าจะ
ถูกบอกล!าง 

2. การให!สัตยาบัน ไม�อาจให!สัตยาบันได!เนื่องจากนิติ
กรรมเสียเปล�ามาต้ังแต�เริ่มแรก 

ส ามารถ ให! สั ต ย าบั น ได! เ ม่ื อ ใ ห!
สัตยาบันไปแล!วก็ไม�สามารถบอก
ล!างนิติกรรมได!อีก 

3. การบอกล!าง บอกล!างไม�ได!เพราะนิติกรรมเสีย
เปล�าไปแล!วทําได!แค�ให!ผู!มีส�วนได!
เสียกล�าวอ!างเท�านั้นและให!คืน
ทรัพยJสินตามหลักลาภมิควรได! 

บอกล!างได! ซ่ึงเม่ือบอกล!างแล!วให!
ถือว�าเป�นโมฆะมาแต�เริ่มแรก และ
ให!คู�กรณีกลับคืนสู�ฐานะเดิมถ!าพ!น
วิ สั ย จ ะ ให! ก ลั บ คื น ก็ ต! อ ง ช ด ใ ช!
ค�าเสียหายแทน 

4. กําหนดเวลากล�าว
อ! า งหรื อระยะ เวล า
บอกล!าง 

ไม�มีกําหนดเวลากล�าวอ!าง มีกําหนดเวลาบอกล!างตาม  
มาตรา 181  

5. สาเหตุของการเกิด มาตรา150, มาตรา 152, มาตรา
154, มาตรา 155, มาตรา 156 
และการ เหนี่ ย ว รั้ ง ไ ม� ใ ห! เ กิ ด
เ ง่ือนไขตาม  มาตรา 187 - 
มาตรา 190 

มาตรา153,  มาตรา 157,  
มาตรา 159 ,  มาตรา 164 
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คําถามท�ายบทท่ี  3 
 
 

1. โมฆะกรรม  หมายความว�าอย�างไร 
2. โมฆะกรรมท่ีเข!าลักษณะเป�นนิติกรรมอย�างอ่ืนจะมีผลในทางกฎหมายอย�างไร 
3. จงอธิบายสาเหตุของการเกิดโมฆะกรรมพร!อมยกตัวอย�างประกอบ 
4. จงอธิบายสาเหตุของการเกิดโมฆียะกรรมพร!อมยกตัวอย�างประกอบ 
5. นิติกรรมท่ีเป�นโมฆะบางส�วนจะมีผลในทางกฎหมายอย�างไร 
6. การให!สัตยาบันโมฆียะกรรมมีก่ีวิธี ได!แก�อะไรบ!าง 
7. นายมีอายุ  18  ปb  ได!ขายรถยนตJของตนให!แก�นายมา  โดยไม�ได!รับความยินยอมจากบิดาซ่ึงเป�น
 ผู!แทนโดยธรรม  หลังจากนั้นต�อมาบิดาของนายมีทราบเรื่องดังกล�าว  จึงต!องการบอกล!างนิติ
 กรรมการขายรถยนตJของนายมี  ดังนี้  ให!วินิจฉัยว�า  บิดาของนายมีจะบอกล!างนิติกรรมการขาย
 รถยนตJของนายมีได!หรือไม�  และถ!าหากบอกล!างนิติกรรมดังกล�าวจะมีผลอย�างไร 
8. จงเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างโมฆียะกรรมกับโมฆะกรรม 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  4 
เง่ือนไขและเง่ือนเวลา 

 
 
หัวข�อเนื้อหา 
 เง่ือนไขและเง่ือนเวลา 
 1. เง่ือนไข 
 2. เง่ือนไขท่ีไม�สมบูรณ� 
 3. ผลของนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไข 
 4. เง่ือนเวลา 
 5. ประโยชน�แห�งเง่ือนเวลา 
 6. กรณีต*องห*ามมิให*ลูกหนี้ถือเอาประโยชน�จากเง่ือนเวลา 
 
วัตถุประสงค#เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายความหมายและวินิจฉัยผลของเง่ือนไขได*อย�างถูกต*อง 
 2. อธิบายและวินิจฉัยเง่ือนไขท่ีไม�สมบูรณ�ได*อย�างถูกต*อง 
 3. อธิบายลักษณะและวินิจฉัยผลของเง่ือนเวลาได*อย�างถูกต*อง 
 4. สามารถเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างเง่ือนไขและเง่ือนเวลาได*อย�างถูกต*อง 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ฟ6งบรรยายและอภิปรายซักถาม 
 2. แบ�งกลุ�มมอบหมายงาน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 5. บรรยายสรุป 
 6. ทําแบบฝ=กหัดท*ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  4 
 2. โสตทัศนวัสดุ  PowerPoint  เง่ือนไขและเง่ือนเวลา 
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการฟ6งบรรยาย 
 2. สังเกตความสนใจในการร�วมกิจกรรม 
 3. ฟ6งจากการอภิปราย 
 4. ตรวจแบบฝ=กหัด 
 5. ทดสอบปลายภาค 
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บทท่ี  4 
เง่ือนไขและเง่ือนเวลา 

 
 
 โดยหลักท่ัวไปแล*วเม่ือบุคคลได*กระทําการใด ๆ ลงโดยชอบด*วยกฎหมายและด*วยใจสมัคร
ท่ีจะมุ�งโดยตรงต�อการผูกนิติสัมพันธ�ข้ึนระหว�างบุคคลนิติกรรมนั้นย�อมมีผลบังคับทันที แต�บางครั้ง
ผู*ทํานิติกรรม อาจมีการหน�วงเหนี่ยวผลแห�งนิติกรรมนั้นไว*เพ่ือไม�ให*นิติกรรมนั้นเกิดผลทันที หรืออาจ
ต*องการให*นิติกรรมนั้นมีผลสิ้นไปในอนาคตก็ได* ซ่ึงหลักเกณฑ�ท่ีคู�กรณีนํามากําหนดความเปNนผลของ
นิติกรรมนั้นอาจเปNนเหตุการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยไม�แน�นอนว�าเหตุการณ�นั้นจะเกิดข้ึนหรือไม�ก็
ได*ซ่ึงในทางกฎหมายเรียกว�า “เง่ือนไข” หรือคู�กรณีอาจนําเอาเหตุการณ�ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนอย�าง
แน�นอนมาเปNนข*อกําหนดก็ได* ซ่ึงในทางกฎหมายเรียกว�า “เง่ือนเวลา”  ท้ังนี้การแสดงเจตนาทํานิติ
กรรมดังกล�าวอยู�ภายใต*หลักเสรีภาพในการทําสัญญา อย�างไรก็ตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลานั้นเปNนเพียง
แค�ส�วนประกอบหนึ่งของนิติกรรมเท�านั้น คู�กรณีจะกําหนดไว*ในนิติกรรมหรือไม�ก็ได* 
 
 
เงื่อนไข 
 
 ในการนําเอาเหตุบางอย�างในอนาคตอันไม�แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม�มาเปNนตัวกําหนด
ความเปNนผลหรือสิ้นผลของนิติกรรมนั้น  ผู*ศึกษาจะต*องรู*และเข*าใจความของเง่ือนไขและประเภทของ
เง่ือนไขเสียก�อน  เพ่ือจะนําไปปรับใช*กับการทํานิติกรรมสัญญาได*อย�างถูกต*อง  ดังจะได*อธิบาย
ตามลําดับต�อไปนี้ 
 
 1. ความหมายของเง่ือนไข 
  เพ่ือให*การศึกษากฎหมายในเรื่องเง่ือนไขได*อย�างถูกต*อง ในการนํามาเปNนข*อกําหนด
ผลของนิติกรรม ดังนั้นจึงต*องจําเปNนจะต*องศึกษาความหมายของเง่ือนไขจากความเห็นของนัก
นิติศาสตร� ดังต�อไปนี้  
  ประกอบ  หุตะสิงห�  (2521: 90)  กล�าวว�า  ข*อความใดท่ีกําหนดไว*ในนิติกรรม อันเปNน
ข*อบังคับให*นิติกรรมนั้นเกิดผลข้ึน หรือสิ้นผลลง ต�อเม่ือมีเหตุการณ�อันใดอันหนึ่งข้ึนในอนาคตและไม�
แน�นอน ข*อความนั้นเรียกว�าเง่ือนไข อีกนัยหนึ่งเง่ือนไขคือข*อกําหนดในนิติกรรม อันทําให*ความเปNน
ผล หรือสิ้นผลของนิติกรรมนั้นต*องข้ึนอยู�กับเหตุการณ�ในอนาคตอันไม�แน�นอน 
  ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551: 299)  กล�าวว�า  เง่ือนไข  คือข*อกําหนดในนิติกรรมซ่ึงทําให*
นิติกรรมนั้นเกิดผลหรือสิ้นผล  โดยอาศัยเหตุการณ�อันใดอันหนึ่งอันไม�แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม�ใน
อนาคต 
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  วิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ  (2555: 113)  กล�าวว�า  เง่ือนไข  คือ  ข*อกําหนดท่ีอาศัย
เหตุการณ�ในอนาคตซ่ึงไม�แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม� ซ่ึงผู*ทํานิติกรรมนํามาเปNนข*อกําหนดให*นิติกรรม
เปNนผล (เรียกว�าเง่ือนไขบังคับก�อน)  หรือสิ้นผลลง  (เรียกว�าเง่ือนไขบังคับหลัง)  
  ศนันท�กรณ�  โสตถิพันธุ�  (2557: 209)  กล�าวว�า  เง่ือนไขนั้นจะต*องมีลักษณะสําคัญ
ดังต�อไปนี้ 
  1. เปNนเหตุการณ�อย�างใดอย�างหนึ่งในอนาคต 
  2. เหตุการณ�นั้นต*องเปNนเหตุการณ�ในอนาคตซ่ึงยังมิได*เกิดข้ึน  
  3. เหตุการณ�นั้นต*องเปNนเหตุการณ�ท่ีไม�แน�นอน 
  สําหรับประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  182  บัญญัติว�า  “ข*อความใดอัน
บังคับไว*ในนิติกรรมเปNนผลหรือสิ้นผลต�อเม่ือมีเหตุการณ�อันไม�แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม�ในอนาคต 
ข*อความนั้นเรียกว�าเง่ือนไข”   
  ดังนั้นจึงสรุปได*ว�า  เง่ือนไข  คือ  ข*อกําหนดท่ีทําให*นิติกรรมมีผลสมบูรณ�บังคับใช*กัน
ได*หรือทําให*นิติกรรมสิ้นสุดลงใช*บังคับไม�ได*อีกต�อไป  โดยข*อกําหนดนี้อาศัย  “เหตุการณ�ในอนาคต
อันไม�แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม�”  ดังนั้น  หากเหตุการณ�ท่ีกําหนดเกิดข้ึนก็ทําให*นิติกรรมนั้นเปNนผล
ใช*บังคับได*ทันทีหรือทําให*นิติกรรมนั้นสิ้นผลทันที 
  ตัวอย-าง  เช�น  นายบุญได*ทําข*อตกลงกับนายไก�ลูกชายว�า ถ*านายไก�สอบบรรจุเปNนผู*
พิพากษาได*  นายบุญจะโอนท่ีดินจํานวน  10  ไร�ให*กับนายไก�  ดังนั้น  ข*อตกลงท่ีนํามาเปNนข*อกําหนด
นี้จึงถือว�าเปNนเง่ือนไข  เนื่องจากในขณะท่ีทํานิติกรรมเหตุการณ�นั้นยังไม�เกิดข้ึน  
 
  ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  141/2538  ข*อสัญญาว�าจําเลยจะทําการหักโอนกรรมสิทธิ์ให*แก�
โจทก� เม่ือออกโฉนดแล*วภายใน  180  วัน  มิใช�ข*อตกลงอันบังคับไว*ให*นิติกรรม มีผลจึงมิใช�เง่ือนไข
บังคับก�อนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  155 (เดิม)  เปNนแต�เพียงข*อตกลงท่ี
กําหนดหน*าท่ีของจําเลยจะต*องดําเนินการขอออกโฉนดท่ีดินท่ีจะขายให*สําเร็จก�อนท่ีจะจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์แก�โจทก�เท�านั้น 
 
 2. ประเภทของเง่ือนไข 
  สําหรับประเภทของเง่ือนไขนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  183 
บัญญัติว�า  “นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อน  นิติกรรมนั้นย�อมเปNนผลต�อเม่ือเง่ือนไขนั้นสําเร็จแล*ว  
นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลัง  นิติกรรมนั้นย�อมสิ้นผลในเม่ือเง่ือนไขนั้นสําเร็จแล*ว  ถ*าคู�กรณีแห�งนิติ
กรรมได*แสดงเจตนาไว*ด*วยกันว�า  ความสําเร็จแห�งเง่ือนไขนั้นให*มีผลย*อนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ก�อนสําเร็จ  ก็ให*เปNนไปตามเจตนาเช�นนั้น”   
  ตามมาตรานี้ได*บัญญัติถึงเง่ือนไขไว*  2  ประเภท  คือ  เง่ือนไขบังคับก�อน  และเง่ือนไข
บังคับหลัง 
  2.1 เง่ือนไขบังคับก�อน หมายถึง ข*อกําหนดท่ีผู*ทํานิติกรรมกําหนดไว*ในนิติกรรม ซ่ึง
บังคับให*นิติกรรมเปNนผลหรือเกิดผลตามกฎหมายต�อเม่ือมีเหตุการณ�อันใดอันหนึ่งเกิดข้ึน หรือท่ี
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เรียกว�า  “เง่ือนไขสําเร็จแล*ว”  นั่นเอง  (พวงผกา  บุญโสภาคย�  และ  ประสาน  บุญโสภาคย�, 2553: 
163)  ซ่ึงนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขบังคับก�อนจะเปNนผลต้ังแต�เวลาท่ีเง่ือนไขสําเร็จ  
   ตัวอย-าง  เม่ือวันท่ี  10  มีนาคม  2555  นายโชคและนายช*างได*ตกลงกันว�า 
นายโชคจะซ้ือท่ีดินของนายช*างต�อเม่ือนายโชคถูกสลากกินแบ�งรัฐบาลรางวัลท่ี  1  ก�อน  (เง่ือนไข
บังคับก�อน)  ต�อมาวันท่ี  16  มีนาคม  2555  ปรากฏว�านายโชคถูกสลากกินแบ�งรัฐบาลรางวัลท่ี  1  
ดังนั้นจึงถือว�าเง่ือนไขสําเร็จแล*ว  สัญญาซ้ือขายท่ีดินระหว�างนายโชคกับนายช*างจึงเกิดข้ึนทันที 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  865/2540  บันทึกข*อตกลงระหว�างโจทก�จําเลยระบุว�าท้ัง
สองฝZายตกลงท่ีจะไปจดทะเบียนหย�าในวันท่ีระบุ หลังจากท่ีฝZายชายและฝZายหญิงทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความท่ีศาลท่ีโจทก�ฟ[องหย�าจําเลยไว*ก�อนแล*ว ถือว�าข*อตกลงนี้มีเงือนไขบังคับก�อน 
ดังนั้น เม่ือยังมิได*มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันท่ีศาล ซ่ึงมิใช�เปNนเพราะจําเลยไม�ปฏิบัติ
ตาม ข*อตกลงเรื่องจดทะเบียนการหย�าจึงยังไม�มีผลใช*บังคับ โจทก�จะบังคับให*จําเลยไปจดทะเบียน
การหย�ากับโจทก�ไม�ได* 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4415-4419/2543  ข*อตกลงท่ีทําให*ลูกจ*างเสียสิทธิหรือ
ได*รับสิทธิน*อยกว�าท่ีบัญญัติไว*ในกฎหมายว�าด*วยการคุ*มครองแรงงาน  อันเปNนกฎหมายเก่ียวด*วย
ความสงบเรียบร*อยของประชาชนจะตกเปNนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
150  ต�อเม่ือผู*ท่ีทําข*อตกลงนั้นเปNนผู*มีสิทธิตามประกฎหมายว�าด*วยการคุ*มครองแรงงานโจทก�
เกษียณอายุแล*วแต�ขอทํางานเปNนพนักงานของจําเลยต�อโดยทําข*อตกลงกับจําเลยว�าโจทก�จะทํางาน
ต�อไปพลางก�อนเพ่ือรอผลการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของจําเลย สัญญาจ*างแรงงานระหว�าง
โจทก�กับจําเลยจะเกิดข้ึนหรือไม�จึงไม�แน�นอน ถือเปNนนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขบังคับก�อนตามาตรา 183 
วรรคแรก เม่ือคณะกรรมการบริหารของจําเลยไม�อนุมัติสัญญาจ*างแรงงานจึงไม�เกิดข้ึน โจทก�จึงไม�ได*
เปNนลูกจ*างของจําเลยต�อไป ข*อตกลงท่ีจะไม�รับค�าจ*างช�วงเวลารอการอนุมัติทําข้ึนก�อนโจทก�จะมีสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ�ฯ ไม�ถือเปNนการตัดสิทธิโจทก�ท่ีจะได*รับตาม
พระราชบัญญัติดังกล�าว จึงไม�ขัดต�อกฎหมายเก่ียวด*วยความสงบเรียบร*อย มีผลบังคับได*ไม�เปNนโมฆะ 
ท่ีศาลแรงงานกลางยกคําขอของโจทก�ท่ีให*บังคับ จําเลยจ�ายค�าจ*างชอบแล*ว 
  2.2 เง่ือนไขบังคับหลัง คือ เปNนเง่ือนไขอันกําหนดให*ผลแห�งนิติกรรมสิ้นสุดลง      
(พระยาเทพวิทุร, 2556: 75)  หรือเปNนการนําเอาเหตุการณ�ในอนาคตท่ีไม�แน�นอนมากําหนดถึงความ
สิ้นผลของนิติกรรม  โดยหลักนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขบังคับหลังจะสิ้นผลต้ังแต�เวลาท่ีเง่ือนไขสําเร็จ  แต�ถ*า
คู�กรณีได*แสดงเจตนาไว*ด*วยกันให*ผลของการเกิดเง่ือนไขบังคับหลังไปถึงเม่ือใดก็ให*เปNนไปตามนั้น 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  8691/2553  การท่ีข*อตกลงในการซ้ือขายระหว�างโจทก�กับ
จําเลยมีว�าหากการไฟฟ[านครหลวง  ไม�อนุมัติให*ใช*ท�อร*อยสายไฟฟ[าท่ีเปNนสินค*าของโจทก�ให*ถือว�า
ใบสั่งซ้ือสินค*าเปNนอันยกเลิกนั้น  ถือเปNนนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขบังคับหลัง  เม่ือต�อมาการไฟฟ[านครหลวง
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ไม�อนุมัติให*ใช*สินค*าของโจทก�  นิติกรรมการซ้ือขายระหว�างโจทก�กับจําเลยย�อมสิ้นผลในเม่ือเง่ือนไข
นั้นสําเร็จตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  183  วรรคสอง 
 
 
เงื่อนไขที่ไม-สมบูรณ# 
 
 โดยหลักแล*วการกําหนดเง่ือนไขท่ีจะทําให*นิติกรรมเปNนผลหรือสิ้นผลโดยอาศัยเหตุการณ�
ในอนาคตอันไม�แน�นอนนั้น เง่ือนไขนั้นจะต*องเปNนเง่ือนไขท่ีสมบูรณ� หากเง่ือนไขใดมีลักษณะเปNน
เง่ือนไขท่ีไม�สมบูรณ�  เง่ือนไขนั้นอาจมีผลตกเปNนโมฆะและไม�สามารถเหนี่ยวรั้งมิให*นิติกรรมมีผล
บังคับทันทีหรือสิ้นผลลงในอนาคตได* 
 สําหรับเง่ือนไขท่ีไม�สมบูรณ�นั้นแบ�งออกเปNน  4  กรณีดังต�อไปนี้  (พวงผกา  บุญโสภาคย�  
และ  ประสาน  บุญโสภาคย�, 2553: 165 - 169)  
 
 1 เง่ือนไขท่ีสําเร็จแล�วหรือไม-อาจสําเร็จได�ในเวลาทํานิติกรรม 
  สําหรับเง่ือนไขท่ีสําเร็จแล*ว  หรือไม�อาจสําเร็จได*ในเวลาทํานิติกรรมนั้นตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  187  บัญญัติว�า  “ถ*าเง่ือนไขสําเร็จแล*วในเวลาทํานิติกรรม หาก
เปNนเง่ือนไขบังคับก�อนให*ถือว�านิติกรรมนั้นไม�มีเง่ือนไข  หากเปNนเง่ือนไขบังคับหลังให*ถือว�านิติกรรม
นั้นเปNนโมฆะ 
  ถ*าเปNนอันแน�นอนในเวลาทํานิติกรรมว�าเง่ือนไขไม�อาจสําเร็จได*  หากเปNนเง่ือนไขบังคับ
หลังให*ถือว�านิติกรรมนั้นไม�มีเง่ือนไข 
  ตราบใดท่ีคู�กรณียังไม�รู*ว�าเง่ือนไขได*สําเร็จแล*วตามวรรคหนึ่ง  หรือไม�อาจสําเร็จได*ตาม
วรรคสอง ตราบนั้นคู�กรณียังมีสิทธิและหน*าท่ีตามมาตรา  184  และมาตรา  185”   
  จากบทบัญญัติข*างต*นสามารถแยกพิจารณาได*ดังนี้ 
  1.1 กรณีท่ีผู*ทํานิติกรรมกําหนดเอาเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนแล*วในขณะทํานิติกรรม  หรือ
เรียกว�า  “เง่ือนไขสําเร็จแล*วในเวลาทํานิติกรรม”  มาเปNนเง่ือนไข 
   หมายความว�า  ถ*าผู*ทํานิติกรรมได*กําหนดเอาเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนแล*วในขณะทํา
นิติกรรมมาเปNนเง่ือนไข  ซ่ึงถ*าหากเง่ือนไขนั้นเปNนเง่ือนไขบังคับก�อน  กฎหมายให*ถือว�านิติกรรมนั้นไม�
มีเง่ือนไขเลย  แต�ถ*าเปNนเง่ือนไขบังคับหลัง  กฎหมายให*ถือว�านิติกรรมนั้นเปNนโมฆะ 
   ตัวอย-างท่ี  1  นายยิ่งทําสัญญาซ้ือบ*านจากนายศักด์ิ  โดยมีเง่ือนไขบังคับก�อนว�า
หากนายยิ่งได*เงินจากการขายท่ีดินของตนจึงจะมีผลผูกพัน  ถ*าในขณะท่ีทําสัญญาซ้ือบ*านนั้นนายยิ่ง
ได*รับเงินจากการขายท่ีดินของตนมาแล*ว  3  วัน  ดังนั้น  จึงถือว�านิติกรรมเกิดผลทันที  เพราะถือว�า
ไม�มีเง่ือนไขแล*ว  เนื่องจากเง่ือนไขบังคับก�อนซ่ึงเปNนเหตุให*สัญญาซ้ือบ*านเกิดผลได*สําเร็จลงแล*ว 
   ตัวอย-างท่ี  2  นายมานะทําสัญญาจะขายท่ีดินแปลงหนึ่งให*กับนายป_ติ  โดยมี
เง่ือนไขบังคับหลังว�า  ถ*านายมานะได*แต�งงานกับนางชูใจให*สัญญาจะขายท่ีดินสิ้นสุดลง  เพราะนาย
มานะต*องการสร*างเรือนหอของตนบนท่ีดินแปลงดังกล�าว  ปรากฏว�าในขณะทําสัญญาจะขายท่ีดินกัน  
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นายมานะได*แต�งงานกับนางชูใจมาแล*ว  5  วัน  ในกรณีเช�นว�านี้จึงถือว�าเง่ือนไขบังคับหลังได*สําเร็จ
แล*วในขณะทําสัญญา  ดังนั้น  สัญญาจะขายท่ีดินระหว�างนายมานะกับนายป_ติจึงตกเปNนโมฆะ 
  1.2 กรณีท่ีผู*ทํานิติกรรมกําหนดเหตุการณ�ท่ียังไม�ได*เกิดข้ึนในขณะทํานิติกรรมแต�เปNน
ท่ีแน�นอนว�าไม�อาจเกิดข้ึนได*  หรือไม�อาจสําเร็จได*มาเปNนเง่ือนไข  
   หมายความว�า  ถ*าผู*ทํานิติกรรมได*กําหนดเอาเหตุการณ�ท่ีไม�อาจเกิดข้ึนได*หรือไม�
อาจสําเร็จได*มาเปNนเง่ือนไข  ซ่ึงถ*าเปNนเง่ือนไขบังคับก�อนให*ถือว�านิติกรรมนั้นตกเปNนโมฆะ  แต�ถ*าเปNน
เง่ือนไขบังคับหลังให*ถือว�านิติกรรมนั้นไม�มีเง่ือนไข 
   ตัวอย-างท่ี  1  นายแดงตกลงขายม*าแข�งของตนท่ีชื่อนิลมังกร  ให*แก�นายฟ[าโดย
มีเง่ือนไขบังคับก�อนว�าจะขายม*านิลมังกรให*ต�อเม่ือนายแดงได*ม*าแข�งตัวใหม�ท่ีชื่อเจ*าทองคําก�อน  แต�
ปรากฏว�าในขณะกําลังจะทําสัญญากันม*าแข�งท่ีชื่อเจ*าทองคําได*ถูกฟ[าผ�าตายไปแล*ว  ดังนั้น  จึงถือว�า
ผู*ทํานิติกรรมได*กําหนดเอาเหตุการณ�ท่ีไม�อาจเกิดข้ึนได*  หรือไม�อาจสําเร็จได*มาเปNนเง่ือนไขบังคับก�อน  
สัญญาซ้ือขายม*านิลมังกรระหว�างนายแดงกับนายฟ[าจึงตกเปNนโมฆะ 
   ตัวอย-างท่ี  2  นายมานะทําสัญญาจะขายท่ีดินให*กับนายป_ติ  โดยมีเง่ือนไข
บังคับหลังว�า  ถ*านายมานะได*แต�งงานกับนางชูใจ  ให*สัญญาจะขายท่ีดินสิ้นสุดลง  ปรากฏว�าในขณะ
กําลังจะทําสัญญากันนั้น  นางชูใจได*เสียชีวิตไปแล*วด*วยโรคไตวาย  ในกรณีเช�นนี้ถือว�าผู*ทํานิติกรรม
ได*กําหนดเอาเหตุการณ�ท่ีไม�อาจสําเร็จได*มาเปNนเง่ือนไขบังคับหลัง  เนื่องจากนางชูใจได*เสียชีวิตไป
แล*วนายมานะจึงไม�สามารถท่ีจะแต�งงานได*  ดังนั้นจึงถือว�านิติกรรมดังกล�าวไม�มีเง่ือนไขเลย  สัญญา
จะขายท่ีดินระหว�างนายมานะกับนายป_ติจึงสมบูรณ�เสมือนไม�มีเง่ือนไข 
  1.3 ตราบใดท่ีคู�กรณียังไม�รู*ว�าเง่ือนไขได*สําเร็จแล*วตามกรณีท่ี  1.1  หรือ  กรณีท่ี  
1.2  คู�กรณีมีหน*าท่ีจะต*องงดเว*นไม�กระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งให*เปNนท่ีเสื่อมเสียประโยชน�แก�คู�กรณี
อีกฝZายหนึ่ง  (ป.พ.พ.  มาตรา  184)  หรือยังคงมีสิทธิท่ีจะจําหน�าย  รับมรดก  หรือจัดการป[องกัน
รักษาสิทธิในความหวังได*  (ป.พ.พ.  มาตรา  185)   
 
 2. เง่ือนไขท่ีไม-ชอบด�วยกฎหมาย  
  สําหรับเง่ือนไขท่ีไม�ชอบด*วยกฎหมาย  หรือขัดต�อความสงบเรียบร*อย  หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  188  ได*บัญญัติผลของนิติกรรม
ไว*ว�า  “นิติกรรมใดมีเง่ือนไขอันไม�ชอบด*วยกฎหมายหรือขัดต�อความสงบเรียบร*อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  นิติกรรมนั้นเปNนโมฆะ”   
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข*างต*น  จะเห็นได*ว�า  เง่ือนไขท่ีไม�ชอบด*วยกฎหมายอันมีผลทํา
ให*นิติกรรมตกเปNนโมฆะนั้นจะต*องเปNนเง่ือนไขท่ีมีวัตถุประสงค�อันเปNนการต*องห*ามชัดแจ*งโดย
กฎหมาย  ส�วนเง่ือนไขท่ีขัดต�อความสงบเรียบร*อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น  คือเง่ือนไขท่ีมี
ผลกระทบกระเทือนถึงประโยชน�ของคนในประเทศหรือจารีตประเพณีของสังคม 
  ตัวอย-าง  เช�น  นายมีทําสัญญาว�าจะให*บ*านและท่ีดินแก�นายมา  โดยมีเง่ือนไขบังคับ
ก�อนว�านายมาจะต*องนําเฮโรอีนของนายมีไปส�งให*กับลูกค*าท่ีประเทศเวียดนาม  ในกรณีดังกล�าวนี้ถือ
ว�าเปNนการกําหนดเง่ือนไขท่ีขัดต�อกฎหมายจึงทําให*สัญญาว�าจะให*บ*านและท่ีดินระหว�างนายมีและ
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นายมามีผลตกเปNนโมฆะตามมาตรา  188  โดยสามารถเทียบเคียงกับนิติกรรมท่ีเปNนโมฆะตามมาตรา  
150  ได*เพราะมีลักษณะคล*ายคลึงกัน 
 
 3. เง่ือนไขเป?นการพ�นวิสัย 
  ในกรณีท่ีคู�สัญญาได*มีการกําหนดเง่ือนไขในนิติกรรมไว*โดยไม�มีทางท่ีจะสําเร็จลงได*  
หรือไม�สามารถเปNนไปได*โดยแน�แท*อันเปNนการพ*นวิสัยนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
189  ได*บัญญัติไว*ว�า   
  “นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อนและเง่ือนไขนั้นเปNนการพ*นวิสัย  นิติกรรมนั้นเปNน
โมฆะ 
  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลังและเง่ือนไขนั้นเปNนการพ*นวิสัยให*ถือว�านิติกรรมนั้นไม�มี
เง่ือนไข” 
  จากบทบัญญัติข*างต*น  เง่ือนไขเปNนการพ*นวิสัยสามารถแยกพิจารณาได*เปNน  2  กรณี
คือ  (วิวิธ  วงศ�ทิพย�, 2555: 15) 
  3.1 นิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขบังคับก�อนนั้นเปNนการพ*นวิสัย 
   เปNนกรณีท่ีนิติกรรมมีเง่ือนไขบังคับก�อนท่ีเปNนการพ*นวิสัยซ่ึงคู�กรณีต�างฝZายก็ต�างรู*
ว�าเง่ือนไขนั้นไม�อาจเปNนไปได*  นิติกรรมย�อมไม�สามารถเกิดผลได*  จึงเสมือนว�าคู�กรณีไม�มีเจตนาให*นิติ
กรรมนั้นมีผล  กฎหมายจึงกําหนดให*เง่ือนไขในลักษณะนี้ทําให*นิติกรรมตกเปNนโมฆะ  เช�น  นายบีม
ทําสัญญายกรถยนต�ให*นายเหลืองโดยมีเง่ือนไขว�า  นายเหลืองจะต*องทําให*จังหวัดอุดรธานีกลายเปNน
ทะเลสาบสงขลา  ดังนี้จึงเห็นได*ว�าเปNนการกําหนดเง่ือนไขท่ีไม�อาจสําเร็จได*  เสมือนว�าคู�กรณีไม�มี
เจตนาให*นิติกรรมนั้นมีผล  สัญญาระหว�างนายบีมและนายเหลืองจึงตกเปNนโมฆะ 
  3.2 นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลัง  และเง่ือนไขนั้นเปNนการพ*นวิสัย 
   เปNนกรณีท่ีนิติกรรมมีเง่ือนไขบังคับหลังท่ีเปNนการพ*นวิสัยจนไม�อาจทําให*นิติกรรม
นั้นสิ้นผลได*  ซ่ึงแสดงให*เห็นถึงเจตนาของคู�กรณีว�าประสงค�จะให*นิติกรรมนั้นมีผลตลอดไปนั่นเอง  
กฎหมายจึงกําหนดให*นิติกรรมนั้นไม�มีเง่ือนไข  เช�น  นายเอกทําสัญญาให*นายโทมีสิทธิเก็บกินบน
ท่ีดินของตนโดยมีเง่ือนไขบังคับว�าให*สิทธิเก็บกินสิ้นสุดลงต�อเม่ือถ*าหากนายยอดรัก  สลักใจนักร*อง
ลูกทุ�งฟabนคืนชีพ  จะเห็นได*ว�าเง่ือนไขดังกล�าวนี้ไม�อาจสําเร็จได*เพราะเปNนเรื่องพ*นวิสัย  ดังนั้นสัญญา
ระหว�างนายเอกและนายโทจึงมีผลสมบูรณ�โดยไม�มีเง่ือนไข 
 
 4. เง่ือนไขบังคับก-อนท่ีแล�วแต-ใจของลูกหนี้ 
  สําหรับเง่ือนไขบังคับก�อนซ่ึงจะสําเร็จหรือไม�สุดแล*วแต�ใจของฝZายลูกหนี้นั้น  ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  190  ได*บัญญัตไว*ว�า 
  “นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อนและเปNนเง่ือนไขอันจะสําเร็จได*หรือไม�สุดแล*วแต�ใจ
ของฝZายลูกหนี้  นิติกรรมนั้นเปNนโมฆะ” 
  จากบทบัญญัติข*างต*น  คําว�า  “เง่ือนไขบังคับก�อนท่ีแล*วแต�ใจของลูกหนี้  หมายถึง  
การท่ีตกลงกันให*เง่ือนไขสําเร็จหรือไม�ข้ึนอยู�กับความพอใจของลูกหนี้ในมูลหนี้นิติกรรมนั้นแต�เพียง
ฝZายเดียว  ส�วนเหตุผลท่ีกฎหมายบัญญัติมาตรานี้ข้ึนไว*ก็เพราะนิติกรรมต*องเปNนการกระทําโดยมุ�งจะ
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ผูกนิติสัมพันธ�ระหว�างบุคคลเพ่ือก�อการเคลื่อนไหวในสิทธิ  ถ*าเง่ือนไขบังคับก�อนซ่ึงจะทําให*นิติกรรม
เกิดผลข้ึนอยู�กับใจของลูกหนี้แต�ฝZายเดียว  ย�อมเรียกไม�ได*ว�ามุ�งจะผูกนิติสัมพันธ�กัน  เพราะไม�มีสิ่งใด
ผูกพันลูกหนี้เลย  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2536: 169)  เช�น  นายดําตกลงกับนายขาวว�าจะให*สิทธิ
อาศัยในบ*านแก�ขาว  ก็ต�อเม่ือนายดําพอใจนายขาวซ่ึงถือเปNนเง่ือนไขบังคับก�อน  นิติกรรมย�อมตกเปNน
โมฆะ  แต�ถ*าเปNนเง่ือนไขบังคับหลังซ่ึงจะสําเร็จหรือไม�แล*วแต�ความพอใจของลูกหนี้  แล*วนิติกรรม
ย�อมมีผลสมบูรณ�  หาตกเปNนโมฆะแต�อย�างใด  เช�น  นายดําให*สิทธิอาศัยในบ*านแก�ขาว  โดยมีเง่ือนไข
ว�าจะให*สิทธิอาศัยสิ้นสุดลงเม่ือนายดําพอใจจะจดทะเบียนเพิกถอนสิทธิอาศัย  ซ่ึงเปNนเง่ือนไขบังคับ
หลัง  ดังนั้น  สัญญาระหว�างนายดําและนายขาวย�อมมีผลสมบูรณ� 
 
  ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  693/2537  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
190  บัญญัติว�า  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อนและเปNนเง่ือนไขอันจะสําเร็จได*หรือไม�  สุดแล*วแต�ใจ
ของฝZายลูกหนี้  นิติกรรมนั้นเปNนโมฆะ  หมายความว�าเง่ือนไขบังคับก�อนซ่ึงจะทําให*นิติกรรมเกิดผล
ข้ึนหรือไม�  ย�อมอยู�ท่ีความพอใจหรือความสมัครใจของลูกหนี้แต�ฝZายเดียว  โดยไม�มีบุคคลอ่ืนหรือ
อํานาจใดๆ  เข*ามาผูกพันกับลูกหนี้  การท่ีจําเลยท้ังสองตกลงจะคืนเงินมัดจําให*แก�โจทก�เม่ือจําเลยท้ัง
สองขายท่ีดินได*นั้น  แต�ข้ึนอยู�กับบุคคลภายนอกซ่ึงเปNนผู*จะซ้ือด*วยว�ามีความพอใจหรือไม�พอใจท่ีจะ
ซ้ือตามข*อเสนอของจําท้ังสองหรือไม�  ดังนั้นเง่ือนไขบังคับก�อนดังกล�าวจึงไม�เปNนโมฆะ 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  8434/2538  ป.  ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก�  มี
ใจความว�า  ข*อ  2  ป.  ยินดียอมชดใช*เงินจํานวน  40  ล*านบาทให*แก�โจกท�  ข*อ  3  ป.  จะจ�ายเงิน
จํานวน  40  ล*านบาทให*แก�โจทก�เม่ือ  ป.  สามารถขายท่ีดินโฉนดท่ี  3837  หรือท่ีดินโฉนดเลขท่ี  
4211  ได*  และได*รับเงินค�าท่ีดินเรียบร*อยแล*ว  หนี้ท่ี  ป.  จะต*องชําระแก�โจทก�เกิดข้ึนแล*วตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความข*อ  2  ส�วนนิติกรรมอย�างหนึ่งอันไม�เก่ียวกับความเปNนผลหรือสิ้นผลของนิติ
กรรม  จึงมิใช�เง่ือนไขตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  144  เดิม  และถือได*ว�าเปNนหนี้ท่ีไม�ได*กําหนดระยะเวลา
ชําระหนี้ไว*  เม่ือ  ป.  ถึงแก�ความตาย  โจทก�จึงมีอํานาจฟ[องจําเลยผู*จัดการมรดกของ  ป.  ให*ชําระ
หนี้ได* 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6902/2543  โจทก�กับจําเลยทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกันโดย
สัญญาระบุไว*ว�า  “หากในกรณีท่ีผู*จะซ้ือยังไม�พร*อมท่ีจะรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินไม�ว�าด*วยกรณีใดก็ตาม  
ผู*จะขายยินยอมผ�อนเลื่อนกําหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินไปจนกว�าผู*จะซ้ือพร*อมท่ีจะรับโอนกรรมสิทธิ์
ท่ีดินใหม�”  สัญญาจะซ้ือจะขายระหว�างโจทก�กับจําเลยเปNนสัญญาต�างตอบแทนคู�สัญญาท้ังสองฝZาย
ต�างเปNนท้ังเจ*าหนี้และลูกหนี้  ในส�วนของการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินถือว�าผู*จะซ้ือคือจําเลยเปNนเจ*าหนี้  
ส�วนผู*จะขายคือโจทก�เปNนลูกหนี้  จึงมิใช�สัญญาท่ีมีเง่ือนไขบังคับก�อนและเปNนเง่ือนไขสุดแล*วแต�ใจของ
ฝZายลูกหนี้  หากแต�เปNนเง่ือนไขแล*วแต�ใจของเจ*าหนี้  สัญญาจะซ้ือจะขายดังกล�าวจึงไม�เปNนโมฆะ 
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ผลของนิติกรรมที่มีเงื่อนไข 
 
 นิ ติกรรมท่ีได*ทําข้ึนแล*วและมีเ ง่ือนไขบังคับไว*ว�าจะเกิดผลหรือสิ้นผลหรือไม�อยู� ท่ี
ความสําเร็จของเง่ือนไขแล*ว  ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จนี้เปNนหน*าท่ีของคู�กรณีท่ีทํานิติกรรมท่ี
จะต*องกระทําการโดยสุจริตในการใช*สิทธิและหน*าท่ีแห�งนิติกรรมนั้น  หากกระทําการโดยทุจริตแล*ว
จะไม�ได*รับความคุ*มครองในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  (อธิราช  มณีภาค, 2548: 187)  สําหรับผลของ
นิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขสามารถพิจารณาได*ดังนี้ 
 
 1. ผลแห-งเง่ือนไขในระหว-างท่ียังไม-สําเร็จ 
  ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จเปNนช�วงเวลาท่ีสิทธิและหน*าท่ีของคู�กรณีอยู�ใน
ความหวังว�าอาจเกิดข้ึนหรือระงับไปได*ในเม่ือเง่ือนไขสําเร็จ  ดังนั้น  ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ
กฎหมายจึงคุ*มครองสิทธิในความหวังของคู�กรณี  โดยกําหนดให*คู�กรณีมีสิทธิและหน*าท่ีต�อกันบาง
ประการไว*  (พวงผกา  บุญโสภาคย�  และ  ประสาน  บุญโสภาคย�, 2553: 171) 
  สําหรับผลในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ  แบ�งออกเปNน  3 ประการดังนี้ 
  1.1 หน*าท่ีจะต*องงดเว*นไม�กระทําการใด  ๆ  ให*อีกฝZายเสียประโยชน� 
   ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ  คู�กรณีแต�ละฝZายจะต*องงดเว*นไม�กระทําการใดๆ  
ให*เสื่อมเสียประโยชน�แก�สิทธิในตัวทรัพย�สินท่ีอีกฝZายหนึ่งจะพึงได*รับจากความสําเร็จแห�งเง่ือนไขนั้น
ตามท่ี  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  184  ได*บัญญัติว�า  “ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�
สําเร็จ  คู�กรณีฝZายหนึ่งฝZายใดแห�งนิติกรรมอันอยู�ในบังคับเง่ือนไขจะต*องงดเว*นไม�กระทําการอย�าง
หนึ่งอย�างใดให*เปNนท่ีเสื่อมเสียประโยชน�แก�คู�กรณีอีกฝZายหนึ่งซ่ึงจะพึงได*จากความสําเร็จแห�งเง่ือนไข
นั้น”   
   การอันอาจเปNนการเสื่อมเสียประโยชน�อาจเกิดข้ึนได*  2  กรณี  คือ  (อักขราทร  
จุฬารัตน, 2531: 102)   
   1.1.1 เปNนการกระทําแก�ตัวทรัพย�นั้น  ได*แก�  การท่ีทําให*ทรัพย�อันเปNนวัตถุแห�ง
นิติกรรมซ่ึงติดพันด*วยเง่ือนไขนั้นเสื่อมราคา  หรือทําให*เปลี่ยนรูปหรือเสื่อมสลายไป  การกระทํา
เช�นนี้ย�อมกระทําให*เสียประโยชน�อันคู�กรณีอีกฝZายหนึ่งจะพึงได*เม่ือเง่ือนไขนั้นสําเร็จ   
   1.1.2 เปNนการกระทําเก่ียวกับสิทธิในทรัพย�นั้น  และเปNนการเสื่อมเสียประโยชน�
แก�คู�กรณีอีกฝZายหนึ่ง 
  1.2 สิทธิท่ีจะจําหน�าย  จ�ายโอน  รับมรดก  หรือจัดการป[องกันรักษาสิทธิ 
   ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จคู�กรณีมีสิทธิท่ีจะจําหน�าย  รับมรดก  จัดการ
ป[องกันรักษาสิทธิหรือทําประกันไว*ได*  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  185  ได*
บัญญัติไว*ว�า  “ในระหว�างท่ีเง่ือนไขท่ียังมิได*สําเร็จนั้น  สิทธิและหน*าท่ีต�างๆ  ของคู�กรณีมีอย�างไร  จะ
จําหน�าย  จะรับมรดก  จะจัดการป[องกันรักษาหรือจะทําประกันไว*ประการใดตามกฎหมายก็ย�อมทํา
ได*”  เช�น  จําหน�ายโดยการโอนสิทธิ์และหน*าท่ีอย�างทรัพย�สินให*แก�บุคคลอ่ืน  หรือมีสิทธิจะรับมรดก
และสิทธิในการทําพินัยกรรมด*วย  เช�น  นายโชคทําสัญญาซ้ือท่ีดินจากนายชัย  แต�มีเง่ือนไขว�าถ*านาย
โชคสอบเปNนผู*พิพากษาได*  การซ้ือท่ีดินของนายโชคจึงจะเกิดผล  ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จนาย



77 

โชคอาจทําพินัยกรรมกําหนดให*ท่ีดินแปลงดังกล�าวให*แก�นางฟ[าภริยาของตนก็ได*  หรือจัดการป[องกัน
รักษาสิทธิในท่ีดิน  เช�น  เม่ือเจ*าพนักงานบังคับคดีจะมายึดหรืออายัดท่ีดินนายโชคย�อมมีสิทธิร*องขัด
ทรัพย�ได*  เปNนต*น 
  1.3 หน*าท่ีจะต*องทําการโดยสุจริต 
   ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จนั้น  กฎหมายห*ามมิให*คู�กรณีจัดทําเง่ือนไขสําเร็จ
หรือไม�สําเร็จด*วยเจตนาโดยไม�สุจริต  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา  186  ได*บัญญัติ
ไว*ว�า 
   “ถ*าความสําเร็จแห�งเง่ือนไขจะเปNนทางให*คู�กรณีฝZายใดเสียเปรียบ  และคู�กรณี
ฝZายนั้นกระทําการโดยไม�สุจริตจนเปNนเหตุให*เง่ือนไขนั้นไม�สําเร็จ  ให*ถือว�าเง่ือนไขนั้นสําเร็จแล*ว 
   ถ*าความสําเร็จแห�งเง่ือนไขจะเปNนทางให*คู�กรณีฝZายใดได*เปรียบ  และคู�กรณีฝZาย
นั้นกระทําการโดยไม�สุจริตจนเปNนเหตุให*เง่ือนไขนั้นสําเร็จ  ให*ถือว�าเง่ือนไขนั้นมิได*สําเร็จเลย” 
   จากบทบัญญัติข*างต*นจะเห็นได*ว�า  ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ  คู�กรณี    
โดยจะต*องปล�อยให*เหตุการณ�เปNนไปตามท่ีควรจะเปNน  จะไปกระทําการอย�างใดๆ  เพ่ือจะบิดเบือนให*
เกิดเหตุการณ�ท่ีได*ตกลงกันให*เปNนเง่ือนไขนั้นเกิดข้ึนมาหรือไม�เกิดข้ึนตามท่ีตัวต*องการเพ่ือจะให*เกิด
ประโยชน�แก�ตนนั้นไม�ได*  ถ*ากระทําไปโดยไม�สุจริตขัดขวางไม�ให*เง่ือนไขสําเร็จ  หรือขวนขวายทําให*
เง่ือนไขนั้นสําเร็จเพ่ือประโยชน�ของตน  กฎหมายบัญญัติให*ถือว�าเง่ือนไขนั้นสําเร็จหรือไม�สําเร็จตรง
ข*ามกับความเปNนจริงเพ่ือลงโทษคู�กรณีท่ีไปทําการเช�นว�านั้น  (อัครวิทย�  สุมาวงศ�, 2554: 183)   
   ตัวอย-าง  นายอ*วนตกลงซ้ือรถยนต�จากนายผอม  โดยมีเง่ือนไขว�าถ*าเครื่องยนต�
เสียภายในกําหนด  4  เดือน  นายผอมยินดีให*นายอ*วนเอารถมาคืนแล*วรับเงินคืนได*เลย  หลังจากใช*
รถได*เพียง  10  วัน  นายอ*วนเปลี่ยนใจไม�อยากได*รถยนต�คันดังกล�าว  เนื่องจากว�านายอ*วนติดหนี้
การพนัน  นายอ*วนจึงใช*น้ําเติมลงในถังน้ํามันจนทําให*เครื่องยนต�เสียหายแล*วนํารถยนต�ไปคืนนาย
ผอม  ในกรณีเช�นนี้ถือว�านายอ*วนได*ขวนขวายจัดทําให*เง่ือนไขสําเร็จด*วยเจตนาทุจริต  นายผอมมี
สิทธิปฏิเสธไม�รับคืนรถยนต�และคืนเงินให*กับนายอ*วนได* 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  560/2510  โจทก�จําเลยทําหนังสือสัญญาจะซ้ือขายต�อกัน  
จําเลยเปNนผู*แทนโดยชอบธรรมขายแทน  ส.  ผู*เยาว�ได*กําหนดไว*ว�าผู*ขายจะดําเนินการยื่นคําร*องต�อ
ศาลเพ่ือขอขาย  เม่ือจําเลยยื่นคําร*องขอขายท่ีดินของเด็กแล*ว  ศาลสั่งไม�อนุญาต  ก็ย�อมเปNนอันไม�ซื้อ
ขายกันตามข*อสัญญา  การท่ีศาลไม�อนุญาตให*ขาย  มิใช�เปNนการท่ีจําเลยขัดขวางมิให*เง่ือนไขสําเร็จแต�
อย�างใด 
 
 2. ผลเม่ือเง่ือนไขสําเร็จ 
  โดยท่ัวไปแล*วนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขจะเกิดผลหรือสิ้นผลต�อเม่ือเง่ือนไขนั้นได*สําเร็จแล*ว  
แต�คู�กรณีอาจตกลงกันให*แตกต�างจากหลักท่ัวไป  โดยนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขนั้นให*มีผลย*อนหลังไปถึง
เวลาใดเวลาหนึ่งก�อนสําเร็จก็ได*  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  183  วรรคสาม  
บัญญัติว�า 
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  “ถ*าคู�กรณีแห�งนิติกรรมได*แสดงเจตนาไว*ด*วยกันว�า  ความสําเร็จแห�งเง่ือนไขนั้นให*มี
ผลย*อนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหนึ่งก�อนสําเร็จ  ก็ให*เปNนไปตามเจตนาเช�นนั้น” 
  ดังนั้น  คู�กรณีจะตกลงกันไว*ก็ได*ว�า  เม่ือเง่ือนไขสําเร็จแล*ว  ให*นิติกรรมมีผลหรือสิ้นผล
ย*อนไปถึงวันเวลาท่ีทํานิติกรรมหรือก�อนนั้นหรือภายหลังต�อมา  เม่ือเปNนเช�นนี้จึงมีผลว�าเม่ือเง่ือนไข
สําเร็จแล*วนิติกรรมจะเกิดผลหรือสิ้นผลย*อนหลังไปถึงเวลาท่ีคู�กรณีตกลงกันไว*  แทนท่ีจะเกิดผลหรือ
สิ้นผลต้ังแต�เวลาท่ีเง่ือนไขสําเร็จ  เช�น  นายไก�ทําสัญญาเช�าบ*านกับนายไข�ท่ีจังหวัดอุดรธานี  โดยมี
เง่ือนไขบังคับก�อนว�าถ*าหากนายไก�สอบบรรจุเปNนอาจารย�มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได*  ซ่ึงหากมี
ข*อตกลงเพียงเท�านี้สัญญาจะมีผลในวันท่ีนายไก�สอบบรรจุเปNนอาจารย�ได*เปNนต*นไป  แต�ถ*ามีข*อตกลง
กันอีกว�าเม่ือนายไก�สอบบรรจุเปNนอาจารย�ได*  ให*สัญญาเช�าบ*านมีผลย*อนหลังไปถึงวันท่ีทําสัญญาเช�า  
ดังนี้เม่ือนายไก�สอบบรรจุเปNนอาจารย�ได*แล*ว  สัญญาเช�าบ*านระหว�างนายไก�และนายไข�จึงมีผล
ย*อนหลังไปถึงวันทําสัญญาเช�าตามท่ีตกลงกัน 
  การท่ีคู�กรณีได*แสดงเจตนาตกลงกันให*ความสําเร็จแห�งเง่ือนไขมีผลย*อนหลัง  ก็เพ่ือ
ประโยชน�ในการได*รับดอกผลและยกเว*นป6ญหาการรับภัย  หรือบาปเคราะห�เนื่องจากความสูญเสีย
ของทรัพย�สิน  อันเปNนวัตถุแห�งหนี้ตามสัญญาต�างตอบแทน  ตามมาตรา  370,  มาตรา  371  แล*วแต�
กรณี  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 318)   
 
 
เงื่อนเวลา 
 
 เง่ือนเวลานั้นมีผลในกฎหมายคล*ายคลึงกันกับเง่ือนไข  แต�แตกต�างกันอยู�ท่ีว�าเง่ือนไขนั้น
เปNนข*อกําหนดจากเหตุการณ�อันไม�แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม�  ส�วนเง่ือนเวลานั้นเปNนข*อกําหนดจาก
เหตุการณ�ท่ีแน�นอนว�าจะต*องเกิดข้ึน  จะต*องเปNนไป  ไม�เวลาใดก็เวลาหนึ่ง  บางทีก็รู*ได*แน�นอนว�า
เหตุการณ�นั้นจะเกิดข้ึนหรือเปNนไปเม่ือไร  (ประกอบ  หุตะสิงห�, 2521: 104)   
 
 1. ลักษณะของเง่ือนเวลา 
  เง่ือนเวลา  คือข*อความท่ีคู�กรณีได*ตกลงกันไว*โดยนําเอาเหตุการณ�ในอนาคตท่ีแน�นอน
ท่ีจะต*องเกิดข้ึนมาเปNนข*อกําหนดในนิติกรรมซ่ึงเก่ียวกับการเริ่มต*นทวงถามให*ปฏิบัติตามนิติกรรม  
หรือการสิ้นสุดความเปNนผลของนิติกรรม  โดยมีลักษณะดังต�อไปนี้  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2536: 176) 
  1.1 จะต*องเปNนข*อกําหนดอันเกิดจากการท่ีคู�กรณีแห�งนิติกรรมได*แสดงเจตนากําหนด
ไว*ในนิติกรรม  เพ่ือให*มีผลตามวัตถุประสงค�ของคู�กรณีนั้นๆ  มิใช�เปNนเรื่องของการท่ีกฎหมายบัญญัติ
ไว*ให*ต*องกระทําหรือปฏิบัติตามนั้น  เพราะจะกลายเปNนเรื่องอายุความไป 
  1.2 ต*องมีลักษณะอาศัยเหตุการณ�หรือระยะเวลาในอนาคต  มิใช�เปNนอดีตอันผ�านพ*น
มาแล*ว 
  1.3 เง่ือนเวลานั้นจะต*องเปNนเหตุการณ�ในอนาคตท่ีแน�นอน  เช�น  กําหนดเง่ือนเวลา
กันไว*เปNน  วัน  เดือน  ปdตามปฏิทินหรือกําหนดระยะเวลากันไว*เปNนจํานวน  วัน  เดือน  ปd  หรือ  เปNน
รายชั่วโมง  นาที  หรือวินาที  การให*เบี้ยเลี้ยงชีพตลอดอายุจนกระท่ังผู*นั้นตาย  หรือทําสัญญาเช�า
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ตลอดอายุของผู*ให*เช�าหรือผู*เช�า  ก็เปNนเง่ือนเวลาเหมือนกัน  แม*ความตายของบุคคลจะไม�แน�นอนว�า
จะตายวันไหนก็ตาม  แต�ความแน�นอนมีอยู�อย�างหนึ่งก็คือ  บุคคลนั้นต*องตาย  (ป6นโน  สุขทรรศนีย�, 
2514: 202)  ตัวอย�างเช�น  นายแดงได*ทําสัญญาจะจ�ายค�าเลี้ยงชีพให*กับเด็กชายโด�งก็ต�อเม่ือมารดา
ของเด็กชายโด�งได*ถึงแก�ความตายเท�านั้น  กรณีเช�นนี้ถือเปNนเง่ือนเวลา 
 
 2. ประเภทของเง่ือนเวลา 
  สําหรับประเภทของเง่ือนเวลานั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา  191  ได*
บัญญัติไว*ว�า  “นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาเริ่มต*นกําหนดไว*  ห*ามมิให*ทวงถามให*ปฏิบัติการตามนิติกรรม
นั้นก�อนถึงเวลาท่ีกําหนด 
  นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาสิ้นสุดกําหนดไว*  นิติกรรมนั้นย�อมสิ้นผลเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข*างต*น  เง่ือนเวลาแบ�งออกเปNน  2  ชนิด  ดังนี้ 
  2.1 เง่ือนเวลาเริ่มต*น  คือข*อห*ามมิให*ทางถามให*ปฏิบัติการตามนิติกรรมนั้นก�อนถึง
เวลาท่ีกําหนด  เช�นเม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2555  นายทองได*ทําสัญญาซ้ือรถยนต�กับนายเงินโดยนัด
ชําระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ในวันท่ี  30  มิถุนายน  2555  ดังนั้น  นายทองจะเรียกให*นายเงินโอน
กรรมสิทธิรถยนต�ก�อนวันท่ี  30  มิถุนายน  2555 ไม�ได*  หรือนายเงินจะเรียกให*นายทองชําระราคา
รถยนต�ก�อนวันท่ี  30  มิถุนายน  2555  ก็ไม�ได*เช�นกัน 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  6228/2550  สัญญากู*เงินท่ีจําเลยทําไว*กับโจทก�  ข*อ  1  มี
ข*อความว�า  “ผู*กู*ตกลงกู*และผู*ให*กู*ตกลงให*กู*เงินจํานวนท้ังสิ้น  160,000  บาท  และในวันนี้ผู*กู*
ได*รับงินสดจํานวนดังกล�าวไว*เรียบร*อยแล*ว”  ข*อ  2  มีข*อความว�า  “ผู*กู*ตกลงส�งมอบเงินกู*ตามสัญญา
ในข*อ  1  โดยไม�มีดอกเบี้ยให*ผู*ให*กู*ภายในระยะเวลาท่ีผู*กู*ได*ขายท่ีดินอันเปNนทรัพย�มรดกเฉพาะส�วน
ของผู*กู*เรียบร*อยแล*ว”  ดังนี้เห็นได*ว�า  หนี้ตามสัญญาได*เกิดข้ึนแล*วตามสัญญาข*อ  1  ส�วนสัญญาข*อ  
2  เปNนข*อตกลงเก่ียวกับกําหนดเวลาชําระหนี้อันเปNนเง่ือนไขให*จําเลยต*องขายท่ีดินเฉพาะส�วนท่ี
แบ�งแยกเปNนของจําเลยได*ก�อนตามท่ีระบุไว*ในสัญญาข*อ  2  ดังกล�าว  ไม�เปNนการแน�ชัดว�าเม่ือมีการ
แบ�งแยกท่ีดินเสร็จแล*วจําเลยจะสามารถขายท่ีดินได*หรือไม�  หรือจะขายท่ีดินนั้นได*เม่ือใดเพราะเปNน
เหตุการณ�ในอนาคตท่ีมิใช�ว�าจะต*องเกิดข้ึนอย�างแน�แท*  กําหนดเวลาชําระหนี้โดยการกําหนดเง่ือนไข
ไว*เช�นนี้จึงไม�แน�นอน  ผลเท�ากับเปNนหนี้ท่ีมิได*กําหนดเวลาชําระหนี้  ซ่ึงเจ*าหนี้ย�อมจะเรียกให*ลูกหนี้
ชําระหนี้ได*โดยพลันตามมาตรา  203  วรรคหนึ่ง 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3097/2551  โจทก�จําเลยตกลงกันให*จําเลยท้ังสองผ�อน
ชําระหนี้ให*โจทก�โดยแบ�งชําระเปNน  2  งวด  งวดแรกชําระภายในวันท่ี  8  กุมภาพันธ�  2542  งวดท่ี
สองชําระส�วนท่ีเหลือภายใน  30  วัน  นับแต�ชําระงวดแรก  จําเลยชําระเงินงวดแรกให*โจทก�แล*ว
ต้ังแต�วันท่ี  8  กุมภาพันธ�  2542  จําเลยต*องชําระส�วนท่ีค*างชําระภายใน  30  วัน  นับแต�วันท่ี  8  
กุมภาพันธ�  2542  จะครบกําหนดชําระหนี้ในงวดท่ีสองวันท่ี  10  มีนาคม  2542  ดังนั้น  โจทก�ซ่ึง
เปNนเจ*าหนี้จึงทวงถามให*จําเลยในฐานะลูกหนี้ให*ชําระหนี้ก�อนวันท่ี  10  มีนาคม  2542  ซ่ึงเปNนวันท่ี
กําหนดชําระหนี้ไม�ได*ตามมาตรา  191  วรรคหนึ่ง   



80 

  2.2 เง่ือนเวลาสิ้นสุด  คือ  ข*อตกลงท่ีคู�กรณีนําเอาเหตุการณ�ในอนาคตท่ีแน�นอนมา
กําหนดให*นิติกรรมสิ้นผล  เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด  เช�น  บริษัทไทยรุ�งได*ทําสัญญาจ*างนายบีมทํางาน
เปNนท่ีปรึกษาบริษัทฯ  โดยมีกําหนดสัญญาจ*าง  1  ปd  ดังนั้นเม่ือครบ  1  ปd  นับแต�วันทําสัญญาย�อม
ทําให*สัญญาจ*างนายบีมสิ้นสุดลงทันที 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5419/2537  สัญญานายหน*าระบุว�ามอบให*นายหน*าไป
จัดการจดทะเบียนให*เสร็จภายใน  30  วันนับแต�วันทําสัญญา  แสดงว�าคู�สัญญามีเจตนากําหนดเวลา
แน�นอนว�าต*องจดทะเบียนให*เสร็จภายใน  30  วันนับแต�วันทําสัญญาถือเปNนสาระสําคัญของสัญญา
นายหน*า  เม่ือนายหน*าไม�สามารถจัดการให*มีการจดทะเบียนซ้ือขายภายในกําหนด 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4932/2545  กรณีท่ีจะต*องมีการตีความแห�งข*อความใน
เอกสารใดก็แต�เฉพาะเม่ือข*อความในเอกสารนั้นมีข*อสงสัยเท�านั้น  สัญญาประนีประนอมยอมความข*อ  
2  มีข*อความว�าจําเลยท้ังสองสัญญาว�าจะชําระเงินภายในกําหนด  1  ปd  นับต้ังแต�วันท่ี  1  กันยายน  
2540  เปNนต*นไป  และสัญญาข*อ  2.1  มีข*อความว�า  จําเลยท้ังสองจะชําระเงินต�อเม่ือได*ขาย
คอนโดมิเนียมของจําเลยท่ี  1  ได*แล*ว  แต�ไม�เกิน  1  ปdดังกล�าวในข*อ  2  เห็นได*ว�า  ข*อความตาม
ตัวอักษรในสัญญาประนีประนอมยอมความข*อ  2  มีความหมายชัดเจนแปลความได*โดยนัยเดียวว�า
จําเลยท้ังสองตกลงชําระเงินให*แก�โจทก�ภายใน  1  ปd  นับต้ังแต�วันท่ี  1  กันยายน  2540  เปNนต*นไป  
อันเปNนเง่ือนเวลาสิ้นสุดท่ีกําหนดไว*ตามสัญญา  ข*อความแห�งสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล�าว
มิได*ขัดกัน 
 
 3. ความแตกต-างระหว-างเง่ือนไขและเง่ือนเวลา 
  ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551: 335 – 336)  ได*เปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างเง่ือนไข
กับเง่ือนเวลาได*ดังนี้.- 
  3.1 เง่ือนไขเปNนข*อกําหนดซ่ึงอาศัยเหตุการณ�ในอนาคตและไม�แน�นอน  แต�เง่ือนเวลา
เปNนข*อกําหนดซ่ึงอาศัยเวลาในอนาคตและแน�นอน   
  3.2 เง่ือนไขบังคับก�อน  ผลแห�งนิติกรรมยังไม�เกิดข้ึน  แต�เง่ือนเวลาเริ่มต*น  ผลแห�ง
นิติกรรมเกิดข้ึนแล*ว  หากแต�ยังทวงถามให*ปฏิบัติการตามนิติกรรมมิได*จนกว�าจะถึงเวลาท่ีถึงกําหนด  
ความแตกต�างในข*อนี้ก�อให*เกิดผล  เช�น  เจ*าหนี้ตามนิติกรรมซ่ึงมีเง่ือนไขบังคับก�อนไม�ต*องรับภัยใน
กรณีท่ีทรัพย�อันเปNนวัตถุแห�งสัญญาสูญเสียหายระหว�างเง่ือนไขยังไม�สําเร็จตามมาตรา  371  แต�
เจ*าหนี้ตามนิติกรรมซ่ึงมีเง่ือนเวลาเริ่มต*น  ถ*าไม�มีข*อตกลงมิให*กรรมสิทธิ์ในทรัพย�โอนไปก�อนถึง
กําหนดเง่ือนเวลาตามมาตรา  459  เจ*าหนี้อาจต*องรับภัยในกรณีท่ีทรัพย�สูญเสียหายก�อนถึงกําหนด
เง่ือนเวลา 
  3.3 เง่ือนไขมีบทบัญญัติเก่ียวกับเหตุท่ีทําให*นิติกรรมเปNนโมฆะแต�เง่ือนเวลาไม�มี
บทบัญญัติเช�นว�านี้  เพราะเวลาและเหตุการณ�ท่ีอาศัยกําหนดเง่ือนเวลา  ไม�มีเหตุอย�างหนึ่งอย�างใดท่ี
จะทําให*นิติกรรมซ่ึงเปNนผลแล*วต*องเสื่อมเสีย 
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  3.4 เง่ือนไขนั้นคู�กรณีอาจตกลงกันให*ความสําเร็จแห�งเง่ือนไขมีผลย*อนหลังได*ตาม
มาตรา  183  วรรคสาม  แต�เง่ือนเวลาไม�มีบทบัญญัติเช�นว�านั้น 
 
 
ประโยชน#แห-งเงื่อนเวลา 
 
 โดยหลักท่ัวไปแล*วเง่ือนเวลาท่ีกําหนดไว*ย�อมเปNนไปเพ่ือประโยชน�แก�ฝZายลูกหนี้  ซ่ึงลูกหนี้
สามารถยกเง่ือนเวลาข้ึนกล�าวอ*างเปNนข*อต�อสู*เจ*าหนี้ได*  แต�เจ*าหนี้จะมายกเง่ือนเวลาข้ึนยันลูกหนี้
ไม�ได*  อย�างไรก็ตาม  ผู*ทํานิติกรรมอาจกําหนดเง่ือนเวลาให*เปNนประโยชน�แก�ฝZายเจ*าหนี้และลูกหนี้ท้ัง
สองฝZายด*วยกันก็ได* 
  
 1. การกําหนดเง่ือนเวลาไว�เพ่ือประโยชน#แก-คู-กรณีในนิติกรรม 
  สําหรับประโยชน�แห�งเง่ือนเวลานั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  192  
วรรคแรก  ได*บัญญัติไว*ว�า  “เง่ือนเวลาเริ่มต*นหรือเง่ือนเวลาสิ้นสุดนั้นให*สันนิษฐานไว*ก�อนว�ากําหนด
ไว*เพ่ือประโยชน�แก�ฝZายลูกหนี้  เว*นแต�จะปรากฏโดยเนื้อความแห�งตราสารหรือโดยพฤติการณ�แห�ง
กรณีว�าได*ตั้งใจจะให*เปNนประโยชน�แก�ฝZายเจ*าหนี้หรือแก�คู�กรณีท้ังสองฝZายด*วยกัน”   
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข*างต*น  สามารถแยกพิจารณาประโยชน�ของเง่ือนเวลาสําหรับ
คู�กรณีในนิติกรรมดังต�อไปนี้ 
  1.1 การกําหนดเง่ือนเวลาไว*เพ่ือประโยชน�ของลูกหนี้   
   ในกรณีท่ีไม�ทราบว�าคู�กรณีต*องการให*เ ง่ือนเวลาเปNนประโยชน�แก�ฝZายใด  
กฎหมายให*สันนิษฐานว�ากําหนดไว*เพ่ือประโยช�ของลูกหนี้  คือเจ*าหนี้จะทวงถามให*ลูกหนี้ชําระหนี้
ก�อนถึงกําหนดไม�ได*  โดยลูกหนี้สามารถท่ีจะใช*สิทธิปฏิเสธไม�ชําระหนี้ก�อนครบกําหนดเง่ือนเวลานั้น
ได*  เช�น  เม่ือวันท่ี  10  เมษายน  2556 นายแดงได*ไปกู*ยืมเงินนายฟ[า  จํานวน  50,000  บาท  
กําหนดชําระคืนภายในวันท่ี  30  ธันวาคม  2556  ต�อมาวันท่ี  1  มิถุนายน  2556  นายฟ[าต*องการ
เงินจากนายแดงจึงได*เรียกให*นายแดงชําระคืนในวันดังกล�าว  ในกรณีเช�นว�านี้ถือว�านายฟ[าเรียกเงิน
จากนายแดงก�อนครบกําหนดชําระ  นายแดงจึงสามารถอ*างประโยชน�เง่ือนเวลานั้นเพ่ือใช*สิทธิปฏิเสธ
ชําระหนี้ก�อนครบกําหนดได* 
  1.2 การกําหนดเง่ือนเวลาไว*เพ่ือประโยชย�แก�ฝZายเจ*าหนี้หรือแก�คู�กรณีท้ังสองฝZาย 
   ในกรณีท่ีมีข*อความปรากฏในตราสารหรือได*มีพฤติการณ�ของคู�กรณีว�าได*ต้ังใจจะ
ให*เปNนประโยชน�แก�เจ*าหนี้  หรือคู�กรณีด*วยกันท้ังสองฝZายแล*วก็ต*องเปNนไปตามข*อตกลงนั้น  จะให*
สันนิษฐานเพ่ือเปNนประโยชน�แก�ลูกหนี้ฝZายเดียวไม�ได*  เช�น  นายแดงยืมควายนายฟ[าไปไถนาเปNนเวลา  
1  เดือน  ซ่ึงในสัญญายืมระบุเพ่ิมเติมว�าถ*านายแดงต*องการเอาควายไปขายให*บุคคลภายนอกเม่ือใด
นายแดงสามารถเรียกเอาควายคืนได*ทุกเม่ือ  เช�นนี้แล*วนายแดงผู*ให*ยืมย�อมมีสิทธิเรียกควายคืนได*
ก�อนครบกําหนดเง่ือนเวลาท้ังนี้เพราะคู�กรณีได*กําหนดเง่ือนเวลาไว*เพ่ือเปNนประโยชน�แก�ฝZายเจ*าหนี้ 
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 2. การสละประโยชน#แห-งเง่ือนเวลา 
  ไม�ว�าเง่ือนเวลาจะเปNนประโยชน�แก�คู�กรณีในนิติกรรมฝZายใดก็ตามผู*ท่ีได*รับประโยชน�
แห�งเง่ือนเวลา  อาจจะสละประโยชน�แห�งเง่ือนเวลานั้นเสียก็ได*ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  192  วรรคสอง  บัญญัติว�า  “ถ*าเง่ือนเวลาเปNนประโยชน�แก�ฝZายใดฝZายนั้นจะสละประโยชน�
นั้นเสียก็ได*  หากไม�กระทบกระเทือนถึงประโยชน�อันคู�กรณีอีกฝZายหนึ่งจะพึงได*รับจากเง่ือนเวลานั้น” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข*างต*น  การสละประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาตามมาตรา  192  
วรรคสองนี้  อาจจะมีลักษณะแห�งการกระทําได*  โดย  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2536: 181) 
  2.1 คู�กรณีแต�ละฝZายอาจจะแสดงเจตนาสละประโยชน�โดยชัดแจ*งให*ปรากฏแก�อีก
ฝZายหนึ่ง  เช�น  การท่ียอมชําระหนี้  หรือการยอมรับชําระหนี้ก�อนหนี้นั้นถึงกําหนด  เปNนต*น  โดยไม�
ว�าจะโดยการกล�าวด*วยวาจา  หรือมีการทําเปNนหนังสือ  หรือกระทําการในลักษณะอย�างอ่ืน  ก็ได* 
  2.2 การท่ีคู�กรณีได*สละประโยชน�โดยปริยายก็อาจมีได*  เช�น  การท่ีลูกหนี้ปฏิเสธหนี้
ตามสัญญาก�อนสัญญาครบกําหนด  ซ่ึงแม*เจ*าหนี้จะยอมผ�อนเวลาให*เพียงใดทางฝZายลูกหนี้ก็ไม�ชําระ
หนี้อยู�ดี  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  724/2498,  1189/2499)  หรือแม*แต�การท่ีลูกหนี้ได*ยกเรื่องเง่ือนเวลา
ข้ึนต�อสู*ในศาล  แต�ในคําให*การได*ให*การปฏิเสธหนี้ด*วยก็ถือได*ว�า  ลูกหนี้ได*สละประโยชน�แห�งเง่ือน
เวลาเช�นกัน  
   ดังนั้นจึงสรุปได*ว�า  เง่ือนเวลานั้น  คู�กรณีฝZายท่ีได*รับประโยชน�  สามารถสละ
ประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาได*  แต�การสละประโยชน�แห�งเง่ือนเวลานี้จะทําให*กระทบกระเทือนถึงสิทธิท่ี
คู�กรณีอีกฝZายหนึ่งจะพึงได*รับจากเง่ือนเวลานั้นไม�ได* 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2201/2535  กฎหมายมิได*กําหนดรูปแบบการสละ
ประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาไว*  จึงอาจจะเปNนการแสดงออกของผู*ได*รับประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาโดยตรง
หรือโดยปริยายก็ได* 
   จําเลยประสงค�จะได*รับประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาตามสัญญาจะซ้ือขายท่ีดินท่ี
กําหนดให*จําเลยโอนกรรมสิทธิ์แก�โจทก�ในวันท่ี  31  มกราคม  2530  อันเปNนเง่ือนเวลาเริ่มต*นซ่ึง
กฎหมายให*สันนิษฐานไว*ก�อนว�ากําหนดไว*เพ่ือประโยชน�แก�ฝZายลูกหนี้  คือ  จําเลยท่ียังไม�ต*องโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินแก�โจทก�จนกว�าจะครบกําหนดเง่ือนเวลาดังกล�าวจําเลยจะต*องยกข้ึนเปNนข*อต�อสู*ไว*  
เม่ือจําเลยให*การเพียงปฏิเสธหนี้ของโจทก�โดยมิได*ยกเง่ือนเวลานั้นเปNนข*อต�อสู*  จึงเปNนการสละ
ประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาโดยปริยาย 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1064/2537  โจทก�ฟ[องว�าจําเลยทําสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินให*โจทก�  โดยจะจดทะเบียนโอนท่ีดินให*โจทก�ในวันท่ี  4  กรกฎาคม  2531  ต�อมาโจทก�ทราบว�า
จําเลยจะขายท่ีดินให*ผู* อ่ืนในราคาสูงกว�าโจทก�จึงแจ*งให*จําเลยไปโอนท่ีดินให*โจทก�ภายใน  10  
มิถุนายน  2531  แต�จําเลยหลบหน*าไม�ยอมโอนท่ีดินให*โจทก�  โจทก�ฟ[องจําเลยในวันท่ี  13  มิถุนายน  
2531  ขอให*บังคับจําเลยรับเงินท่ีเหลือแล*วโอนท่ีดินให*โจทก�  จําเลยให*การว�า  ได*มีการยกเลิกสัญญา
จะซ้ือจะขายกันแล*ว  จําเลยไม�ได*เปNนฝZายผิดสัญญา  โจทก�ไม�มีอํานาจฟ[อง  ศาลฎีกาวินิจฉัยว�า  ท่ี
จําเลยให*การต�อสู*คดีเช�นนั้นแสดงว�าจําเลยไม�ถือเอาประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย
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ท่ีดินนั้น  เง่ือนเวลาจึงไม�เปNนข*อท่ีจําเลยจะอ*างเปNนประโยชน�ได*อีก  โจทก�มีอํานาจฟ[องให*จําเลย
ปฏิบัติตามสัญญาจะซ้ือจะขายได* 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5760/2540  จําเลยผิดสัญญา  โจทก�มีสิทธิฟ[องบังคับตาม
สัญญาแก�จําเลยได*  และการท่ีจําเลยชําระหนี้บางส�วนหลังจากท่ีตกเปNนฝZายผิดสัญญาแล*ว  ก็เปNนสิทธิ
ของโจทก�ท่ีจะรับชําระหนี้ได*  ไม�ใช�การสละประโยชน�แห�งเง่ือนไขเวลาตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  192  
 
 
กรณีต�องห�ามมิให�ลูกหนี้ถือเอาประโยชน#จากเงื่อนเวลา 
 
 โดยหลักท่ัวไปแล*วกฎหมายให*สันนิษฐานว�าเง่ือนเวลาย�อมกําหนดไว*เพ่ือประโยชน�แก�ฝZาย
ลูกหนี้  แต�ก็มีกรณีท่ีลูกหนี้จะถือเอาประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาเริ่มต*นหรือเง่ือนเวลาสิ้นสุดมิได*  ถ*ามี
ลักษณะตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  193  ได*บัญญัติไว*ว�า 
 “ในกรณีดังต�อไปนี้  ฝZายลูกหนี้จะถือเอาประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาท่ีเริ่มต*นหรือเง่ือนเวลา
สิ้นสุดมิได* 
 (1) ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาดตามกฎหมายว�าด*วยล*มละลาย 
 (2) ลูกหนี้ไม�ให*ประกันในเม่ือจําต*องให* 
 (3) ลูกหนี้ได*ทําลายหรือทําให*ลดน*อยลงซ่ึงประกันอันได*ให*ไว* 
 (4) ลูกหนี้นําทรัพย�สินของบุคคลอ่ืนมาให*เปNนประกันโดยเจ*าของทรัพย�สินมิได*ยินยอม
ด*วย”   
 จากบทบัญญัติดังกล�าวข*างต*น  ถ*าลูกหนี้มีพฤติการณ�อย�างใดอย�างหนึ่งในกรณีดังต�อไปนี้  
ลูกหนี้จะถือเอาประโยชน�จากเง่ือนเวลาไม�ได* 
 
 1. ลูกหนี้ถูกศาลส่ังพิทักษ#เด็ดขาดตามกฎหมายว-าด�วยล�มละลาย 
  กรณีนี้ลูกหนี้จะถือเอาประโยชน�จากเง่ือนเวลาไม�ได*เนื่องจากลูกหนี้มีหนี้สินล*นพ*นตัว  
ดังนั้น  เม่ือลูกหนี้ถูกศาลสั่งให*เปNนคนล*มละลายแล*ว  เจ*าหนี้จึงมีสิทธิยื่นคําขอรับชําระหนี้ต�อเจ*า
พนักงานพิทักษ�ทรัพย�  ถึงแม*หนี้นั้นจะมีกําหนดเง่ือนเวลาไว*ก็ตาม  เช�น  นายโชคร*ายมีหนี้สินล*นพ*น
ตัว  2  ล*านบาท  นายโชคร*ายจึงไปกู*ยืมเงินนายบุญมีจํานวน  200,000  บาท  เพ่ือมาใช*จ�ายใน
ครอบครัว  โดยกําหนดชําระหนี้ภายในวันท่ี  30  มิถุนายน  2555  ต�อมาวันท่ี  1  มีนาคม  2555  
นายโชคร*ายถูกฟ[องให*เปNนบุคคลล*มละลายจนศาลมีคําสั่งพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาดในวันท่ี  10  มีนาคม  
2555  ดังนั้น  นายบุญมีย�อมมีสิทธิ์ยื่นคําร*องขอรับชําระหนี้ก�อนครบกําหนดต�อเจ*าพนักงานพิทักษ�
ทรัพย�ได*  เพราะกรณีดังกล�าวนี้  นายโชคร*ายจะยกเอาประโยชน�จากเง่ือนเวลาข้ึนต�อสู*ไม�ได* 
 
 2. ลูกหนี้ไม-ให�ประกันในเม่ือจําต�องให� 
  ในกรณีท่ีลูกหนี้ได*ตกลงกับเจ*าหนี้ว�าจะหาประกันมาให*เจ*าหนี้เพ่ือสร*างความไว*วางใจ
แก�เจ*าหนี้  เช�น  หาบุคคลมาคํ้าประกันเงินกู*  หรือหาท่ีดินมาจํานอง  หรือหาทรัพย�มาจํานํา  แต�
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ลูกหนี้ผิดสัญญาไม�ปฏิบัติตามสัญญาท่ีให*ไว*แก�กัน  ดังนั้น  กฎหมายจึงให*สิทธิแก�เจ*าหนี้สามารถเรียก
ให*ลูกหนี้ชําระหนี้ได*ทันทีโดยไม�ต*องรอให*ครบตามกําหนดเง่ือนเวลาก็ได*  เช�น  นายดํากู*เงินนายแดง  
500,000  บาท  นัดชําระ  30  กันยายน  2555  ในสัญญากู*ยืมเงินคู�กรณีท้ังสองฝZายได*ตกลงให*ฝZาย
ลูกหนี้ต*องนําท่ีดินมาจํานองเพ่ือเปNนประกัน  แต�ปรากฏว�านายดําลูกหนี้ไม�ยอมนําท่ีดินมาจํานอง  
เช�นนี้  นายแดงย�อมมีสิทธิเรียกให*นายดําชําระหนี้ได*ทันที  แม*ยังไม�ถึงกําหนดเวลาชําระหนี้ก็ตาม 
 
 3. ลูกหนี้ได�ทําลายหรือทําให�ลดน�อยถอยลงซ่ึงประกันอันได�ให�ไว� 
  เช�น  นายโดมได*กู*เงินนายเตhาจํานวน  800,000  บาท  โดยนายโดมได*จํานอง
เครื่องจักรโรงงานไว*แก�นายเตhา  ในระหว�างท่ีหนี้ยังไม�ถึงกําหนด  นายโดมได*ถอดชิ้นส�วนของ
เครื่องจักรออกไปจําหน�าย  ในกรณีเช�นนี้จึงถือว�านายโดมลูกหนี้ได*ทําลายหรือทําให*ลดน*อยถอยลงซ่ึง
ประกันอันได*ให*ไว*แก�เจ*าหนี้  นายเตhาย�อมมีสิทธิเรียกให*นายโดมชําระหนี้ได*ทันที  โดยไม�ต*องรอให*
ครบกําหนดชําระหนี้ตามสัญญา  
 
 4. ลูกหนี้นําทรัพย#สินของบุคคบอ่ืนมาให�เป?นประกันโดยเจ�าของทรัพย#สินนั้นมิได�
ยินยอมด�วย 
  ในกรณีนี้ไม�ว�าการกระทําของลูกหนี้จะเปNนความผิดอาญาหรือไม�ก็ตาม  หากมี
เหตุการณ�นี้เกิดข้ึนเจ*าหนี้มีสิทธิเรียกให*ลูกหนี้ชําระได*ทันที  โดยไม�ต*องรอให*ครบกําหนดเวลาชําระ
หนี้  ลูกหนี้จะถือเอาประโยชน�แห�งเง่ือนเวลาไม�ได*  เช�น  นายมืดได*ขโมยพระเลี่ยมทองของนายรวย
มาจํานําเงินกู*กับนายชัย  โดยนายมือได*นัดชําระหนี้ภายในวันท่ี  30  สิงหาคม  2555  ต�อมาปรากกฏ
ว�านายรวยได*ไปแจ*งความท่ีโรงพักว�านายมืดขโมยพระเลี่ยมทองของตนไป  จึงทําให*นายชัยทราบเรื่อง  
นายชัยจึงมีสิทธิเรียกให*นายมืดชําระหนี้ได*ทันที  โดยไม�ต*องรอให*ถึงกําหนดชําระหนี้ในวันท่ี  30  
สิงหาคม  2555  ก็ได* 
 
 
สรุป 
 
 เง่ือนไข  คือ  ข*อความท่ีกําหนดไว*ให*นิติกรรมเปNนผลหรือสิ้นผลต�อเม่ือมีเหตุการณ�อันไม�
แน�นอนว�าจะเกิดข้ึน  หรือไม�ในอนาคต  ดังนั้น  หากเหตุการณ�ท่ีกําหนดเกิดข้ึนก็ทําให*นิติกรรมนั้น
เปNนผลใช*บังคับได*ทันทีหรือทําให*นิติกรรมนั้นสิ้นผลทันที 
 เง่ือนเวลา  คือ  ข*อความท่ีคู�กรณีตกลงกันไว*โดยนําเอาเหตุการณ�ในอนาคตท่ีแน�นอนท่ี
จะต*องเกิดข้ึนมาเปNนข*อกําหนดในนิติกรรมซ่ึงเก่ียวกับการเริ่มต*นทวงถามให*ปฏิบัติตามนิติกรรม  หรือ
การสิ้นสุดความเปNนผลของนิติกรรม 
 ดังนั้นเพ่ือให*ผู*ศึกษาเข*าใจในเรื่องเง่ือนไขและเง่ือนเวลาได*ง�ายข้ึน  จึงสามารถสรุปได*ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.1  การเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างเง่ือนไขและเง่ือนเวลา 
 

เง่ือนไข เง่ือนเวลา 
1.  เ ง่ือนไขเปNนการนําเอาเหตุการณ�อันไม�
แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม�มาเปNนข*อกําหนดใน
นิติกรรม 

1. เง่ือนเวลาเปNนการนําเอาเหตุการณ�ในอนาคต
ท่ีแน�นอนท่ีจะต*องเกิดข้ึนมาเปNนข*อกําหนดใน
นิติกรรม 

2.  ผลแห�งนิติกรรมยังไม�เกิดข้ึน  เพราะนิติ
กรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อน  นิติกรรมนั้นย�อม
เปNนผลต�อเม่ือเง่ือนไขนั้นสําเร็จแล*ว   

2.  ผลแห�งนิติกรรมเกิดข้ึนแล*ว  เพียงแต�เง่ือน
เวล า เ ริ่ มต* น เปN นข* อห* าม มิ ให* ทางถามให*
ปฏิบั ติการตามนิ ติกรรมนั้นก�อนถึงเวลา ท่ี
กําหนดเท�านั้น 

3.  เง่ือนไขมีบทบัญญัติเก่ียวกับเหตุท่ีทําให*นิติ
กรรมเปNนโมฆะ 

3.  เง่ือนเวลาไม�มีบทบัญญัติเก่ียวกับเหตุท่ีทําให*
นิติกรรมเปNนโมฆะ 

4.  นิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขจะเกิดผลหรือสิ้นผล
ต�อเม่ือเง่ือนไขนั้นได*สําเร็จแล*ว  แต�คู�กรณีอาจ
ตกลงกันให*แตกต�างจากหลักท่ัวไปโดยนิติกรรม
ท่ีมีเง่ือนไขนั้นให*มีผลย*อนหลังไปถึงเวลาใดเวลา
หนึ่งก�อนสําเร็จก็ได* 

4.   เ ง่ือนเวลาท่ีกําหนดไว*ย�อมเปNนไปเ พ่ือ
ประโยชน�แก�ฝZายลูกหนี้  ซ่ึงลูกหนี้สามารถยก
เอาเง่ือนเวลาข้ึนกล�าวอ*างเปNนข*อต�อสู*เจ*าหนี้ได*  
คู�กรณีจะตกลงกันให*มีผลย*อนหลังไม�ได* 

5. เง่ือนไขแบ�งออกเปNน  2  ชนิด คือ  เง่ือนไข
บังคับก�อน  และเง่ือนไขบังคับหลัง 

5. เง่ือนเวลาแบ�งออกเปNน  2  ชนิด  คือ  เง่ือน
เวลาเริ่มต*น  และเง่ือนเวลาสิ้นสุด 
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คําถามท�ายบทท่ี  4 
 

 
1. เง่ือนไขมีความหมายอย�างไร  แบ�งออกเปNนก่ีประเภท  ได*แก�อะไรบ*าง 
2. เง่ือนไขท่ีไม�สมบูรณ�แบ�งออกเปNนก่ีกรณี  ได*แก�อะไรบ*าง  ให*อธิบายพร*อมยกตัวอย�างประกอบ 
3. เง่ือนไขบังคับก�อนท่ีแล*วแต�ใจของลูกหนี้หมายความว�าอย�างไร 
4. ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จคู�กรณีมีสิทธิและหน*าท่ีอย�างไรบ*าง 
5. เง่ือนเวลามีความหมายอย�างไร  แบ�งออกเปNนก่ีประเภทได*แก�อะไรบ*าง 
6. จงเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างเง่ือนไขและเง่ือนเวลา 
7. นายไก�ทําสัญญาจะขายรถยนต�นิสสันคันหนึ่งให*กับนายหมอนในราคา  200,000  บาท  โดยมี
 เง่ือนไขว�าจะต*องรอให*นายไก�ซ้ือรถคันใหม�เสียก�อน  ต�อมานายหมอนได*ไปพบกับนายอํานวย  
 ซ่ึงนายอํานวยได*เสนอขายรถยนต�โตโยต*าของตนให*แก�นายหมอนในราคา  100,000  บาท    
 นายหมอนเห็นว�ารถยนต�ของนายอํานวยถูกกว�าจึงไม�ต*องการซ้ือรถยนต�จากนายไก�อีกต�อไป  
 นายหมอนจึงได*แอบไปวางเพลิงรถยนต�ของนายไก�จนเสียหายท้ังหมด  เพ่ือมิให*เง่ือนไขสําเร็จ  
 ดังนี้  จึงวินิจฉัยว�า  นิติกรรมการซ้ือรถยนต�ระหว�างนายไก�กับนายหมอนจะมีผลทางกฎหมาย
 อย�างไร  เพราะเหตุใด 
8. นายจนได*กู*ยืมเงินนายรวย  500,000  บาท  โดยนายจนได*จํานองเครื่องจักรโรงงานไว*แก�     
 นายรวย  ในระหว�างท่ีหนี้ยังไม�ถึงกําหนด  นายจนได*ถอดชิ้นส�วนของเครื่องจักรออกไปจําหน�าย  
 ดังนี้ให*วินิจฉัยว�า  นายรวยมีสิทธิเรียกให*นายจนชําระหนี้ก�อนถึงกําหนดได*หรือไม�  และถ*านาย
 รวยเรียกให*นายจนชําระหนี้ทันที  นายจนจะอ*างเอาประโยชน�จากเง่ือนเวลาข้ึนต�อสู*นายรวยได*
 หรือไม� 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  5 
ระยะเวลาและอายุความ 

 
 
หัวข�อเนื้อหา 
 ระยะเวลาและอายุความ 
 1. ระยะเวลา 
 2. การสิ้นสุดของระยะเวลา 
 3. การนับระยะเวลาท่ีกําหนดคละกัน 
 4. การขยายระยะเวลา 
 5. กรณีวันสุดท&ายแห'งระยะเวลาเป)นวันหยุด 
 6. อายุความ 
 7. การเริ่มนับอายุความ 
 8 อายุความสะดุดหยุดลง 
 9. ผลของการท่ีสิทธิเรียกร&องขาดอายุความ 
 10. การงดใช&  การขยายออก  หรือการย'นเข&าซ่ึงกําหนดอายุความ 
 
วัตถุประสงค$เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายความหมายและวินิจฉัยป6ญหาเก่ียวกับระยะเวลาได&อย'างถูกต&อง 
 2. วิเคราะห<การนับระยะเวลาท่ีกําหนดคละกันและการสิ้นสุดของระยะเวลาได&อย'าง
ถูกต&อง 
 3. อธิบายการขยายระยะเวลาและกรณีท่ีวันสุดท&ายแห'งระยะเวลาเป)นวันหยุดได&อย'าง
ถูกต&อง 
 4. อธิบายและวินิจฉัย  อายุความ  การเริ่มนับอายุความ  อายุความสะดุดหยุดลงได&อย'าง
ถูกต&อง 
 5. อธิบายและวินิจฉัยผลของการท่ีสิทธิเรียกร&องขาดอายุความ  การงด  การขยายหรือ
การย'นอายุความได&อย'างถูกต&อง 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ฟ6งบรรยายและอภิปรายซักถาม 
 2. แบ'งกลุ'มมอบหมายงาน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 5. บรรยายสรุป 
 6. ทําแบบฝAกหัดท&ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  5 
 2. โสตทัศนวัสดุ  PowerPoint  ระยะเวลาและอายุความ 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการฟ6งบรรยาย 
 2. สังเกตความสนใจในการร'วมกิจกรรม 
 3. ฟ6งจากการอภิปราย 
 4. ตรวจแบบฝAกหัด 
 5. ทดสอบปลายภาค 
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บทท่ี  5 
ระยะเวลาและอายุความ 

 
 
 ในการทํานิติกรรมระหว'างบุคคลนั้น  อาจมีการกําหนดระยะเวลาเอาไว&  เช'น  กําหนด
ระยะเวลาในการชําระราคาสินค&า  หรือส'งมอบทรัพย<ในสัญญาซ้ือขาย  หรือกําหนดระยะเวลาท่ี
จะต&องชําระหนี้ในสัญญากู&ยืม  เป)นต&น  จึงจําเป)นต&องมีเรื่องระยะเวลาเข&ามาเก่ียวข&องในการทํานิติ
กรรมด&วย  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/1  บัญญัติว'า  “การนับระยะเวลา
ท้ังปวงให&บังคับตามบทบัญญัติแห'งลักษณะนี้เว&นแต'จะมีกฎหมาย  คําสั่งศาล  ระเบียบข&อบังคับ  หรือ
นิติกรรมกําหนดเป)นอย'างอ่ืน”  ซ่ึงสาเหตุท่ีกฎหมายต&องวางหลักเกณฑ<ในการนับระยะเวลาเอาไว&  ก็
เพ่ือปSองกันความขัดแย&งท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเห็นท่ีไม'ตรงกันของคู'สัญญาในเรื่องการนับระยะเวลา  
ส'วนเรื่องอายุความนั้นเป)นระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว&เพ่ือให&ผู&มีสิทธิเรียกร&องจะต&องใช&สิทธิบังคับ
เอาจากฝTายท่ีต&องปฏิบัติการชําระหนี้ในนิติกรรม  ซ่ึงการใช&สิทธิเรียกร&องนั้นจะต&องอยู'ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  ถ&าหากผู&ใช&สิทธิเรียกร&องใช&สิทธิเรียกร&องเกินกําหนด  สิทธิดังกล'าวย'อม
ขาดอายุความ  ลูกหนี้ย'อมมีสิทธิยกอายุความข้ึนต'อสู&เจ&าหนี้เพ่ือปฏิเสธการชําระหนี้ได& 
 
 
ระยะเวลา 
 
 ระยะเวลานั้นเป)นช'วงเวลาหรือความนานท่ีมีหน'วยเป)นปV  เดือน  สัปดาห<  วัน  ชั่วโมง  
นาที  และวินาที  ซ่ึงกําหนดไว&โดยประการต'างๆ  ท้ังในกฎหมาย  ระเบียบ  ข&อบังคับ  หรือในนิติ
กรรมท่ีคู'สัญญากําหนดกันเอง  และโดยประการอ่ืน  (สถิต  เล็งไธสง, 2549: 83)  แม&ในเบื้องต&น
บุคคลท่ัวไปจะเข&าใจว'าการคิดคํานวณระยะเวลาดังกล'าวไม'น'าจะมีป6ญหาเพราะสามารถคํานวณตาม
ปฏิทิน  แต'ในทางปฏิทินอาจเกิดป6ญหาได&  เช'น  กําหนดชําระหนี้เม่ือครบ  15  วันนับจากวันทํา
สัญญา  คู'สัญญาฝTายหนึ่งอาจจะนับวันท่ีทําสัญญาเข&าด&วย  แต'คู'สัญญาอีกฝTายหนึ่งอาจจะไม'นับวันท่ี
ทําสัญญาเข&าด&วย  โดยให&เหตุผลท่ีสัญญาเริ่มทําตอนบ'ายจึงนับเป)นหนึ่งวันไม'ได&  เป)นต&น  ดังนั้นเพ่ือ
ไม'ให&เกิดป6ญหาในความไม'ชัดเจนแน'นอนในการคํานวณระยะเวลากฎหมายจึงจําเป)นต&องเข&ามา
กําหนดหลักเกณฑ<ท่ีแน'นอน  เพ่ือใช&กับทุกคนทุกกรณี  (ศนันท<กรณ<  โสตถิพันธุ<, 2557: 239)  เช'น
นายป\]ดถูกศาลพิพากษาให&จําคุกเป)นเวลา  10  ปV  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  291  ใน
ข&อหากระทําโดยประมาทเป)นเหตุให&ผู&อ่ืนถึงแก'ความตาย  การนับระยะเวลาจําคุกนั้นให&นับวันเริ่ม
จําคุก  (ป.อ.  มาตรา  21)  คือต&องนับต้ังแต'วันท่ีศาลมีคําสั่ง  จึงไม'ต&องนับระยะเวลาตามประมวล
กฎหมายแพ'งและพาณิชย<  ท้ังนี้เพราะการนับระยะเวลาดังกล'าวมีกฎหมายหรือคําสั่งศาลหรือ
ระเบียบข&อบังคับกําหนดไว&โดยเฉพาะแล&ว  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/1  วรรคท&าย) 
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 1. วิธีการนับระยะเวลา 
  ปกติวิธีการกําหนดนับระยะเวลาในกิจการท่ัวไปนั้นให&ใช&บังคับตามประมวลกฎหมาย
แพ'งและพาณิชย<มาตรา  193/1  ท่ีบัญญัติว'า  “การนับระยะเวลาท้ังปวงให&ใช&บังคับตามบทบัญญัติ
แห'งลักษณะนี้....”  เช'น  การนับระยะเวลาเก่ียวกับนิติกรรมในรูปต'างๆ  การนับอายุความ  การนับ
ระยะเวลาบอกล&างโมฆียะกรรม  การนับระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ'งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การนับอายุ
ข&าราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข&าราชการ  เป)นต&น  (พวงผกา  บุญโสภาคย<  และ  
ประสาน  บุญโสภาคย<, 2553: 185)  โดยวิธีการนับระยะเวลาในกิจการท่ัวไปนี้  มิให&นับวันแรกแห'ง
ระยะเวลารวมเข&าด&วยกัน  กฎหมายให&นับวันรุ'งข้ึน  เว&นแต'เฉพาะในกิจการดังต'อไป 
  1.1 มีกฎหมายกําหนดเป)นอย'างอ่ืน 
   เช'น นายป\]ดถูกศาลพิพากษาให&จําคุกเป)นเวลา  10  ปV  ในข&อหาประมาทเป)น
เหตุให&ผู&อ่ืนถึงแก'ความตาย  (ป.อ.  มาตรา  291)  ในการนับระยะเวลาจําคุกนั้นให&นับวันเริ่มจําคุก
รวมคํานวณเข&าด&วย  และให&นับเป)นหนึ่งวันเต็มโดยไม'ต&องคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง  (ป.อ.  มาตรา  21)  
ซ่ึงจะแตกต'างกับการนับระยะเวลาในทางกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  เพราะการนับระยะเวลาตาม
กฎหมายแพ'งและพาณิชย<นั้นถ&ากําหนดระยะเวลาเป)นวัน  สัปดาห<  เดือนหรือปV  กฎหมายมิให&นับวัน
แรกแห'งระยะเวลานั้นรวมเข&าด&วยกันให&เริ่มนับต้ังแต'วันรุ'งข้ึน  ดังนั้น  การนับระยะเวลาจําคุกจึงต&อง
ใช&หลักเกณฑ<ตามท่ีประมวลกฎหมายอาญากําหนดไว& 
  1.2 มีคําสั่งศาลกําหนดเป)นอย'างอ่ืน 
   คือ  ให&นับต้ังแต'วันท่ีศาลอ'านพิพากษาหรือคําสั่ง  ก็ต&องเริ่มนับต้ังแต'วันท่ีศาล
อ'านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
  1.3 มีระเบียบข&อบังคับกําหนดเป)นอย'างอ่ืน 
   เช'น  ข&อบังคับการไฟฟSาส'วนภูมิภาคว'าด&วยการจัดซ้ือ  พ.ศ.  2543  กําหนดรับ
ซองประกวดราคาในวันท่ี  3  มีนาคม  2556  เวลา  10.00 นาฬิกา  ถึง  11.00 นาฬิกา  แต'ปรากฏ
ว'า  นาย  ข.  ผู&มายื่นซองประกวดราคามายื่นตอนเวลา  11.01  นาฬิกา  ฉะนั้นเจ&าหน&าท่ีรับซองไม'
สามารถรับซองของนาย  ข.  ได&เนื่องจากขัดกับข&อบังคับของการไฟฟSาส'วนภูมิภาคว'าด&วยการจัดซ้ือ  
พ.ศ.  2543   
  1.4 มีนิติกรรมกําหนดเป)นอย'างอ่ืน 
   เช'น  นายดําทําสัญญาเช'าบ&านนายแดงมีกําหนดระยะเวลาเช'า  5  ปV  ซ่ึงการเริ่ม
นับระยะเวลาตามกฎหมายนั้น  ไม'ให&นับวันท่ีทําสัญญาเข&ารวมด&วย  แต'ให&นับวันรุ'งข้ึน  แต'ถ&าปรากฏ
ว'าคู'กรณีในสัญญาตกลงกันว'าให&นับวันทําสัญญารวมด&วยโดยตกลงกันเป)นลายลักษณ<อักษร  กรณีนี้ก็
ต&องนับวันแรกท่ีทําสัญญารวมเข&าด&วยตามท่ีนิติกรรมกําหนดไว& 
 
 2. การเริ่มต�นนับระยะเวลา 
  การเริ่มนับระยะเวลานั้นกฎหมายได&วางหลักเกณฑ<ไว&ดังนี้ 
  2.1 กรณีกําหนดระยะเวลาท่ีสั้นกว'าวัน 
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   ถ&าหน'วยนับระยะเวลาท่ีสั้นกว'าวัน  เช'น  นับเป)นชั่วโมง  นาที  วินาที                
ซ่ึงตามปกติการคํานวณระยะเวลาให&คํานวณเป)นวัน  แต'ถ&ากําหนดเป)นหน'วยท่ีสั้นกว'าวันก็ให&กําหนด
ตามหน'วยเวลาท่ีกําหนดโดยไม'มีการป6ดเศษของชั่วโมง  นาทีหรือวินาทีท้ิง  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/2)  
เช'น  เช'ารถยนต<มาขับ  4  ชั่วโมง  ก็ต&องคํานวณเวลาตามนั้น  เพราะฉะนั้น  การนับเวลาท่ีสั้นกว'าวัน
จึงให&เริ่มนับในขณะท่ีเริ่มการนั้น  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/3  วรรค
แรกได&บัญญัติว'า  “ถ&ากําหนดระยะเวลาเป)นหน'วยเวลาท่ีสั้นกว'าวันให&เริ่มต&นนับในขณะท่ีเริ่มการนั้น”   
   ตัวอย-าง  นายวีเช'าเรือนายอํานวยในวันท่ี  4  เมษายน  2555  เวลา  8.00  
นาฬิกา  เป)นเวลา  4  ชั่วโมง  เช'นนี้ระยะเวลาเริ่มต&นนับต้ังแต'เวลาลงเรือคือต้ังแต'เวลา  8.00  
นาฬิกา  จนถึงเวลา  12.00  นาฬิกา  เม่ือครบเวลา  4  ชัวโมงสัญญาเช'าก็สิ้นสุดทันที  ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายไม'ได&บัญญัติไว&โดยตรง  ดังนั้น  ระยะเวลาจึงสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีตกลงกัน 
  2.2 กรณีกําหนดระยะเวลาเป)นวัน 
   คําว'า  “วัน”  นั้นโดยท่ัวไปแล&ว  คือเวลาต้ังแต'  00.00 นาฬิกา  จนถึง  24.00  
นาฬิกา  โดยมีเวลารวม  24  ชั่วโมง  แต'ในบางกรณีคําว'า  “วัน”  อาจมีความแตกต'างกันท้ังนี้แล&วแต'
กฎหมายกําหนดไว&ในกิจการนั้นๆ  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/4  บัญญัติ
ว'า  “ในทางคดีความในทางราชการ  หรือทางธุรกิจการค&าหรืออุตสาหกรรม  วัน  หมายความว'า  
เวลาทําการตามท่ีได&กําหนดข้ึนโดยกฎหมาย  คําสั่งศาล  หรือระเบียบข&อบังคับ  หรือเวลาทําการ
ตามปกติของกิจการนั้น  แล&วแต'กรณี”  ดังนั้น  คําว'า  “วัน”  ในทางคดีความในทางราชการหรือทาง
ธุรกิจการค&าและอุตสาหกรรม  ก็คือ  เวลาทําการท่ีกําหนดข้ึนโดยกฎหมาย  คําสั่งศาล  หรือระเบียบ
ข&อบังคับ  หรือเวลาทําการตามปกติของกิจการนั้นๆ  เช'น  ศาลมีกําหนดให&จําเลยยื่นคําให&การภายใน
เวลา  15  วัน  ซ่ึงเวลาทําการของศาล  คือช'วงเวลาต้ังแต'  8.30  นาฬิกา  จนถึง  16.30  นาฬิกา  
แต'ปรากฏว'าวันท่ีจําเลยไปยื่นเป)นวันท่ีครบกําหนด  15  วันพอดี  แต'จําเลยไปสายโดยไปถึงเวลา  
16.45  นาฬิกา  อันเป)นเวลาท่ีศาลป`ดทําการ  ดังนี้แม&จําเลยจะไปศาลในวันท่ี  15  พอดี  แต'ก็ถือว'า
จําเลยมายื่นไม'ทันวันนัดของศาลจําเลยจะมาอ&างคําว'า  “วัน”  ตามเวลา  24  นาฬิกาไม'ได& 
   สําหรับการนับระยะเวลาเป)นวันนั้น  ในบางครั้งการเริ่มต&นแห'งระยะเวลาอาจไม'
เต็มวันซ่ึงอยู'ในระหว'างครึ่งวัน  เพ่ือมิให&เกิดป6ญหาในการคํานวณระยะเวลากฎหมายจึงมิให&นับวันแรก
แห'งระยะเวลารวมเข&าด&วยกัน  โดยให&เริ่มนับในวันรุ'งข้ึนถัดจากวันท่ีทําการนั้นๆ  เว&นแต'ในนิติกรรม
นั้นจะได&ระบุไว&เป)นอย'างอ่ืน  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/3  วรรคสอง  
บัญญัติว'า  “ถ&ากําหนดระยะเวลาเป)นวัน...มิให&นับวันแรก  แห'งระยะเวลานั้นรวมเข&าด&วยกัน  เว&นแต'
จะเริ่มการในวันนั้นเอง  ต้ังแต'เวลาท่ีถือได&ว'าเป)นเวลาเริ่มต&นทําการงานกันตามประเพณี  เช'น  ทํา
สัญญาเช'ารถ  10  วัน  โดยวันทําสัญญาคือวันท่ี  7  กุมภาพันธ<  2556  การเริ่มนับระยะเวลาจึงต&อง
นับวันรุ'งข้ึนคือวันท่ี  8  กุมภาพันธ<  2556  เป)นต&น  มีป6ญหาว'าการนับระยะเวลากรณีท่ีมีหน'วยเป)น
วันไม'มีกฎหมายบัญญัติการสิ้นสุดการนับเอาไว&และจะใช&บทบัญญัติท่ีใกล&เคียงมาบังคับใช&ก็ไม'ได&  
ดังนั้น  จึงต&องใช&หลักความเป)นจริงในการนับ  กล'าวคือ  ถ&ากฎหมายให&เริ่มนับวันท่ี  8  กุมภาพันธ<  
2556  เป)นวันแรก  วันสิ้นสุดก็ต&องเป)นวันท่ี  17  กุมภาพันธ<  2556  นั่นเอง 
   อย'างไรก็ตาม  ถ&าคู'กรณีได&เริ่มการในวันแรกต้ังแต'เวลาท่ีถือได&ว'าเป)นเวลาเริ่มต&น
ทําการงานตามประเพณี  ก็ให&นับวันแรกเข&าด&วยกัน  เช'น  นายแดงรับจ&างตัดอ&อยให&กับนายดํามี
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กําหนด  5  วันๆ  ละ  300  บาท  โดยเริ่มต&นทํางานช'วงเวลา  8.00  นาฬิกา  ถึง  17.00 นาฬิกา  
ต้ังแต'วันท่ี  3  เมษายน  2556  เป)นต&นไป  ดังนั้นระยะเวลาจึงต&องเริ่มนับต้ังแต'วันท่ี  3  เมษายน  
2556  ซ่ึงถือเป)นวันเริ่มต&นทํางานการตามประเพณี 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1517/2530  ศาลมีคําสั่งให&ขยายเวลาให&โจทก<นําคําข้ึนศาล
มาชําระภายใน  15  วัน  นับต้ังแต'วันสั่ง  ซ่ึงจะครบกําหนดวันท่ี  11  สิงหาคม  2527  โจทก<ยื่นคํา
ร&องขอพยานเวลาอีก  30  วัน  ศาลก็อนุญาตอีก  ซ่ึงเริ่มหนึ่งในวันท่ี  12  สิงหาคม  2527  จะครบ  
30  วัน  ในวันท่ี  10  กันยายน  2527  โจกท<ก็ไม'ได&นําคําข้ึนศาลมาวางเพ่ิม  กลับยื่นคําร&องขอขยาย
เวลาไปอีก  1  เดือน  ศาลชั้นต&นไม'อนุญาต  และได&จําหน'ายคดีจากสารบทความ  โจทก<ก็มิได&นําคํา
ข้ึนศาลมาวางในวันนั้น  คือ  ไม'ได&ว'าศาลชั้นต&นมีคําสั่งจําหน'ายคดีก'อนถึงเวลากําหนดท่ีให&โจทก<นําคํา
ข้ึนศาลมาวางเพ่ิมจึงเป)นการท้ิงฟSองตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ'ง  มาตรา  174 (2)   
  2.3 กรณีกําหนดระยะเวลาเป)นสัปดาห<  เดือน  หรือปV  
   ในการนับระยะเวลาท่ีมีหน'วยมากกว'าวัน  เช'น  หน'วยเวลาท่ีเป)นสัปดาห<  เดือน  
หรือปVนั้น  ประมวลกฎหมายแพ'งมาตรา  193/3  วรรคสอง  บัญญัติว'า  “ถ&ากําหนดระยะเวลาเป)น...
สัปดาห<  เดือน  หรือปV  มิให&นับวันแรกแห'งระยะเวลานั้นรวมเข&าด&วยกัน  เว&นแต'จะเริ่มการในวัน
นั้นเองต้ังแต'เวลาท่ีถือได&ว'าเป)นเวลาเริ่มต&นทําการงานตามประเพณี”   
   ดังนั้น  การนับระยะเวลาท่ีมีหน'วยเวลาเป)นสัปดาห<  เดือน  หรือปV  จึงมิให&นับวัน
แรกแห'งระยะเวลานั้นเข&าด&วยกัน  ให&เริ่มนับวันรุ'งข้ึน  แต'มีข&อยกเว&นว'า  ถ&าเป)นกรณีท่ีได&เริ่มการใน
วันนั้นเอง  ต้ังแต'เวลาท่ีถือได&ว'าเป)นเวลาเริ่มต&นทําการงานตามประเพณี  กรณีนี้ก็ต&องนับวันแรกแห'ง
ระยะเวลานั้นรวมเข&าด&วยกัน  ซ่ึงใช&หลักการเช'นเดียวกับกรณีกําหนดระยะเวลาเป)นวันใน              
หัวข&อท่ี  2.2 
   ตัวอย-าง  นายทองยืมควายนายนาคไปไถนา  เม่ือวันท่ี  10  สิงหาคม  2557  มี
กําหนด  1  เดือน  การนับระยะเวลาจึงให&นับวันรุ'งข้ึน  คือวันท่ี  11  สิงหาคม  2557  เป)นต&นไปจน
ครบ  1  เดือน   
  2.4 การคํานวณนับระยะเวลาตามปฏิทินในราชการ 
   ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/5  วรรคหนึ่ง  บัญญัติว'า  “ถ&า
กําหนดระยะเวลาเป)นสัปดาห<  เดือน  หรือปV  ให&คํานวณตามปVปฏิทิน” 
   ความหมายของคําว'า  “ปVปฏิทินนั้น”  จะเริ่มต้ังแต'วันท่ี  1  มกราคมและไป
สิ้นสุดลงในวันท่ี  31  ธันวาคม  และในปVหนึ่งมี  12  เดือน  ส'วนในแต'ละเดือน  จะมีวันไม'เท'ากันซ่ึง
อาจเป)น  30  วัน  หรือ  31  วัน  ส'วนในเดือนกุมภาพันธ<อาจเป)น  28  วัน  หรือ  29  วัน  ก็เป)น
ปฏิทินก็จะเป)นไปเช'นนั้น  (อัครวิทย<  สุมาวงศ<, 2554: 204)  ส'วนสัปดาห<นั้นตามปVปฏิทินจะเริ่มต&น
ต้ังแต'วันอาทิตย<และสิ้นสุดในวันเสาร<  โดย  1  สัปดาห<จะมีอยู'  7  วัน 
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การสิ้นสุดของระยะเวลา 
 
 เม่ือมีระยะเวลาเริ่มต&น  ก็ย'อมมีการสิ้นสุดลง  โดยระยะเวลาย'อมสิ้นสุดลงในกรณี
ดังต'อไปนี้ 
 1. ถ�าระยะเวลากําหนดนับแต-วันต�นแห-งสัปดาห$  เดือน  หรือป5  ระยะเวลาย-อมส้ินสุด
ลงในวันสุดท�ายของสัปดาห$  เดือน  หรือป5นั้น  ส-วนถ�าระยะเวลามิได�กําหนดนับแต-วันต�นแห-ง
สัปดาห$  เดือน  หรือป5  ระยะเวลาย-อมส้ินสุดลงในวันก-อนหน�าจะถึงวันแห-งสัปดาห$  เดือน  หรือ
ป5สุดท�ายอันเป9นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น 
  ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/5  บัญญัติว'า  “ถ&ากําหนดระยะเวลา
เป)นสัปดาห<  เดือนหรือปVให&คํานวณตามปVปฏิทิน 
  ถ&าระยะเวลามิได&กําหนดนับแต'วันต&นแห'งสัปดาห<  วันต&นแห'งเดือนหรือปV  ระยะเวลา
ย'อมสิ้นสุดลงในวันก'อนหน&าจะถึงวันแห'งสัปดาห<  เดือน  หรือปVสุดท&ายอันเป)นวันตรงกับวันเริ่ม
ระยะเวลานั้น  ถ&าในระยะเวลานับเป)นเดือนหรือปVนั้นไม'มีวันตรงกันในเดือนสุดท&าย  ให&ถือเอาวัน
สุดท&ายแห'งเดือนนั้นเป)นวันสิ้นสุดระยะเวลา” 
  จากบทบัญญัติดังกล'าวข&างต&น  จะเห็นได&ว'าวันต&นแห'งสัปดาห<คือวันอาทิตย<  วันต&น
แห'งเดือนคือวันท่ี  1  ของทุกๆ  เดือน ส'วนวันต&นแห'งปV  คือวันท่ี  1 มกราคมของทุกๆ  ปV  ซ่ึง
สามารถแยกพิจารณาได&ดังต'อไปนี้ 
  1.1 กรณีระยะเวลาได&กําหนดนับแต'วันต&นย'อมสิ้นสุดในวันสุดท&าย   
   ตัวอย-างท่ี  1  กรณีระยะเวลาเริ่มต&นนับเป)นวันต&นแห'งสัปดาห<  เช'น  นายโชค
ยืมรถยนต<นายชาญในวันเสาร<ท่ี  10  มีนาคม  2556  มีกําหนดระยะเวลา  1  สัปดาห<  เช'นนี้
ระยะเวลาเริ่มต&นนับวันอาทิตย<ท่ี  11  มีนาคม  2556  ตามมาตรา  193/3  วรรคสอง  ซ่ึงเป)นวันต&น
แห'งสัปดาห<  ดังนั้น  ระยะเวลา  1  สัปดาห<ย'อมสิ้นสุดในวันเสาร<ท่ี  17  มีนาคม  2556  ตามมาตรา  
193/5  วรรคสอง   
   ตัวอย-างท่ี  2  กรณีระยะเวลาเริ่มต&นนับเป)นวันต&นแห'งเดือน  เช'น  นางมีเช'า
บ&านนางมาเม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  2555  มีกําหนดระยะเวลา  2  เดือน  ในกรณีเช'นนี้ระยะเวลา
เริ่มต&นนับ  คือ  วันท่ี  1  เมษายน  2555  ตามมาตรา  193/3  วรรคสอง  ซ่ึงเป)นวันต&นแห'งเดือน  
ดังนั้น  ระยะเวลา  2  เดือน  ย'อมสิ้นสุดลงในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2556  ตามาตรา  193/5  วรรค
สอง 
   ตัวอย-างท่ี  3  กรณีระยะเวลาเริ่มต&นนับเป)นวันต&นแห'งปV  เช'น  นายเสือเช'าท่ีดิน
นายหมีในวันท่ี  31  ธันวาคม  2556  มีกําหนดเวลา  2  ปV  เช'นนี้ระยะเวลาเริ่มต&นนับวันท่ี  1  
มกราคม  2557  ตามาตรา  193/3  วรรคสอง  ซ่ึงเป)นวันต&นแห'งปV  ดังนั้น ระยะเวลา  2  ปV  ย'อม
สิ้นสุดลงในวันท่ี  31  ธันวาคม  2558  ตามมาตรา  193/5  วรรคสอง  อันเป)นการคํานวณตามปV
ปฏิทิน 
  1.2 กรณีระยะเวลามิได&กําหนดนับแต'วันต&นย'อมสิ้นสุดลงในวันก'อนหน&า  อันเป)นวัน
ตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น 
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   ตัวอย-าง  นายป`ติยืมควายนายมานะไปไถนาเม่ือวันท่ี  2  เมษายน  2555  
กําหนดเวลา  1  เดือน  เช'นนี้ระยะเวลาเริ่มต&นนับวันท่ี  3  เมษายน  2555  ตามมาตรา  193/3  
วรรคสอง  ซ่ึงวันท่ี  3  มิใช'วันต&นแห'งเดือน  ดังนั้น  ระยะเวลา  1  เดือน  ย'อมสิ้นสุดลงในวันท่ี  2  
ซ่ึงเป)นวันก'อนหน&าวันท่ี  3  อันเป)นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นในเดือนถัดไปคือเดือนพฤษภาคม  
ตามมาตรา  193/5  วรรคสอง  จึงสิ้นสุดลงในวันท่ี  2  พฤษภาคม  2555  
 
 2. ถ�าระยะเวลานับเป9นเดือนหรือป5นั้นไม-มีวันตรงกันในเดือนสุดท�ายให�ถือเอาวัน
สุดท�ายแห-งเดือนนั้นเป9นวันส้ินสุดระยะเวลา 
  เช'น  เดือนกุมภาพันธ<บางปVมี  28  วัน  บางปVมี  29  วัน  เป)นกรณีท่ีไม'มีวันตรงกันใน
เดือนสุดท&าย  ดังนั้น  จึงให&ถือเอาวันสุดท&ายแห'งเดือนนั้นเป)นวันสิ้นสุดระยะเวลา 
  ตัวอย-างท่ี  1  นายทองยืมรถยนต<นายเงินในวันท่ี  30  มกราคม  2554  กําหนดเวลา 
1  เดือน  เช'นนี้ระยะเวลาเริ่มต&นนับคือ  วันท่ี  31  มกราคม  2554  ตามมาตรา  193/3  วรรคสอง  
ซ่ึงวันท่ี  31  มิใช'วันต&นแห'งเดือน  ดังนั้นระยะเวลา  1  เดือนย'อมสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  ซ่ึงเป)นวัน
ก'อนหน&าวันท่ี  31  ในเดือนถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ<  แต'ในเดือนกุมภาพันธ<  2554  มี  28  วัน  ไม'
มีวันท่ี  30  อันเป)นวันตรงกันกับวันท่ีเริ่มระยะเวลานั้น  ดังนั้น  จึงต&องถือเอาวันสุดท&ายของเดือน
กุมภาพันธ<  คือวันท่ี  28  กุมภาพันธ<  2554  เป)นวันสิ้นสุดแห'งระยะเวลา  ตามมาตรา  193/5  วรรค
สองตอนท&ายท่ีว'า  “ถ&าในระยะเวลานับเป)นเดือนหรือปVนั้นไม'มีวันตรงกันในเดือนสุดท&ายให&ถือเอาวัน
สุดท&ายแห'งเดือนนั้นเป)นวันสิ้นสุดระยะเวลา”   
 
  ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  8721/2544  กําหนดระยะเวลา  1  เดือนต&องคํานวณตามปV
ปฏิทิน  และถ&าไม'มีวันตรงกันในเดือนสุดท&าย  ก็ให&ถือเอาวันสุดท&ายแห'งเดือนนั้นเป)นวันสิ้นสุด
ระยะเวลาตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/5  ศาลชั้นต&นอ'านคําพิพากษาให&จําเลยฟ6งเม่ือวันท่ี  30  
มกราคม  2544  และเดือนกุมภาพันธ<  2544  มีเพียง  28  วัน  จําเลยต&องยื่นอุทธรณ<ภายในวันท่ี  
28  กุมภาพันธ<  2544  ถ&ายื่นวันท่ี  1  มีนาคม  2544  ก็เกินหนึ่งเดือน  
 
 
การนับระยะเวลาที่กําหนดคละกัน 
 
 ในกรณีท่ีได&มีการกําหนดระยะเวลาเป)นเดือนและวันคละกัน  หรือกําหนดเวลาเป)นเดือน
และส'วนของเดือนคละกัน  หรือกําหนดเวลาเป)นส'วนของปV  ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  
มาตรา  193/6  ได&บัญญัติว'า  “ถ&าระยะเวลากําหนดเป)นเดือนและวัน  หรือกําหนดเป)นเดือนและ
ส'วนของเดือนให&นับจํานวนเดือนเต็มก'อน  แล&วจึงนับจํานวนวันหรือส'วนของเดือนเป)นวัน 
 ถ&าระยะเวลากําหนดเป)นส'วนของปV  ให&คํานวณส'วนของปVเป)นเดือนก'อนหากมีส'วนของ
เดือนให&นับส'วนของเดือนเป)นวัน 
 การคํานวณส'วนของเดือนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให&ถือว'าเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน” 
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 จากบทบัญญัติข&างต&นแยกพิจารณาได&ดังนี้ 
 
 1. กรณีกําหนดระยะเวลาเป9นเดือนและวัน  เช'น  2  เดือนกับ  15  วันกฎหมายให&นับ
จํานวนเดือนเต็มก'อนแล&วจึงนับจํานวนวัน 
  ตัวอย-าง  นายเขียวเช'าบ&านนายขาวเม่ือวันท่ี  3  มีนาคม  2554  กําหนดเวลา  2  
เดือนกับ  15  วัน  เช'นนี้ระยะเวลา  2  เดือนครบวันท่ี  3  พฤษภาคม  2554  แล&วจึงนับต'อไปอีก  
15  วัน  จึงสิ้นสุดวันท่ี  18  พฤษภาคม  2554   
 
 2. กรณีกําหนดระยะเวลาเป9นเดือน  และส-วนของเดือน  เช'น  

2

1
3

  เดือน ในกรณีนี้

กฎหมายให&นับจํานวนเดือนเต็มก'อน  แล&วจึงนับส'วนของเดือนเป)นวัน  และในการคํานวณส'วนของ
เดือนเป)นวันให&ถือว'าหนึ่งเดือนมี  30  วัน   
  ตัวอย-าง  นายวียืมรถยนต<นายอํานวย  เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2556  กําหนดเวลา  

2

1
3

  เดือน  ดังนี้  ระยะเวลา  3  เดือนครบวันท่ี  2  มิถุนายน  2556  แล&วจึงนับต'อไปอีก  
2

1 เดือน

ซ่ึงเท'ากับ  15  วัน  จึงสิ้นสุดวันท่ี  17  มิถุนายน  2556   
 
 3. กรณีกําหนดระยะเวลาเป9นส-วนของป5  เช'น  

2

1  ปV  กฎหมายให&คํานวณส'วนของปV

เป)นเดือน  คือ  1 ปVมี  12  เดือน  
  ตัวอย-าง  นายศักด์ิเช'าบ&านนายโดมเม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2557  กําหนดเวลา  

2

1  ปV  

เช'นนี้ระยะเวลา  
2

1 ปVเท'ากับ  6  เดือน  จึงสิ้นสุดวันท่ี  2  กันยายน  2557   

  อย'างไรก็ดีถ&ามีการกําหนดเป)นส'วนของปV  และส'วนของเดือนคละกัน  เช'น  
4

1 ปV  

และ  
5

1 เดือน  กฎหมายให&คํานวณส'วนของปVเป)นเดือนก'อน  แล&วให&นับส'วนของเดือนเป)นวัน  ซ่ึง   

1 ปVมี  12  เดือน  ส'วน  1  เดือนมี  30  วัน  
  ตัวอย-าง  นายจนกู&ยืมเงินนายรวยเม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2556  มีกําหนดเวลา  

4

1 ปV  

กับ  
5

1  เดือน  เช'นนี้ระยะเวลา  
4

1 ปV  เท'ากับ  3  เดือนครบกําหนดวันท่ี  2  มิถุนายน  2556  

แล&วจึงนับต'อไปอีก  
5

1  เดือนเท'ากับ  6  วัน  จึงสิ้นสุดวันท่ี  8  มิถุนายน  2556  

 
 
การขยายระยะเวลา 
 
 ในการขยายระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญานั้นคู'กรณีอาจขยายเวลาออกไปได&เท'าท่ีไม'ขัดต'อ
กฎหมาย  เช'นระยะเวลาท่ีกําหนดไว&โดยนิติกรรมคู'กรณีแห'งนิติกรรมอาจขยายให&แก'กันก็ได&  หรือ
ระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณาความ  เม่ือมีเหตุพิเศษศาลมีอํานาจขยายให&แก'คู'ความได&  
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ซ่ึงหากมีการขยายระยะเวลา  ก็ต&องมีการนับระยะเวลาต'อไปอีก  (พวงผกา  บุญโสภาคย<  และ  
ประสาน  บุญโสภาคย<, 2553: 197)  อย'างไรก็ดีในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาออกไป  โดยมิได&มีการ
กําหนดวันเริ่มต&นแห'งระยะเวลาท่ีขยายออกไปก็ให&นับวันท่ีต'อจากวันสุดท&ายเป)นวันแรกของ
ระยะเวลาท่ีขยายนั้น  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/7  บัญญัติว'า  “ถ&ามี
การขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได&มีการกําหนดวันเริ่มต&นแห'งระยะเวลาท่ีขยายออกไปให&นับวันท่ีต'อ
จากวันสุดท&ายของระยะเวลาเดิมเป)นวันเริ่มต&น” 
 ตามมาตรา  193/7  นี้  เป)นการขยายระยะเวลาออกไป  โดยมิได&มีการกําหนดวันเริ่มนับ
ระยะเวลาท่ีขยายออกไป  กรณีนี้กฎหมายจึงให&นับวันท่ีต'อจากวันสุดท&ายของระยะเวลาเดิมเป)นวัน
เริ่มต&น 
 ตัวอย-าง  นายพีทําสัญญาเช'าบ&านนายไก'  เม่ือวันท่ี  5  มีนาคม  2552  กําหนดระยะเวลา
เช'า  3  ปV  ระยะเวลานับจึงเริ่มวันท่ี  6  มีนาคม  2552  อันเป)นวันรุ'งข้ึนตามมาตรา  193/3  วรรค
สอง  สัญญาเช'าย'อมสิ้นสุดลงในวันท่ี  5  มีนาคม  2555  แต'ปรากฏว'าเม่ือครบกําหนดแล&วนายพีและ
นายไก'ตกลงขยายเวลาเช'าออกไปอีก  2  เดือน  การนับเวลาในการขยายระยะเวลาเพ่ิมจึงต&องนํา
มาตรา  193/7  มาบังคับใช&  เพราะกรณีนี้เป)นการขยายระยะเวลาออกไปโดยไม'มีการกําหนดวันเริ่ม
นับระยะเวลาท่ีขยายออกไป  ซ่ึงต&องนับวันท่ีต'อจากวันสุดท&ายของระยะเวลาเดิมเป)นวันเริ่มต&น  ใน
กรณีนี้วันสุดท&ายคือวันท่ี  5  มีนาคม  2555  จึงต&องเริ่มนับวันท่ี  6  มีนาคม  2555  เป)นวันเริ่มต&น
ของระยะเวลาท่ีขยายออกไป  และจะครบ  2  เดือน  ในวันท่ี  5  พฤษภาคม  2555  
 
 
กรณีวันสุดท�ายแห-งระยะเวลาเป9นวันหยุด 
 
 ในบางครั้งระยะเวลาท่ีกําหนดไว&ในสัญญาหรือกรณีท่ีคู'สัญญาได&มีการขยายระยะเวลา
ออกไปต'อจากกําหนดเวลาเดิม  หากวันสิ้นสุดแห'งระยะเวลานั้นเป)นวันหยุดทําการตามประกาศเป)น
ทางการหรือตามประเพณี  อันเป)นเหตุให&คู'กรณีไม'สามารถปฏิบัติตามสัญญาได&ประมวลกฎหมายแพ'ง
และพาณิชย<  มาตรา  193/8  จึงได&บัญญัติไว&ว'า  “ถ&าวันสุดท&ายของระยะเวลาเป)นวันหยุดทําการ
ตามประกาศเป)นทางการหรือตามประเพณีให&นับวันท่ีเริมทําการใหม'ต'อจากวันท่ีหยุดทําการนั้นเป)น
วันสุดท&ายของระยะเวลา”   
 ดังนั้น  กฎหมายจึงบัญญัติให&นับวันท่ีเริ่มทําการใหม'ต'อจากวันหยุดทําการนั้นเป)นวัน
สุดท&ายของระยะเวลา  เช'น  วันสิ้นสุดแห'งระยะเวลาเป)นอาทิตย<  ดังนั้น  ระยะเวลาก็จะขยายออกไป
สิ้นสุดในวันจันทร<  หรือถ&าวันสิ้นสุดเป)นวันศุกร<แต'เป)นวันหยุดราชการ  เช'น  วันศุกร<นั้นเป)นวันท่ี  5  
ธันวาคม  กรณีนี้วันท่ีเป`ดทําการใหม'  คือวันจันทร<จะถือว'าเป)นวันสุดท&ายแทนวันสุดท&ายท่ีตรงกับ
วันหยุด 
 ตัวอย-าง  นายไก'ทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินกับนายกบเม่ือวันท่ี  5  พฤศจิกายน  2553  โดย
ตกลงนัดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน  1  เดือนนับแต'วันทําสัญญา  เช'นนี้ระยะเวลา  1  เดือน  ครบกําหนด
ในวันท่ี  5  ธันวาคม  2553  แต'ปรากฏว'าวันท่ี  5  ธันวาคม  2553  เป)นวันพ'อซ่ึงเป)นวันหยุดราชการ  
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ดังนั้นระยะเวลาสิ้นสุดจึงต&องเริ่มนับถัดจากวันท่ี  5  ธันวาคม  2553  คือวันท่ี  6  ธันวาคม  2553  
อันเป)นวันเป`ดทําการ 
 
 ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  516/2522  ระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันหยุดราชการแต'ศาลสั่งให&ขยาย
ออกไป  5  วัน  ต&องเริ่มในวันถัดไปไม'คํานึงว'าวันสุดท&ายของระยะเวลาเดิมเป)นวันหยุดราชการ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  292/2542  เหตุละเมิดเกิดวันท่ี  12  เมษายน  2537  ต&องฟSอง
ภายใน  1  ปVครบกําหนดตรงกับวันหยุดสงกรานต<วันท่ี  12  ถึง  14  เมษายน  วันท่ี  15  และ  16  
เมษายน  2538  เป)นวันเสาร<อาทิตย<  ราชการหยุดทําการ  โจทก<ยื่นฟSองวันเป`ดทําการวันท่ี  17  
เมษายน  2538  ได&  คดีไม'ขาดอายุความ 
 
 
อายุความ 
 
 1. ลักษณะท่ัวไปของอายุความ 
  อายุความเป)นระยะเวลาอย'างหนึ่งท่ีกฎหมายกําหนดให&เจ&าหนี้ต&องใช&สิทธิเรียกร&อง
ภายในกําหนดเวลาเท'านั้นปVเท'านั้นเดือน  ซ่ึงเหตุท่ีกฎหมายต&องกําหนดเวลาสําหรับการฟSองร&องคดีไว&
ก็เพราะว'าเพ่ือความม่ันคง  และแน'นอนแห'งทรัพย<สิน  และกิจการท้ังปวงท่ีจะไม'ให&มีการกล'าวอ&าง
เรียกร&องในเรื่องราวท่ีนมนานมาแล&ว  เพราะเป)นการยากท่ีจะหาหลักฐานมาต'อสู&การเรียกร&องนั้น  ๆ  
(พระยาเทพวิทุร, 2556: 114 – 115)  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/9  
บัญญัติว'า  “สิทธิเรียกร&องใดๆ  ถ&ามิได&ใช&บังคับภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  สิทธิเรียกร&องนั้น
เป)นอันขาดอายุความ”  ท้ังนี้เพราะอายุความท่ีกฎหมายกําหนดไว&นั้น  คู'กรณีจะตกลงกันให&งดใช&หรือ
ขยายออกหรือย'นเข&าไม'ได&  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/11)   
  จากบทบัญญัติดังกล'าวข&างต&นจะเห็นได&ว'า  “อายุความ”  หมายถึงกําหนดระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือให&ใช&สิทธิทวงถามให&ชําระหนี้ซ่ึงถ&าเจ&าหนี้ไม'ใช&สิทธิเรียกร&องภายในเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด  กฎหมายถือว'าสิทธิเรียกร&องนั้นขาดอายุความ  (พวงผกา  บุญโสภาคย<  และ  
ประสาน  บุญโสภาคย<, 2553: 201)  ซ่ึงอายุความตามกฎหมายมีอยู'  2  ประเภท  คือ  (อธิราช  มณี
ภาค, 2548: 222 – 223) 
  1.1 อายุความเสียสิทธินั้น  ก็คือถ&าเจ&าหนี้หรือผู&ทรงสิทธิไม'ใช&สิทธิเรียกร&องภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว&แล&วทําให&ขาดสิทธิเรียกร&องได&ดังท่ีบัญญัติไว&ใน  มาตรา  193/9  นั้น  
ซ่ึงเม่ือไม'ได&ใช&สิทธิฟSองร&องภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล&วสิทธิเรียกร&องนั้นเป)นอันขาดอายุ
ความ 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  673/2546  เม่ือท่ีดินโฉนดเลขท่ี  15267  ซ่ึงมีสิทธิภาระจํา
ยอมเก่ียวกับทางเดินบางส'วนในท่ีดินโฉนดเลขท่ี  225609  และ  15269  ถูกปล'อยให&เป)นท่ีว'างเปล'า
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ไม'มีการหาผลประโยชน<ใดๆ  บนท่ีดิน  ความจําเป)นท่ีจะต&องเดินผ'านทางภาระจํายอมพิพาทไปสู'ท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี  15267  จึงไม'มีตามไปด&วย  เม่ือทางภาระจํายอมไม'เคยใช&มาเกิน  10  ปV  แล&วภาระจํา
ยอมจึงสิ้นไปตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  1399   
  1.2 อายุความได&สิทธิ  คืออายุความท่ีทําให&ได&สิทธิเม่ือได&ใช&สิทธินั้นครบระยะเวลา
ตามกฎหมายกําหนดไว&  เช'นเม่ือบุคคลใดได&ครอบครองทรัพย<สินของผู&อ่ืนโดยสงบและเป`ดเผยด&วย
เจตนาเป)นเจ&าของเป)นเวลาติดต'อกัน  10  ปVสําหรับอสังหาริมทรัพย<  หรือ  5  ปVสําหรับสังหาริมทรัพย<
แล&ว  บุคคลนั้นย'อมได&กรรมสิทธิ์ในทรัพย<สินนั้นดังบัญญัติไว&ในมาตรา  1382 
 
 2. กําหนดอายุความ 
  อายุความเป)นเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก  เนื่องจากเป)นการกําหนดระยะเวลาให&เจ&าหนี้
ใช&สิทธิเรียกร&องภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  ซ่ึงหากเจ&าหนี้ไม'ใช&สิทธิดังกล'าว  สิทธิเรียกร&อง
ย'อมขาดอายุความ  ลูกหนี้ย'อมมีสิทธิยกอายุความข้ึนต'อสู&เจ&าหนี้ได&  ดังนั้น  จึงจําเป)นต&องรู&เรื่องการ
กําหนดอายุความตามกฎหมาย  โดยแยกพิจารณาได&ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดอายุความ  2  ปV  
   สําหรับสิทธิเรียกร&องท่ีกฎหมายกําหนดอายุความ  2  ปV  ได&แก'กรณีดังต'อไปนี้ 
   2.1.1 กรณีสิทธิเรียกร&องตามมาตรา  193/34   
    ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย< มาตรา  193/34  บัญญัติว'า “สิทธิ
เรียกร&องดังต'อไปนี้  ให&มีกําหนดอายุความสองปV 
    (1) ผู&ประกอบการค&าหรืออุตสาหกรรม  ผู&ประกอบหัตถกรรม  ผู&
ประกอบศิลปอุตสาหกรรมหรือช'างฝVมือเรียกเอาค'าของท่ีได&ส'งมอบ  ค'าการงานท่ีได&ทํา  หรือค'าดูแล
กิจการของผู&อ่ืน  รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป  เว&นแต'เป)นการท่ีได&ทําเพ่ือกิจการของฝTายลูกหนี้
นั้นเอง 
    (2) ผู&ประกอบเกษตรกรรมหรือการปTาไม&  เรียกเอาค'าของท่ีได&ส'งมอบ
อันเป)นผลิตผลทางเกษตรหรือปTาไม&  เฉพาะท่ีใช&สอยในบ&านเรือนของฝTายลูกหนี้นั้นเอง 
    (3) ผู&ขนส'งคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผู&รับส'งข'าวสารเรียกเอาค'า
โดยสาร  ค'าระวาง  ค'าเช'า  ค'าธรรมเนียมรวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป 
    (4) ผู&ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก  ผู&ประกอบธุรกิจในการ 
จําหน'ายอาหารและเครื่องด่ืม  หรือผู&ประกอบธุรกิจสถานบริการตาม  กฎหมายว'าด&วยสถานบริการ
เรียกเอาค'าท่ีพักอาหารหรือเครื่องด่ืม  ค'าบริการหรือค'าการงานท่ีได&ทําให&แก'ผู&มาพักหรือใช&บริการ 
รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป 
    (5) ผู&ขายสลากกินแบ'ง  สลากกินรวบ  หรือสลากท่ีคล&ายคลึงกัน  เรียก
เอาค'าขายสลาก  เว&นแต'เป)นการขายเพ่ือการขายต'อ 
    (6) ผู&ประกอบธุรกิจในการให&เช'าสังหาริมทรัพย<  เรียกเอาค'าเช'า 
    (7) บุคคลซ่ึงมิได&เข&าอยู'ในประเภทท่ีระบุไว&ใน  (1)  แต'เป)นผู&ประกอบ
ธุรกิจในการดูแลกิจการของผู&อ่ืนหรือรับทํางานการต'าง  ๆ  เรียกเอาสินจ&างอันจะพึงได&รับในการนั้น 
รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป 
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    (8) ลูกจ&างซ่ึงรับใช&การงานส'วนบุคคล  เรียกเอาค'าจ&างหรือสินจ&าง
อย'างอ่ืนเพ่ือการงานท่ีทํา  รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป  หรือนายจ&างเรียกเอาคืนซ่ึงเงินเช'นว'านั้นท่ี
ตนได&จ'ายล'วงหน&าไป 
    (9) ลูกจ&างไม'ว'าจะเป)นลูกจ&างประจํา  ลูกจ&างชั่วคราว  หรือลูกจ&าง 
รายวัน รวมท้ังผู&ฝAกหัดงาน  เรียกเอาค&าจ&างหรือสินจ&างอย'างอ่ืน  รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป  หรือ
นายจ&างเรียกเอาคืนซ่ึงเงินเช'นว'านั้นท่ีตนได&จ'ายล'วงหน&าไป 
    (10) ครูสอนผู&ฝAกหัดงาน  เรียกเอาค'าฝAกสอนและค'าใช&จ'ายอย'างอ่ืน 
ตามท่ีได&ตกลงกันไว&  รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป 
    (11) เจ&าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล  เรียกเอาค'าธรรมเนียมการ
เรียนและค'าธรรมเนียมอ่ืนๆ  หรือค'ารักษาพยาบาล  และค'าใช&จ'ายอย'างอ่ืนรวมท้ังเงินท่ีได&ออกทด
รองไป 
    (12) ผู&รับคนไว&เพ่ือการบํารุงเลี้ยงดูหรือฝAกสอน  เรียกเอาค'าการงานท่ี
ทําให&รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป 
    (13) ผู&รับเลี้ยงหรือฝAกสอนสัตว< เรียกเอาค'าการงานท่ีทําให&รวมท้ังเงินท่ี
ได&ออกทดรองไป 
    (14) ครูหรืออาจารย<เรียกเอาค'าสอน 
    (15) ผู&ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทันตกรรม  การพยาบาล  การผดุง
ครรภ<  ผู&ประกอบการบําบัดโรคสัตว<หรือผู&ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน  เรียกเอาค'าการงานท่ีทําให&
รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป 
    (16) ทนายความหรือผู&ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  รวมท้ังพยาน
ผู&เชี่ยวชาญ  เรียกเอาค'าการงานท่ีทําให&  รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป  หรือคู'ความเรียกเอาคืนซ่ึงเงิน
เช'นว'านั้นท่ีตนได&จ'ายล'วงหน&าไป 
    (17) ผู&ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  สถาป6ตยกรรม  ผู&สอบบัญชี  หรือผู&
ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืน  เรียกเอาค'าการงานท่ีทําให&  รวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป  หรือผู&ว'าจ&างให&
ประกอบการงานดังกล'าว  เรียกเอาคืนซ่ึงเงินเช'นว'านั้นท่ีตนได&จ'ายล'วงหน&าไป”   
 
    ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  2603/2543  โจทก<ท่ี  1  เป)นนิติบุคคลประเภทห&าง
หุ&นส'วนจํากัด  โจทก<ท่ี  2  เป)นหุ&นส'วนผู&จัดการมีวัตถุประสงค<หลายอย'างรวมท้ังรับเหมาประมูลงาน
ก'อสร&างและงานด&านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด  โจทก<ท้ังสองจึงเป)นผู&ประกอบการค&าสิทธิเรียกร&องเอาค'า
ของท่ีได&ส'งมอบหรือค'าการงานท่ีได&ทําจึงมีอายุความ  2  ปV  และตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/12  อายุ
ความให&เริ่มนับแต'ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร&องได&เป)นต&นไป  และมาตรา  602  กําหนดให&สินจ&าง
นั้นพึงใช&ให&เม่ือรับมอบการท่ีทํา  โจทก<ท้ังสองจึงอาจบังคับสิทธิเรียกร&องเอาค'าจ&างได&นับแต'วันท่ีได&
ทํางานแล&วเสร็จตามสัญญาจ&างและได&ส'งมอบงานแล&ว  ถือเป)นวันเริ่มต&นนับอายุความ  มิใช'ถือเอา
วันท่ีผู&ว'าจ&างปฏิเสธไม'อนุมัติการเบิกจ'ายเงินให&แก'โจทก<ท้ังสองเป)นวันเริ่มต&นนับอายุความ 
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    คําพิพากษาฎีกาท่ี  8887/2543  การไฟฟSานครหลวงโจทก<เป)น
รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค<ในการจําหน'ายพลังงานไฟฟSา  และดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟSา  เป)น
ผู&ประกอบการค&าตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/34  (1)  โจทก<ฟSองเรียกค'ากระแสไฟฟSาเป)นค'าสินค&า
เกินกําหนด  2  ปV  จึงขาดอายุความ 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  1892/2545  การท่ีโจทก<จัดให&มีการบริการโทรศัพท<
และเรียกเก็บเงินประกอบธุรกิจใช&บริการโทรศัพท<  ถือว'าโจทก<เป)นบุคคลผู&ประกอบธุรกิจในการรับทํา
การงานต'าง ๆ  เรียกเอาสินจ&างอันพึงจะได&รับในการนั้น  สิทธิเรียกร&องค'าใช&บริการโทรศัพท<ของโจทก<
จึงมีอายุความ  2  ปVตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/34  (7)  เม่ือโจทก<นําคดีมาฟSองเกินกว'า  2  ปVนับแต'
วันท่ีโจทก<สามารถใช&สิทธิเรียกร&องให&จําเลยชําระเงินค'าใช&บริการ  คดีโจทก<จึงขาดอายุความ 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  7354/2546  จําเลยเป)นสมาชิกบัตรเครดิตของ
โจทก<โดยจําเลยสามารถนําบัตรเครดิตไปใช&แทนเงินสดในการชําระค'าสินค&า  ค'าบริการ  ต'าง ๆ  
ตลอดจนเบิกเงินสดจากตู&เบิกเงินอัตโนมัติซ่ึงโจทก<ได&เรียกเก็บค'าบริการและค'าธรรมเนียมด&วยโจทก<
จึงเป)นผู&รับทําการงานต'าง ๆ  ให&แก'จําเลย  และการท่ีโจทก<ได&ชําระเงินแก'เจ&าหนี้ของจําเลยแทน
จําเลยไปก'อน  แล&วจึงเรียกเก็บจากจําเลยภายหลัง  เป)นการเรียกเอาค'าท่ีโจทก<ได&ออกเงินทดรองไป
ก'อน  ดังนั้น  สิทธิเรียกร&องดังกล'าวจึงมีอายุความ  2  ปV  ซ่ึงโจทก<ได&บอกเลิกสัญญาใช&บัตรเครดิต  
เม่ือเดือนตุลาคม  2540  แต'โจทก<มาฟSองคดีนี้เม่ือวันท่ี  28  มีนาคม  2544  คดีโจทก<จึงขาดอายุ
ความ  และแม&จําเลยจะชําระหนี้แก'โจทก<จํานวน  500  บาท  ภายหลังจากหนี้ขาดอายุความแล&ว      
ก็เพียงแต'ทําให&จําเลยเรียกเงินจํานวน  500  บาท  ดังกล'าวคืนไม'ได&ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/28  
วรรคหนึ่ง  เท'านั้น  ไม'เป)นการรับสภาพหนี้  อันจะทําให&อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา  193/14 
(1)  และท้ังมิใช'กรณีท่ีจําเลยสละเสียซ่ึงประโยชน<แห'งอายุความตามมาตรา  193/24   
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  1276/2547  คําว'า  “เงินเดือน”  ตาม  ป.พ.พ.  
มาตรา  193/33  (4)  หมายถึงเงินเดือนของข&าราชการหรือเงินเดือนตาม  พ.ร.บ.  เงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน'งฯ  คดีนี้โจทก<ฟSองว'าโจทก<เป)นลูกจ&างจําเลยตําแหน'งเจ&าหน&าท่ีฝTายบัญชีจําเลยค&าง
ชําระค'าจ&างให&โจทก<ต้ังแต'เดือนมกราคม  2538  ถึง  ธันวาคม  2541  เป)นเงินรวม  434,544  บาท  
ขอให&จําเลยชําระเงินจํานวนดังกล'าวจึงเป)นกรณีท่ีลูกจ&างฟSองเรียกเอาค'าจ&าง  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  
193/34  (9)  อันมีอายุความ  2  ปV  หาใช'เป)นการฟSองเรียกเอาเงินเดือนท่ีมีอายุความ  5  ปV ไม' 
   2.1.2 กรณีสิทธิเรียกร&องตามมาตรา  193/35   
    ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/35  บัญญัติว'า  
“ภายใต&บังคับมาตรา  193/27  สิทธิเรียกร&องท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมี
หลักฐานเป)นหนังสือ  หรือโดยการให&ประกันตามมาตรา  193/28  วรรคสอง  ให&มีกําหนดอายุความ
สองปVนับแต'วันท่ีได&รับสภาพความรับผิดหรือให&ประกัน” 
  2.2 กําหนดอายุความ  5  ปV  
   สิทธิเรียกร&องท่ีกฎหมายกําหนดอายุความ  5  ปV  ได&แก'กรณีดังต'อไปนี้ 
   2.2.1 กรณีสิทธิเรียกร&องตามมาตรา  193/33   
    ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/33  ได&บัญญัติไว&ว'า  
“สิทธิเรียกร&องดังต'อไปนี้ให&มีกําหนดอายุความห&าปV 
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    (1) ดอกเบี้ยค&างชําระ 
    (2) เงินท่ีต&องชําระเพ่ือผ'อนทุนคืนเป)นงวดๆ 
    (3) ค'าเช'าทรัพย<สินค&างชําระ  เว&นแต'ค'าเช'าสังหาริมทรัพย<ตามมาตรา  
193/34 (6) 
    (4) เงินค&างจ'าย  คือเงินเดือน  เงินปV  เงินบํานาญ  ค'าอุปการะเลี้ยงดู  
และเงินอ่ืนๆ  ในลักษณะทํานองเดียวกับท่ีมีการกําหนดจ'ายเป)นระยะเวลา...” 
   2.2.2 สิทธิเรียกร&องตามมาตรา  193/34 (1) (2)  และ  (5)  ซ่ึงเป)นข&อยกเว&น
ต'างๆ  ท่ีไม'อยู'ในบังคับอายุความ  2  ปV  จะมาอยู'ในบังคับอายุความ  5  ปV ดังนี้  (อัครวิทย<  สุมาวงศ<, 
2554: 209 – 210) 
    2.2.2.1 กรณีสิทธิเรียกร&องตามมาตรา  193/34 (1)  ท่ีมีอายุความ  2  
ปVนั้น  ได&แก'  ผู&ประกอบการค&าหรืออุตสาหกรรม  ผู&ประกอบหัตถกรรม  ผู&ประกอบศิลปะ
อุตสาหกรรมหรือช'างฝVมือ  เรียกเอาค'าของท่ีได&ส'งมอบ  ค'าการงานท่ีได&ทําหรือค'าดูแลกิจการของ
ผู&อ่ืนรวมท้ังเงินท่ีได&ออกทดรองไป  เว&นแต'เป)นการท่ีได&ทําเพ่ือกิจการของฝTายลูกหนี้  จะมีกําหนดอายุ
ความ  5  ปV  
    2.2.2.2 กรณีสิทธิเรียกร&องตามมาตรา  193/34 (2)  สิทธิเรียกร&องท่ีมี
อายุความ  2  ปV  ได&แก'  ผู&ประกอบเกษตรกรรมหรือการปTาไม&  เรียกเอาค'าของท่ีได&ส'งมอบอันเป)น
ผลิตผลทางเกษตรหรือปTาไม&  เฉพาะท่ีใช&สอยในบ&านเรือนของฝTายลูกหนี้นั้นเอง  แต'ถ&าหากเป)นสิทธิ
เรียกร&องท่ีไม'ใช'เฉพาะท่ีใช&สอยในบ&านเรือนของฝTายลูกหนี้  จะมีอายุความ  5  ปV 
    2.2.2.3 กรณีสิทธิเรียกร&องตามมาตรา  193/34 (5)  สิทธิเรียกร&องท่ีมี
อายุความ  2  ปV  ได&แก'  ผู&ขายสลากกินแบ'ง  สลากกินรวบหรือสลากท่ีคล&ายคลึงกันเรียกเอาค'าขาย
สลาก  เว&นแต'เป)นการขายเพ่ือขายต'อมีอายุความ  5  ปV  กล'าวคือ  ถ&าซ้ือสลากกินแบ'งมาเพ่ือขายต'อ
คนท่ีซื้อมาขายต'อไปจะถูกผู&ขายเดิมฟSองได&ภายในอายุความ  5  ปV  ไม'ใช'  2  ปV  
 
     ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  2178/2522  โจทก<เป)นเจ&าของสวน
ยางพารานําผลิตผลในสวนไปขายให&จําเลย  โจทก<มิได&ซื้อยางพาราจากบุคคลอ่ืนไปขาย  โจทก<จึงมิใช'
พ'อค&า  กรณีไม'เข&าอยู'ในบังคับแห'งอายุความ  2  ปVตามมาตรา  165  (1)  อายุความจึงมี  5  ปVตาม
มาตรา  165  วรรคท&าย 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  7115/2544  จําเลยประกอบกิจการ
โรงงานผลิตสี  น้ํามันวานิช  แลคเกอร<  หมึกพิมพ<ทุกชนิด  และผลิตภัณฑ<อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือ
จําหน'าย  การท่ีจําเลยซ้ือสินค&าจากโจทก<ครั้งละมาก ๆ  และเป)นเงินจํานวนมาก  แสดงว'าจําเลยซ้ือ
สินค&าจากโจทก<ไปเพ่ือผลิตสินค&าดังกล'าวเพ่ือจําหน'ายและขาย  มิใช'ซ้ือไปเพ่ือใช&เป)นการเฉพาะ
ภายในบริษัทจําเลย  กรณีย'อมตกอยู'ในบังคับของ ป.พ.พ.  มาตรา  193/34 (1)  ตอนท&ายท่ีว'า      
เว&นแต'เป)นการท่ีได&ทําเพ่ือกิจการของฝTายลูกหนี้นั้นเอง  และอายุความสิทธิเรียกร&องของโจทก<ย'อมมี
กําหนด  5  ปV  ตามมาตรา  193/33 (5)   
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     คําพิพากษาฎีกาท่ี  185/2546  ทรัพย<สินท่ีบริษัทโจทก<ให&
จําเลยได&สิทธิเป)นผู&เช'าเป)นร&านค&าเพ่ือใช&เป)นท่ีประกอบการค&า  จึงเป)นการให&เช'าอสังหาริมทรัพย<  ซ่ึง  
ป.พ.พ.  มาตรา  193/33 (3)  ให&สิทธิเรียกร&องค'าเช'าทรัพย<สินท่ีค&างชําระมีอายุความ  5  ปV  ค'าภาษี
และค'าบริการหรือค'าใช&จ'ายท่ีโจทก<ได&จัดข้ึนเพ่ือรักษาความปลอดภัย  รักษาความสะอาด  ไอเย็นแสง
สว'าง  สิ่งอ่ืนใดเพ่ืออํานวยความสะดวกอันเป)นส'วนกลางท่ีใช&ร'วมกัน  ค'าใช&จ'ายด&านการโฆษณาและ
ส'งเสริมการขาย  ล&วนมีลักษณะเป)นค'าใช&จ'ายอันเป)นส'วนหนึ่งของค'าเช'า  จึงมีอายุความ  5  ปV
เช'นเดียวกับค'าเช'าทรัพย<สินท่ีค&างชําระตามมาตราดังกล'าว 
  2.3 กําหนดอายุความ  10  ปV 
   สําหรับสิทธิเรียกร&องท่ีมีอายุความ  10  ปV  มีอยู'  3  กรณีคือ 
   2.3.1 อายุความท่ัวไป 
    ในเรื่องอายุความท่ัวไปนั้นประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  
193/30  ได&บัญญัติไว&ว'า  “อายุความนั้น  ถ&าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได&บัญญัติไว&
โดยเฉพาะให&มีกําหนดสิบปV” 
    จากบทบัญญัติมาตรา  193/30  นี้เป)นอายุความท่ัวไปท่ีใช&กับกรณีต'างๆ  
ท่ีไม'มีกฎหมายกําหนดอายุความเอาไว&โดยเฉพาะ  จึงให&ถือว'ามีอายุความ  10  ปV  เช'นการกู&ยืมเงินไม'
มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความเป)นพิเศษย'อมต&องถือว'ามีอายุความ  10  ปV  
    ตัวอย-าง  นาย  ก.  กู&เงินนาย  ข.  ไป  100,000  บาท  หนี้ถึงกําหนด
ชําระแล&วนาย  ก.  ไม'ชําระหนี้  นาย  ข.  เจ&าหนี้ย'อมมีสิทธิเรียกร&องเหนือลูกหนี้ท่ีจะเรียกให&ลูกหนี้
คือ  นาย  ก.  ชําระหนี้ตามกําหนด  ซ่ึงสิทธิเรียกร&องดังกล'าวของนาย  ข.  ในกรณีนี้ไม'มีกฎหมาย
กําหนดอายุความเอาไว&ว'านานเท'าใด  ดังนั้น  จึงต&องเป)นไปตามมาตรา  193/30  ท่ีว'า  “อายุความ
นั้น  ถ&าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได&บัญญัติไว&โดยเฉพาะให&มีกําหนดสิบปV”  ฉะนั้น  สิทธิ
เรียกร&องท่ีนาย  ข.  จะเรียกให&นาย  ก.  ชําระหนี้จึงมีกําหนด  10  ปV  ซ่ึงอายุความ  10  ปV  นี้ถือเป)น
อายุความท่ียาวท่ีสุดในทางแพ'ง 
   2.3.2 อายุความท่ีรัฐจะเรียกเอาค'าภาษีอากร 
    สําหรับอายุความ  สิทธิเรียกร&องท่ีรัฐจะเรียกเอาค'าภาษีอากรนั้น  
ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/31  ได&บัญญัติว'า  “สิทธิเรียกร&องของรัฐท่ีจะเรียก
เอาค'าภาษีอากรให&มีกําหนดอายุความสิบปV  ส'วนสิทธิเรียกร&องของรัฐท่ีจะเรียกเอาหนี้อย'างอ่ืนให&
บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้” 
    สิทธิเรียกร&องท่ีมีอายุความ  10  ปVในกรณีดังกล'าวนี้จะต&องเป)นกรณีท่ีรัฐ
เรียกร&องเอาค'าภาษีอากร  โดยเกิดจากการท่ีผู&มีหน&าท่ีต&องเสียภาษีไม'ยอมเสียภาษีให&แก'รัฐ  ซ่ึงผู&ท่ีไม'
เสียภาษีก็จะตกเป)นลูกหนี้ของรัฐ  รัฐจะฟSองให&ลูกหนี้ชําระหนี้ได&ภายในอายุความ  10  ปV  ถ&าฟSอง
เกินกว'า  10  ปV  ก็ถือว'าคดีขาดอายุความ  ลูกหนี้สามารถยกอายุความข้ึนเป)นข&อต'อสู&ได& 
   2.3.3 อายุความในกรณีท่ีสิทธิเรียกร&องเกิดข้ึนโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือโดย
สัญญาประนีประนอมยอมความ 
    ในกรณีท่ีมีการใช&สิทธิเรียกร&องท่ีเกิดข้ึนโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  หรือโดย
สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/32  ได&กําหนด
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อายุความไว&ว'า  “สิทธิเรียกร&องท่ีเกิดข้ึนโดยคําพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุดหรือโดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ให&มีกําหนดอายุความสิบปV  ท้ังนี้ไม'ว'าสิทธิเรียกร&องเดิมจะมีกําหนดอายุ
ความเท'าใด” 
    จากบทบัญญัติมาตรา  193/32  นี้จะเห็นได&ว'าสิทธิเรียกร&องท่ีเกิดข้ึนโดย
คําพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุดหรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นจะมีกําหนดอายุความ  10  
ปV  ไม'ว'าสิทธิเรียกร&องเดิมท่ีกําหนดไว&นั้นจะสั้นยาวเท'าไหร'ก็ตาม 
    ตัวอย-าง  พิพาทกันเรื่องค'าเช'าบ&าน  สิทธิเรียกร&องท่ีจะเอาค'าเช'าบ&านมี
กําหนด  5  ปV  แต'พอเจ&าหนี้ฟSองลูกหนี้ภายในกําหนด  5  ปV  คดีก็ได&มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดพิพากษา
ให&ผู&เช'าชําระค'าเช'า  กรณีนี้อายุความจะเปลี่ยนไป  เพราะสิทธิเรียกร&องเดิมจะกลายเป)นสิทธิเรียกร&อง
ใหม'ตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุด  อายุความจึงเปลี่ยนไปจาก  5  ปV  เป)น  10  ปV 
 
    ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  7811/2542  การฟSองให&ปฏิบัติตามสัญญาจะซ้ือ
ขายมิได&มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว&โดยเฉพาะ  จึงมีกําหนดอายุความ  10  ปV  ตาม  ป.พ.พ.  
มาตรา  193/30 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  2658/2545  การฟSองเรียกค'าเสียหายอันเป)นค'า
เสื่อมราคาหรือค'าขาดราคาของรถยนต<ท่ีประมูลขายได&ราคาน&อยกว'าราคาเช'าซ้ือท่ีผู&เช'าซ้ือต&องรับผิด
ตามสัญญาเช'าซ้ือนั้นเป)นผลมาจากการเลิกสัญญาซ่ึงไม'มีกฎหมายกําหนดอายุความไว&โดยเฉพาะ  จึง
มีอายุความ  10  ปVตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/30   
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  6121/2545  ฟSองโจทก<ท่ีให&จําเลยชดใช&ค'าเสียหาย
อันเป)นค'าขาดประโยชน<และค'าขาดราคา  ไม'มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว&โดยเฉพาะ  จึงต&องใช&อายุ
ความสิบปVตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/30  เพราะมิใช'กรณีท่ีผู&ให&เช'าฟSองผู&เช'าเก่ียวแก'สัญญาเช'านั้น
อันจะต&องใช&สิทธิฟSองภายใน  6  เดือน  นับแต'วันส'งคืนทรัพย<สินท่ีเช'าตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  563   
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  2348/2536  การเรียกเงินอากรขาเข&าท่ีเกินคืนตาม
มาตรา  10  วรรคห&า  แห'ง  พ.ร.บ.  ศุลกากร  พ.ศ.  2469  มีกําหนดอายุความ  2  ปVนับแต'วันท่ี
นําเข&า  ปรากฏว'าระหว'างปV  2525 – 2527  โจทก<นําเข&า  10  ครั้ง  ครั้งสุดท&ายนําเข&าเม่ือวันท่ี  30  
มกราคม  2527  โจทก<ฟSองคดีนี้เม่ือวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2532  เกินกว'า  2  ปV  คดีโจทก<ส'วนนี้จึง
ขาดอายุความ  เม่ือมีกฎหมายกําหนดอายุความไว&โดยเฉพาะแล&วจะนําอายุความ  10  ปV  ตามมาตรา  
164  ป.พ.พ.  มาใช&บังคับหาได&ไม'  และเม่ือการฟSองเรียกเงินอากรขาเข&าอันเป)นหนี้  ประธานขาด
อายุความแล&วสิทธิเรียกร&องในเรื่องดอกเบี้ยอันเป)นส'วนอุปกรณ<ก็ย'อมขาดอายุความไปด&วยตามมาตรา  
190  ท่ีใช&บังคับในขณะยื่นฟSอง 
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การเร่ิมนับอายุความ 
 
 อายุความมีวัตถุประสงค<ในการท่ีจะปSองกันมิให&เจ&าหนี้ปล'อยปละละเลยสิทธิของตนจนเกิน
กําหนด  เท'ากับเป)นการทําโทษเจ&าหนี้ผู&ท่ีละเลยไม'ใช&สิทธิของตน  (ประกอบ  หุตะสิงห<, 2521: 118)  
ดังนั้นกฎหมายจึงได&บัญญัติให&มีการเริ่มนับอายุความไว&  เพ่ือให&เจ&าหนี้ได&ทราบสิทธิเรียกร&องของตนว'า
จะเริ่มนับอายุความเม่ือใด  หรือจะครบกําหนดอายุความเม่ือใด  โดยแบ'งหลักเกณฑ<ในการเริ่มนับ
อายุความออกเป)น  2  กรณีดังต'อไปนี้ 
 
 1. การเริ่มนับอายุความสําหรับสิทธิเรียกร�องท่ัวไป 
  ในการเริ่มนับอายุความสําหรับสิทธิเรียกร&องท่ัวไปนั้นประมวลกฎหมายแพ'งและ
พาณิชย<  มาตรา  193/12  ได&บัญญัติไว&ว'า  “อายุความให&เริ่มนับแต'ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร&องได&
เป)นต&นไป  ถ&าเป)นสิทธิเรียกร&องให&งดเว&นกระทําการอย'างใด  ให&เริ่มนับแต'เวลาแรกท่ีฝTาฝ\นกระทํา
การนั้น”   
  จากบทบัญญัติมาตรา  193/12  การเริ่มนับอายุความจึงแบ'งออกได&ดังนี้ 
  1.1 เริ่มนับอายุความต้ังแต'ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร&องได&เป)นต&นไป  หมายความ
ว'า  ถ&าสิทธิเรียกร&องหรือหนี้รายใดถึงกําหนดชําระหรือไม'มีกําหนดเวลาซ่ึงเจ&าหนี้มีสิทธิท่ีจะเรียกร&อง
ให&ลูกหนี้ชําระหนี้ได&โดยพลันอายุความย'อมจะเริ่มนับต้ังแต'ขณะนั้นเป)นต&นไป  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 
2551: 623)  เช'น  นายจนกู&เงินนายรวย  จํานวน  50,000  บาท  เม่ือวันท่ี  3  มกราคม  2557  
กําหนดชําระภายในวันท่ี  30  สิงหาคม  2557  ดังนั้น  อายุความจึงต&องเริ่มนับต้ังแต'วันท่ีครบ
กําหนดชําระ  คือ  ต้ังแต'วันท่ี  30  สิงหาคม  2557  เป)นต&นไป  เพราะถือว'าเจ&าหนี้มีสิทธิบังคับตาม
สิทธิเรียกร&องแล&ว   
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3846/2546  คําฟSองโจทก<อ&างว'าเป)นผู&มีส'วนได&เสียใน
ทะเบียนเครื่องหมายการค&าของจําเลยท้ังสอง  โดยเป)นผู&มีสิทธิในเครื่องหมายการค&านั้นดีกว'าจําเลย
ท้ังสองผู&ท่ีได&จดทะเบียนเป)นเจ&าของ  เม่ือเครื่องหมายการค&าของจําเลยท่ี  1  ได&รับการจดทะเบียน
เม่ือวันท่ี  14  กันยายน  2524  อันเป)นเวลาท่ี  พ.ร.บ.  เครื่องหมายการค&า  พ.ศ.  2474  ใช&บังคับ
อยู'  การโต&แย&งสิทธิอันเกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค&า  ย'อมต&องนํา  พ.ร.บ.  เครื่องหมาย
การค&าฉบับดังกล'าวมาใช&บังคับ  การท่ีโจทก<นําคดีมาฟSองขอให&เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค&าของจําเลยท่ี  1  ย'อมต&องตกอยู'ในบังคับของมาตรา  40  (1)  แห'ง  พ.ร.บ.  เครื่องหมาย
การค&า  พ.ศ.  2474  มิใช'บทบัญญัติของมาตรา  67  แห'ง  พ.ร.บ.  เครื่องหมายการค&า  พ.ศ.  2534  
เม่ือบทบัญญัติในมาตรา  41  มิได&กําหนดระยะเวลาในการใช&สิทธิฟSองขอให&เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค&าเหมือนดังท่ีบัญญัติไว&ในมาตรา  67  แห'ง  พ.ร.บ.  เครื่องหมายการค&า  พ.ศ. 2534  
จึงต&องนําบทบัญญัติท่ัวไปว'าด&วยอายุความตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  193/30  ซ่ึงมีกําหนด  10  ปV         
มาใช&บังคับโดยอนุโลม  โดยต&องเริ่มนับอายุความขณะท่ีอาจบังคับสิทธินั้นได&เป)นต&นไปตามมาตรา  
193/12  คือนับแต'วันท่ี  14  กันยายน  2524  อันเป)นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค&าของจําเลย         
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ท่ี  1  เม่ือโจทก<ฟSองคดีวันท่ี  2  กรกฎาคม  2539  จึงเกินกว'า  10  ปV  นับแต'วันท่ีนายทะเบียนรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค&าของจําเลยท่ี  1  คําฟSองโจทก<ท่ีขอให&เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค&าของจําเลยท่ี  1  จึงขาดอายุความ 
  1.2 เริ่มนับอายุความต้ังแต'เวลาแรกท่ีฝTาฝ\นกระทําการนั้น 
   คือใช&กับกรณีท่ีเป)นหนี้ให&งดเว&นกระทําการจึงเริ่มนับอายุความต้ังแต'เวลาแรกท่ีมี
การฝTาฝ\นกระทําการนั้น  เช'น  นายดําเป`ดร&านอาหารติดกับบ&านนายแดง  ตอนกลางคืนนายดําเป`ด
เพลงเสียงดังมากทําให&รบกวน  นายดํากับนายแดงจึงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันห&ามนาย
ดําเป`ดเพลงเสียงดังอีก  ดังนั้นเม่ือใดท่ีนายดําเป`ดเพลงเสียงดังอายุความก็ต&องเริ่มนับต้ังแต'ตอนนั้น  
เพราะเป)นเวลาแรกท่ีนายดําฝTาฝ\น 
 2. การเริ่มนับอายุความในกรณีท่ีจะต�องมีการทวงถาม 
  สําหรับการเริ่มนับอายุความในกรณีท่ีจะต&องมีการทวงถามให&ชําระหนี้ก'อนนั้น  
ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<มาตรา  193/13  ได&บัญญัติไว&ว'า  “สิทธิเรียกร&องท่ีเจ&าหนี้ยังไม'
อาจบังคับได&จนกว'าจะได&ทวงถามให&ลูกหนี้ชําระหนี้ก'อน  ให&เริ่มนับอายุความต้ังแต'เวลาแรกท่ีอาจ
ทวงถามได&เป)นต&นไป  แต'ถ&าลูกหนี้ยังไม'ต&องชําระหนี้จนกว'าระยะเวลาหนึ่งจะได&ล'วงพ&นไปแล&ว  นับ
แต'เวลาท่ีได&ทวงถามนั้น  ให&เริ่มนับอายุความต้ังแต'ระยะเวลานั้นสิ้นสุดไปแล&ว”   
  การเริ่มนับอายุความตามมาตรา  193/13  แตกต'างกับกรณีตามมาตรา  193/12  ตรง
ท่ีว'า  อายุความเริ่มนับต้ังแต'เวลาแรกท่ีอาจทวงถามได&หรือเม่ือสิ้นสุดระยะเวลานับแต'เวลาท่ีได&ทวง
ถาม  มิใช'เริ่มนับต้ังแต'ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร&องได&  หน&าท่ีของเจ&าหนี้ในการบอกกล'าวทวงถาม
อาจกําหนดไว&ในสัญญา  หรือมีบัญญัติไว&ในกฎหมาย  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 628)  ดังนั้น  กรณีท่ี
ต&องทวงถามให&ลูกหนี้ชําระหนี้ก'อนนั้น  การเริ่มนับอายุความจึงแบ'งเป)น  2 กรณี  ดังนี้ 
  2.1 กรณีท่ีทวงถามแต'มิได&กําหนดระยะเวลาไว&ในคําทางถาม 
   ตัวอย-าง  นายโชคกู&เงินนายชัย  30,000  บาท  และมีการตกลงเพ่ิมเติมว'าใน
กรณีท่ีเจ&าหนี้จะเรียกร&องให&ลูกหนี้ให&ชําระหนี้นั้น  เจ&าหนี้จะต&องมีหนังสือทวงถามให&ลูกหนี้ชําระหนี้
ก'อนล'วงหน&า  แต'ไม'ได&กําหนดเวลาในการทวงถาม  กรณีนี้จะเริ่มต&นนับอายุความได&ต'อเม่ือเจ&าหนี้ได&
ทวงถามลูกหนี้ไปแล&ว 
  2.2 กรณีท่ีกําหนดระยะเวลาไว&ในคําทวงถาม 
   ตัวอย-าง  นายโชค  กู&เงินนายชัย  30,000  บาท  และมีการตกลงเพ่ิมเติมว'าใน
กรณีท่ีเจ&าหนี้จะเรียกร&องให&ลูกหนี้ให&ชําระหนี้นั้น  เจ&าหนี้จะต&องมีหนังสือทวงถามให&ลูกหนี้ชําระหนี้
ก'อนล'วงหน&า  พร&อมท้ังกําหนดระยะเวลาให&ชําระหนี้ภายใน  10  วัน  กรณีนี้จะเริ่มต&นนับอายุความ
ได&ต'อเม่ือครบกําหนด  10  วัน  ตามท่ีเจ&าหนี้ได&ทวงถามไป 
 
   ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  6949/2549  พนักงานของโจทก<ได&ไปจดหน'วยการใช&ไฟฟSา
ของจําเลยจากเครื่องวัดหน'วยไฟฟSาและพบเครื่องวัดหน'วยไฟฟSาครั้งสุดท&ายเม่ือ  เดือนตุลาคม  2539  
หลังจากนั้นไม'พบเครื่องวัดหน'วยไฟฟSา  ซ่ึงมีการตรวจสอบและบพเครื่องวัดหน'วยไฟฟSาในเดือน
มิถุนายน  2540  แล&วมีการนําเลขจากเครื่องวัดหน'วยไฟฟSาท่ีจดได&ในเดือนมิถุนายน  2540  หักลบ
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จากเลขท่ีจดได&ในเดือนตุลาคม  2539  ได&เป)นหน'วยไฟฟSาท่ีมีการใช&ไปในระหว'างเดือนพฤศจิกายน  
2539  ถึงเดือน มิถุนายน  2540  มาคํานวณเฉลี่ยหาค'าไฟฟSาของแต'ละเดือนในระหว'างเวลาดังกล'าว
และออกใบเสร็จรับเงินค'าไฟฟSาแต'ละเดือนนั้นพร&อมกันในเดือนมิถุนายน  2540  แสดงว'า  การท่ี
โจทก<จะทราบได&ว'าจําเลยมีหนี้ค'าไฟฟSาจากการใช&ไฟฟSาเพียงใด  โจทก<จะต&องตรวจสอบการใช&ไฟฟSา
เสียก'อนแล&วจึงออกใบแจ&งหนี้  หรือใบเสร็จรับเงินแจ&งให&จําเลยชําระหนี้  อันเป)นกรณีท่ีสิทธิเรียกร&อง
ของโจทก<ยังไม'อาจบังคับได&จนกว'าจะได&ทวงถามให&จําเลยชําระก'อน  จึงต&องเริ่มนับอายุความต้ังแต'
เวลาแรกท่ีอาจทวงถามได&เป)นต&นไป  ตามประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/13  ซ่ึง
โจทก<อาจทวงถามหนี้ค'าไฟฟSาประจําเดือนธันวาคม  2539  ถึงเดือนกุมภาพันธ<  2540  ได&ในเวลา
แรกคือ  เดือนมิถุนายน  2540  นับถึงวันฟSองแล&วไม'เกินกําหนดระยะเวลา  2  ปV  หนี้ค'าไฟฟSา
ประจําเดือนดังกล'าวจึงไม'ขาดอายุความ  
 
 
อายุความสะดุดหยุดลง 
 
 อายุความสะดุดหยุดลง  คือ  การท่ีมีพฤติการณ<ทําให&อายุความซ่ึงกําลังเดินอยู'นั้นหยุดไม'มี
การนับอายุต'อไปและผลท่ีตามมาก็คือ  ระยะเวลาท่ีเดินมาจนถึงเวลาท่ีอายุความสะดุดหยุดลงนั้น  ไม'
นับเข&าในอายุความ  โดยถือว'าอายุความท่ีผ'านมาท้ังหมดเท'าใดให&ตัดท้ิงจนหมด  เม่ือเหตุอันทําให&
อายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลงไปเม่ือใด  ก็ให&นับอายุความข้ึนใหม'  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2536: 
206 – 207)   
 1. เหตุท่ีทําให�อายุความสะดุดหยุดลง 
  สําหรับสาเหตุท่ีทําให&อายุความสะดุดหยุดลงนั้น  
  ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/14  ได&บัญญัติว'า  “อายุความย'อม
สะดุดหยุดลงในกรณีดังต'อไปนี้ 
  (1) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต'อเจ&าหนี้ตามสิทธิเรียกร&องโดยทําเป)นหนังสือรับสภาพหนี้ให&
ชําระหนี้ให&บางส'วน  ชําระดอกเบี้ย  ให&ประกัน  หรือกระทําการใดๆ  อันปราศจากข&อสงสัยแสดงให&
เห็นเป)นปริยายว'ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร&อง 
  (2) เจ&าหนี้ได&ฟSองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร&องหรือเพ่ือให&ชําระหนี้ 
  (3) เจ&าหนี้ได&ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีล&มละลาย 
  (4) เจ&าหนี้ได&มอบข&อพิพาทให&อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
  (5) เจ&าหนี้ได&กระทําการอ่ืนใดอันมีผลเป)นอย'างเดียวกันกับการฟSองคดี” 
  จากบทบัญญัติดังกล'าวข&างต&นเหตุท่ีทําให&อายุความสะดุดหยุดลงมีดังต'อไปนี้ 
  1.1 อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระทําของลูกหนี้  คือกรณีท่ีลูกหนี้รับสภาพหนี้
ต'อเจ&าหนี้  โดยการรับสภาพหนี้ต'อเจ&าหนี้นั้น  สามารถทําได&  5  กรณีดังต'อไปนี้ 
   1.1.1 ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต'อเจ&าหนี้เป)นหนังสือ 
    หนังสือรับสภาพหนี้ต&องเป)นหนังสือท่ีลูกหนี้ทําให&แก'เจ&าหนี้โดยรับรองว'า
ตนเป)นหนี้อยู'จริง  มิใช'เป)นการเกริ่นลอยๆ  และใจความสําคัญต&องแสดงว'าตนเป)นหนี้จริง  แต'ต&องรับ
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สภาพหนี้ภายในกําหนดอายุความเท'านั้นอายุความจึงจะสะดุดหยุดลง  เช'น  นายจนกู&ยืมเงินนายรวย  
10,000  บาท  พอหนี้ถึงกําหนดชําระนายจนไม'มีเงินไปคืนนายรวย  นายจนจึงได&เขียนหนังสือฉบับ
หนึ่งโดยมีข&อความว'า  “ข&าพเจ&านายจนได&กู&เงินนายรวย  10,000  บาทจริง  ข&าพเจ&าสัญญาว'า
ข&าพเจ&ายินดีท่ีจะชดใช&หนี้ให&กับนายรวย”  ดังนี้ถือว'าเป)นการรับสภาพหนี้อันเป)นเหตุทําให&อายุความ
สะดุดหยุดลง 
 
    ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  6145/2534  โจทก<ฟSองว'าจําเลยผิดสัญญาจ&าง
แรงงานซ่ึงไม'มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว&เป)นอย'างอ่ืน  จึงมีอายุความ  10  ปV ตามประมวล
กฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  164  (ป6จจุบันคือมาตรา  193/14 (1))  วันท่ี  6  กันยายน  2526  
จําเลยได&ทําหนังสือรับรองความเสียหายให&แก'โจทก<เป)นหนังสือรับสภาพหนี้ทําให&อายุความสะดุดหยุด
ลง  และเริ่มนับใหม'ตั้งแต'วันท่ี  6  กันยายน  2526  ดังนั้น  โจทก<ฟSองคดีนี้  เม่ือวันท่ี  15  เมษายน  
2534  ยังไม'เกิน  10  ปV  ฟSองโจทก<จึงไม'ขาดอายุความ 
   1.1.2 ชําระหนี้บางส'วน 
    เช'น  นายดํากู&เงินนายขาว  50,000  บาท  ผ'านไปแล&ว  9  ปVนับแต'วัน
ครบกําหนดชําระหนี้  นายดําไม'เคยชําระหนี้ให&แก'นายขาวเลย  นายดําละอายแก'ใจจึงได&นําเงินท่ีตนมี
อยู'เพียง  500  บาท  ไปชําระแก'นายขาวก'อนท่ีจะครบกําหนดอายุความ  10  ปV  เช'นนี้ถือได&ว'าเป)น
การชําระหนี้บางส'วนแล&ว  ย'อมมีผลทําให&อายุความสะดุดหยุดลงตาม  มาตรา  193/14 (1)   
 
    ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีท่ี  5120/2545  เม่ือสิทธิเรียกร&องขาดอายุความ  ป.พ.พ.  
มาตรา  193/10  และ  193/28  ให&จําเลยมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการชําระหนี้ได&  เม่ือจําเลยไม'ใช&สิทธินั้น
โดยชําระหนี้บางส'วนแก'โจทก<จึงมีผลเพียงว'าจําเลยจะเรียกเงินท่ีชําระไปแล&วคืนไม'ได&เท'านั้น  ส'วน
การรับสภาพหนี้ด&วยการชําระหนี้บางส'วนท่ีจะทําให&อายุความสะดุดหยุดลงตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  
193/14 (1)  จะต&องกระทําก'อนท่ีหนี้นั้นจะขาดอายุความ  ดังนั้น  การชําระหนี้ของจําเลยภายหลังท่ี
สิทธิเรียกร&องของโจทก<ขาดอายุความแล&ว  จึงไม'ใช'การรับสภาพหนี้ไม'ทําให&อายุความสะดุดหยุดลง 
 
 
   1.1.3 ชําระดอกเบี้ย 
    การชําระดอกเบี้ยไม'จําเป)นต&องเป)นการชําระด&วยเงินตราเสมอไปอาจจะ
เป)นการกระทําอย'างอ่ืนก็ได& 
    ตัวอย-าง  จําเลยเป)นผู&รับมรดกของผู&กู&ยืม  โดยผู&กู&ยืมถึงแก'ความตายไป
แล&วต'อมาจําเลยตกลงให&โจทก<ทํานาต'างดอกเบี้ย  ถือว'าจําเลยได&ปฏิบัติการชําระดอกเบี้ยให&แก'โจทก<
แล&ว  
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   1.1.4 การให&ประกันแก'เจ&าหนี้ 
    การให&ประกันแก'เจ&าหนี้จะเป)นการหาบุคคลมาคํ้าประกันหรือนํา
ทรัพย<สินมาประกันหนี้ก็ได&  แต'ต&องเป)นการให&ประกันภายหลังก'อสัญญาแล&ว  ซ่ึงเม่ือลูกหนี้หาบุคคล
มาคํ้าประกันหรือนําทรัพย<สินมาประกันหนี้แก'เจ&าหนี้แล&วย'อมทําให&อายุความสะดุดหยุดลง 
   1.1.5 ลูกหนี้กระทําการใดๆ  อันปราศจากข&อสงสัยแสดงให&เห็นเป)นปริยายว'า
ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร&อง 
    คือ  การใดๆ  ท่ีจะเป)นเหตุให&อายุความสะดุดหยุดลงนั้น  จะต&องเป)นการ
กระทําท่ีแสดงให&เห็นเป)นปริยายว'ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร&องอย'างไม'มีข&อสงสัย  ซ่ึงกรณี
ดังกล'าวนี้มีความหมายกว&างมากจึงต&องพิจารณาข&อเท็จจริงเป)นกรณีๆ  ไป 
 
    ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  933/2538  โจทก<จําเลยตกลงทําสัญญาตามบันทึก
หลังทะเบียนหย'ายกท่ีพิพาทให&แก'  พ.  และ  ว.  ซ่ึงเป)นบุตร  โจทก<จําเลยจึงมีฐานะเป)นลูกหนี้ท่ี
จะต&องโอนท่ีพิพาทให&แก'บุตรท้ังสอง  เม่ือโจทก<ทวงถามให&จําเลยปฏิบัติตามสัญญาจําเลยได&ทํา
หนังสือมอบอํานาจให&โจทก<ไปดําเนินการโอนท่ีพิพาทให&แก'ผู&แทนจําเลยเป)นการกระทําใดๆ  อัน
ปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป)นปริยายว'ายอมรับสภาพหนี้  อายุความย'อมสะดุดหยุดลง 
    สรุป  เหตุท่ีทําให&อายุความสะดุดหยุดลง  โดยการกระทําของลูกหนี้มี  5  
กรณีเท'านั้น  จะต&องเป)นการกระทําภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดอายุความจึงจะสะดุดหยุดลง  
หากลูกหนี้ได&กระทําภายหลังจากท่ีอายุความขาดไปแล&ว  อายุความย'อมไม'สะดุดหยุดลง 
  1.2 อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระทําของเจ&าหนี้มีอยู'  5  กรณีดังต'อไปนี้  
   1.2.1 เจ&าหนี้ฟSองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร&อง  หรือเพ่ือให&ชําระหนี้  เช'น 
นายเป)ดยืมเงินนายไก'  50,000  บาท  กําหนดชําระคืนภายใน  1  ปV  นับแต'วันทําสัญญาเม่ือครบ
กําหนดแล&วนายเป)ดไม'ยอมชําระหนี้ให&นายไก'  ต'อมาก'อนครบกําหนดอายุความ  10  ปV  นายไก'จึงได&
ยื่นฟSองคดีต'อศาลเพ่ือบังคับให&นายเป)ดชําระหนี้  และเม่ือฟSองคดีต'อศาลแล&วย'อมทําให&อายุความ
สะดุดหยุดลง 
   1.2.2 เจ&าหนี้ได&ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีล&มละลาย 
    ในกรณีท่ีลูกหนี้มีหนี้สินล&นพ&นตัวจนถูกเจ&าหนี้ฟSองเป)นคดีล&มละลายถ&า
ศาลสั่งให&พิทักษ<ทรัพย<ของลูกหนี้เด็ดขาดแล&ว  เจ&าหนี้คนอ่ืนจะฟSองลูกหนี้คนเดียวกันให&ล&มละลายอีก
ไม'ได&  มีทางเดียวคือยื่นคําขอรับชําระหนี้ต'อเจ&าพนักงานพิทักษ<ทรัพย<  ดังนั้น  เม่ือยื่นคําขอรับชําระ
หนี้วันใด  อายุความย'อมสะดุดหยุดลงวันนั้น  เพราะการยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีล&มละลายมีผล
เช'นเดียวกันกับการฟSองคดีนั่นเอง  (สถิต  เล็งไธสง, 2549: 104) 
   1.2.3 เจ&าหนี้ได&มอบข&อพิพาทให&อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
    อนุญาโตตุลาการ  คือ  ผู&ท่ีคู'กรณีตกลงกันมอบให&ชี้ขาดข&อพิพาทเม่ือได&
มอบข&อพิพาทให&อนุญาโตตุลาการชี้ขาดวันใด  ก็ถือว'าอายุความสะดุดหยุดลงวันนั้น  หรือการท่ีกอง
มรดกมีผู&จัดการมรดกแล&วก็ถือว'าอายุความสะดุดหยุดลง  (อธิราช  มณีภาค, 2548: 265)   
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   1.2.4 เจ&าหนี้ได&กระทําการอ่ืนใดอันมีผลเป)นอย'างเดียวกันกับการฟSองคดี 
    เช'น  การยื่นคําร&องขัดทรัพย<  หรือการยื่นคําร&องขอเฉลี่ยทรัพย<เพ่ือตีใช&
หนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ'ง  หรือแม&แต'เจ&าหนี้ร&องขอให&เพิกถอนการฉ&อฉลอัน
เก่ียวกับสิทธิเรียกร&องตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  237 – 238  เป)น
ต&น  ซ่ึงกรณีเหล'านี้  อาจถือได&ว'าเป)นการกระทําของเจ&าหนี้อันมีผลเช'นเดียวกับการฟSองคดีตาม
บทบัญญัติมาตรา  193/14 (5)  นี้  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2536: 220) 
 
    ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  6078/2539  ผู&ร&องยื่นคําร&องขัดทรัพย<ท่ีพิพาทท่ี
โจทก<นํายึดทรัพย<ของจําเลย  โจทก<ให&การว'าผู&ร&องรับโอนท่ีพิพาทจากจําเลยโดยคบคิดกันฉ&อฉล  ดังนี้
หากโจทก<นําเจ&าพนักงานบังคับคดียึดท่ีพิพาทภายใน  1  ปVนับแต'โจทก<ได&รู&ต&นเหตุอันเป)นมูลให&เพิก
ถอนหรือภายใน  10  ปVนับแต'จําเลยโอนท่ีพิพาทให&ผู&รัอง  ก็ถือว'าการยึดทรัพย<เป)นการกระทําการอ่ืน
ใดอันมีผลเป)นอย'างดียวกันกับการฟSองคดีขอให&เพิกถอนการฉ&อฉล  ซ่ึงทําให&อายุความเก่ียวกับการ
เพิกถอนการฉ&อฉลสะดุดหยุดลงตาม  ป.พ.พ.  193/14 (5)  และตราบใดท่ีพิพาทยังถูกยึดอยู'เหตุท่ีจะ
ทําให&อายุความสะดุดหยุดลงก็ยังไม'สิ้นสุด  อายุความจึงไม'เริ่มนับคดีโจทก<จึงไม'ขาดอายุความตาม   
ป.พ.พ.  มาตรา  240 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  6451/2550  ประมวลรัษฎากร  มาตรา  12  ให&
อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย<สินของผู&ต&องรับผิดเสียภาษี
อากรค&างได&  โดยมิต&องขอให&ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  อันเป)นการกระทําท่ีถือได&ว'ามีผลเป)นอย'าง
เดียวกับการฟSองคดีให&จําเลยชําระภาษีจึงเป)นเหตุให&อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมาย
แพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/14 (5) 
   1.2.5 เจ&าหนี้เรียกให&ลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ 
    ในกรณีท่ีเจ&าหนี้เรียกให&ลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้เพ่ือเป)นหลักฐาน
ย'อมทําให&อายุความสะดุดหยุดลง  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/16  ได&
บัญญัติไว&ว'า  “หนี้ใดซ่ึงตามมูลแห'งหนี้นั้นเจ&าหนี้จะได&รับชําระหนี้เป)นคราวๆ  เจ&าหนี้มีสิทธิเรียกให&
ลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ให&ในเวลาใดเวลาหนึ่งก'อนอายุความครบบริบูรณ<  เพ่ือเป)นหลักฐานว'า
อายุความสะดุดหยุดลง” 
    จากท่ีได&กล'าวมาข&างต&นท้ัง  5  กรณีนี้เจ&าหนี้จะต&องกระทําภายในกําหนด
อายุความเท'านั้น  ถ&าได&ทําไปภายหลังจากท่ีขาดอายุความไปแล&ว  ก็ไม'เป)นเหตุทําให&อายุความสะดุด
หยุดลง 
 
 2. ผลตามกฎหมายในเม่ืออายุความสะดุดหยุดลง 
  เม่ืออายุความได&สะดุดหยุดลงแล&ว  ย'อมมีผลในทางกฎหมายดังนี้ 
  2.1 ระยะเวลาท่ีล'วงไปก'อนนั้นไม'นับเข&าในอายุความ 
   ในระหว'างนับอายุความ ถ&ามีเหตุทําให&อายุความสะดุดหยุดลงเกิดข้ึนเม่ือใด  อายุ
ความท่ีนับไว&แล&วเป)นอันตัดท้ิงท้ังหมด  ไม'นับเข&ารวมกับอายุความ  ดังนั้นจึงให&กลับไปต้ังต&นใหม'  
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ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/15  วรรคแรกบัญญัติว'า  “เม่ืออายุความ
สะดุดหยุดลงแล&ว  ระยะเวลาท่ีล'วงไปก'อนนั้นไม'นับเข&าในอายุความ”  (พวงผกา  บุญโสภาคย<  และ  
ประสาน  บุญโสภาคย<, 2553: 223)   
  2.2 การเริ่มนับอายุความใหม' 
   เม่ือเหตุอันทําให&อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงในเวลาใดก็ให&เริ่มนับอายุความ
ใหม'ตั้งแต'เวลานั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/15  วรรคสอง) 
 
 3. กรณีท่ีไม-ถือว-าอายุความสะดุดหยุดลง 
  โดยปกติการฟSองคดีท่ีเจ&าหนี้จะอ&างเอาประโยชน<โดยว'าได&เป)นเหตุให&อายุความสะดุด
หยุดลงนั้น  คดีท่ีฟSองจะต&องว'ากันจนถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปซ่ึงเจ&าหนี้เป)นฝTายชนะคดี  เพราะฉะนั้นถ&า
หากมีการถอนฟSอง  ท้ิงฟSอง  หรือคดีถูกยกฟSอง  จะอ&างเป)นเหตุให&อายุความสะดุดหยุดลงไม'ได&  ท้ังนี้
เพราะการถอนฟSองหรือท้ิงฟSองหรือศาลตัดสินยกฟSองมีผลย&อนหลังเหมือนอย'างว'าไม'เคยได&ฟSองเลย  
(พระยาเทพวิทุร, 2556: 134)  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<มาตรา  193/17  วรรคแรกได&
บัญญัติไว&ว'า  “ในกรณีท่ีอายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา  193/14 (2)  หากคดีนั้นได&มี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดให&ยกคําฟSอง  หรือคดีเสร็จไปโดยการจําหน'ายคดีเพราะเหตุถอนฟSองหรือท้ิงฟSอง  
ให&ถือว'าอายุความไม'เคยสะดุดหยุดลง”   
  จากบทบัญญัติข&างต&นจะเห็นได&ว'า  ในกรณีท่ีเจ&าหนี้ได&ฟSองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิ
เรียกร&องหรือเพ่ือให&ชําระหนี้ไว&แล&ว  ถ&าต'อมาศาลได&มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให&ยกฟSอง  หรือจําหน'ายคดี
ไปเพราะเหตุถอนฟSองหรือท้ิงฟSองให&ถือว'าคดีนั้นไม'เคยสะดุดหยุดลง  ดังนั้นอายุความจึงนับต'อไป
เรื่อยๆ   
 
 
ผลของการที่สิทธิเรียกร�องขาดอายุความ 
 
 สิทธิเรียกร&องใดๆ  ถ&ามิได&ใช&บังคับภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  สิทธิเรียกร&องนั้น
เป)นอันขาดอายุความ  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/9)  เม่ือสิทธิเรียกร&องขาดอายุความย'อมมีผลในทาง
กฎหมายดังนี้ 
 
 1. ลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธการชําระหนี้ได� 
  เม่ืออายุความขาดแล&ว  ลูกหนี้ย'อมมีสิทธิปฏิเสธการชําระหนี้ได&  ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/10  ได&บัญญัติไว&ว'า  “สิทธิเรียกร&องท่ีขาดอายุความลูกหนี้มี
สิทธิท่ีจะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร&องนั้นได&” 
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 2. ถ�าลูกหนี้ได�ชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร�องซ่ึงขาดอายุความแล�วลูกหนี้จะเรียกคืนหรือ
ถอนคืนไม-ได� 
  สิทธิเรียกร&องท่ีขาดอายุความนั้นมิได&หมายความว'าหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปมูลหนี้ยังคงมี
ผลสมบูรณ<ตามกฎหมาย  เพียงแต'ลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธชําระหนี้ได&เท'านั้น  แต'ถ&าลูกหนี้ได&ชําระหนี้ตาม
สิทธิเรียกร&องท่ีขาดอายุความไปแล&ว  หรือลูกหนี้รับสภาพหนี้ความรับผิดโดยมีหลักฐานเป)นหนังสือ
หรือโดยการให&ประกัน  ลูกหนี้จะเรียกคืนหรือถอนคืนไม'ได&  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  
มาตรา  193/28  ได&บัญญัติไว&ว'า  “การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร&องซ่ึงขาดอายุความแล&วนั้นไม'ว'ามาก
น&อยเพียงใดจะเรียกคืนไม'ได&  แม&ว'าผู&ชําระหนี้จะไม'รู&ว'าสิทธิเรียกร&องขาดอายุความแล&วก็ตาม 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  ให&ใช&บังคับแก'การท่ีลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน
เป)นหนังสือหรือโดยการให&ประกันด&วย  แต'จะอ&างความข&อนี้ข้ึนเป)นโทษแก'ผู&คํ้าประกันเดิมไม'ได&” 
 
 3. สิทธิเรียกร�องส-วนท่ีเป9นประธานขาดอายุความ  สิทธิเรียกร�องท่ีเป9นอุปกรณ$ย-อม
ขาดอายุความด�วย 
  เม่ือสิทธิเรียกร&องส'วนท่ีเป)นประธานขาดอายุความย'อมมีผลทําให&สิทธิเรียกร&องท่ีเป)น
อุปกรณ<ขาดอายุความไปด&วย  แม&ว'าสิทธิเรียกร&องท่ีเป)นอุปกรณ<ยังไม'ครบกําหนดก็ตาม  ดังท่ีประมวล
กฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/26  บัญญัติไว&ว'า  “เม่ือสิทธิเรียกร&องส'วนท่ีเป)นประธานขาด
อายุความให&สิทธิเรียกร&องส'วนท่ีเป)นอุปกรณ<นั้นขาดอายุความด&วย  แม&ว'าอายุความของสิทธิเรียกร&อง
ส'วนท่ีเป)นอุปกรณ<นันจะยังไม'ครบกําหนดก็ตาม”   
  ตัวอย-าง  เช'น  นาย  ก.  กู&เงินนาย  ข.  100,000  บาท  เป)นหนี้ท่ีไม'มีหลักประกันแต'
นาย  ก.  ไปหาบุคคลภายนอกมาทําสัญญากับนาย  ข.  ว'าถ&านาย  ก.  ไม'ชําระเงินท่ีกู&ไป  นาย  ข.  
สามารถเรียกเงินกับบุคคลภายนอกผู&คํ้าประกันได&  กรณีนี้สัญญาคํ้าประกันดังกล'าวเรียกว'าสัญญา
อุปกรณ<  เพราะเป)นสัญญาท่ีไม'สามารถเกิดข้ึนเองได&โดยลําพังจะต&องมีสัญญาประธานเกิดก'อนเสมอ  
ส'วนสัญญากู&เรียกว'าสัญญาประธาน  กรณีนี้เม่ือสัญญากู&ขาดอายุความก็จะมีผลให&สัญญาคํ้าประกันใน
หนี้เงินกู&ดังกล'าวขาดอายุความด&วย   
 
 4. สิทธิเรียกร�องท่ีขาดอายุความไม-กระทบกระเทือนถึงเจ�าหนี้ผู�ทรงบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย$สินท่ีได�ยึดถือไว� 
  ในกรณีท่ีสิทธิเรียกร&องได&ขาดอายุความ  ผู&รับจํานอง  ผู&รับจํานํา  ผู&ทรงสิทธิยึดหน'วง  
หรือผู&ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย<สินของลูกหนี้อันตนได&ยึดถือไว&  ยังคงมีสิทธิบังคับชําระหนี้จาก
ทรัพย<สินท่ีจํานองจํานําหรือท่ีได&ยึดถือไว&แม&ว'าสิทธิเรียกร&องส'วนท่ีเป)นประธานจะขาดอายุความแล&วก็
ตาม  ดังท่ีประมวลกกฎหมายแพ'งและพาณิชย<มาตรา  193/27  ได&บัญญัติไว&ว'า  “ผู&รับจํานอง  ผู&รับ
จํานํา  ผู&ทรงสิทธิยึดหน'วง  หรือผู&ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย<สินของลูกหนี้อันตนได&ยึดถือไว&  ยังคงมี
สิทธิบังคับชําระหนี้จากทรัพย<สินท่ีจํานอง  จํานํา  หรือท่ีได&ยึดถือไว&  แม&ว'าสิทธิเรียกร&องส'วนท่ีเป)น
ประธานจะขาดอายุความแล&วก็ตาม  แต'จะใช&สิทธินั้นบังคับให&ชําระดอกเบี้ยท่ีค&างย&อนหลังเกินห&าปV
ข้ึนไปไม'ได&” 
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 5. การสละประโยชน$แห-งอายุความ 
  ในกรณีท่ีสิทธิเรียกร&องขาดอายุความลูกหนี้จะสละประโยชน<แห'งอายุความก็ได&  ดังท่ี
ประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย<  มาตรา  193/24  บัญญัติว'า  “เม่ืออายุความครบกําหนดแล&ว  
ลูกหนี้จะสละประโยชน<แห'งอายุความนั้นเสียก็ได&  แต'การสละประโยชน<เช'นว'านี้ไม'มีผลกระทบ
กระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู&คํ้าประกัน”  ดังนั้น  เม่ือสละประโยชน<แห'งอายุความแล&ว  
ผลก็คือเจ&าหนี้ฟSองบังคับลูกหนี้ได&ตามสิทธิเรียกร&องท่ีขาดอายุความแล&วแต'ยังมีข&อถกเถียงกันอยู'  เช'น  
ท'านอาจารย<ศักด์ิ  สนองชาติ  ถือว'าเม่ือสละประโยชน<แห'งอายุความแล&วควรจะมีอายุความใหม'ตาม
อายุความเดิม  ในขณะท่ีรองศาสตราจารย<กําชัย  จงจักรพันธุ<  ถือว'าเม่ือสละประโยชน<แห'งอายุความ
แล&ว  เท'ากับไม'มีอายุความ  (อัครวิทย<  สุมาวงศ<, 2554: 225)  อย'างไรก็ดี  ลูกหนี้ท่ีสละประโยชน<
แห'งอายุความไปแล&วจะยกอายุความข้ึนต'อสู&เจ&าหนี้ไม'ได&  รวมท้ังไม'มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอกและสิทธิของผู&คํ้าประกัน 
 
 6. การยกอายุความข้ึนต-อสู�เจ�าหนี้ 
  เม่ืออายุความครบกําหนดแล&ว  กฎหมายให&มีผลย&อนหลังไปถึงวันท่ีเริ่มนับอายุความ  
(ป.พ.พ.  มาตรา  193/25)  เช'น  เม่ือต&นเงินกู&ขาดอายุความแล&วดอกเบี้ยนับแต'วันกู&หรือท่ีค&างท้ังหมด
ก็ขาดอายุความด&วย  (อธิราช  มณีภาค, 2548: 279)  ลูกหนี้จึงมีสิทธิยกเอาเรื่องการขาดอายุความข้ึน
ต'อสู&เจ&าหนี้ได&  แต'ถ&าลูกหนี้ไม'ได&ยกอายุความข้ึนเป)นข&อต'อสู&ให&ถือว'าลูกหนี้ได&สละประโยชน<ของอายุ
ความ  ศาลจะยกอายุความมาเป)นเหตุยกฟSองไม'ได&  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/29)  ท้ังนี้เพราะอายุความ
ในคดีแพ'งไม'ใช'เรื่องเก่ียวกับความสงบเรียบร&อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนท่ีศาลจะยกข้ึนวินิจฉัย
เองได&  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  6620/2550)   
 
 
การงดใช�  การขยายออก  หรือการย-นเข�าซึ่งกําหนดอายุความ 
 
 โดยท่ัวไปแล&ว  อายุความท่ีกฎหมายกําหนดไว&นั้น  คู'กรณีจะตกลงกันให&งดใช&  ขยายออก  
หรือย'นเข&าไม'ได&  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/11)  ถ&าฝTาฝ\นข&อตกลงนั้นย'อมตกเป)นโมฆะ  เพราะเป)นการ
ตกลงท่ีผิดแผกแตกต'างจากกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร&อยของประชาชน  (ป.พ.พ.  มาตรา  
151)  (ศนันท<กรณ<  โสตถิพันธุ<, 2557: 277)  แต'อย'างไรก็ตาม  ถ&ามีเหตุขัดข&องทําให&ผู&ใช&สิทธิ
เรียกร&องไม'สามารถใช&สิทธิเรียกร&องได&ก็อาจมีการขยายอายุความโดยกฎหมายได&  ดังเช'นในกรณี
ดังต'อไปนี้  
 
 1. กรณีท่ีศาลส่ังไม-รับ  หรือคืนหรือยกคําฟDอง 
  ในกรณีท่ีคดีนั้นศาลไม'รับ  หรือคืนหรือให&ยกคําฟSองเพราะเหตุคดีไม'อยู'ในอํานาจศาล  
หรือศาลให&ยกคําฟSองโดยไม'ตัดสิทธิโจทก<ท่ีจะฟSองใหม'และปรากฏว'าอายุความครบกําหนดไปแล&วใน
ระหว'างการพิจารณา  หรือจะครบกําหนดภายใน  60  วันนับแต'วันท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงท่ีสุด  
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ให&เจ&าหนี้มีสิทธิฟSองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร&องหรือเพ่ือให&ชําระหนี้ภายใน  60  วันนับแต'วันท่ี
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นถึงท่ีสุด  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/17  วรรคสอง)  
 

  ตัวอย-างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2176/2544  โจทก<เคยฟSองจําเลยในมูลคดีเดียวกันกับคดีนี้ท่ีศาล
แพ'งธนบุรี  แต'ศาลแพ'งธนบุรีมีคําสั่งจําหน'ายคดีเม่ือวันท่ี  28  พฤษภาคม  2539  เนื่องจากจําเลย
ไม'ได&มีภูมิลําเนาหรือมูลคดีเกิดข้ึนในเขตอํานาจ  ซ่ึงคดีจะครบอายุความภายในวันท่ี  7  มิถุนายน  
2539  กรณีต&องด&วย  ป.พ.พ.  มาตรา  193/17  วรรคสอง  โจทก<มีสิทธิฟSองคดีภายในหกสิบวันนับ
แต'วันท่ีคําสั่งศาลแพ'งธนบุรีถึงท่ีสุด  โจทก<ฟSองคดีนี้วันท่ี  4  กรกฎาคม  2539  จึงไม'ขาดอายุความ 
 

 2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวาง 
  ในกรณีท่ีอายุความจะครบกําหนดนั้น  ถ&ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวางมิให&เจ&าหนี้กระทํา
การตาม  มาตรา  193/14  ให&อายุความนั้นยังไม'ครบกําหนดจนกว'าจะพ&น  30  วัน  นับแต'วันท่ีเหตุ
สุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/19)   
 

 3. กรณีเจ�าหนี้เป9นผู�เยาว$  หรือคนวิกลจริต 
  ในกรณีท่ีเจ&าหนี้ผู&ใช&สิทธิเรียกร&องเป)นผู&เยาว<หรือคนวิกลจริตอันศาลจะสั่งให&เป)นคนไร&
ความสามารถหรือไม'ก็ตาม  ถ&าอายุความสิทธิเรียกร&องจะครบกําหนดลงในขณะท่ีบุคคลดังกล'าวยังไม'
ลุถึงความสามารถเต็มภูมิหรือในระหว'าง  1  ปVนับแต'วันท่ีบุคคลดังกล'าวไม'มีผู&แทนโดยชอบธรรมหรือ
ผู&อนุบาล  ให&ถือว'าอายุความนั้นยังไม'ครบกําหนดจนกว'าจะครบ  1  ปV  นับแต'วันท่ีบุคคลนั้นได&ลุถึง
ความสามารถเต็มภูมิหรือได&มีผู&แทนโดยชอบธรรมหรือผู&อนุบาลแล&วแต'กรณี  แต'ถ&าอายุความสิทธิ
เรียกร&องนั้นมีระยะเวลาน&อยกว'า  1  ปV  ก็ให&นํากําหนดระยะเวลาท่ีสั้นกว'านั้นมาใช&แทนกําหนด
ระยะเวลา  1  ปVดังกล'าว  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/20)   
 

 4. กรณีท่ีผู�เยาว$หรือคนไร�ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร�ความสารถฟDองผู�แทนโดย
ชอบธรรม  ผู�อนุบาล  หรือผู�พิทักษ$ 
  ในกรณีท่ีผู&เยาว<หรือคนไร&ความสามารถหรือคนเสมือนไร&ความสามารถท่ีจะฟSองร&อง
ผู&แทนโดยชอบธรรมหรือผู&อนุบาลหรือผู&พิทักษ<ของตนนั้น  ถ&าอายุความสิทธิเรียกร&องจะครบกําหนด
ลงในขณะท่ีบุคคลดังกล'าวยังไม'ลุถึงความสามารถเต็มภูมิหรือในระหว'าง  1  ปVนับแต'วันท่ีบุคคล
ดังกล'าวไม'มีผู&แทนโดยชอบธรรมหรือผู&อนุบาลหรือผู&พิทักษ<  ให&ถือว'าอายุความนั้ยยังไม'ครบกําหนด
จนกว'าจะครบ  1  ปVนับแต'วันท่ีบุคคลนั้นได&ลุถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได&มีผู&แทนโดยชอบธรรม
หรือผู&อนุบาลหรือผู&พิทักษ<แล&วแต'กรณี  แต'ถ&าอายุความสิทธิเรียกร&องนั้นมีระยะเวลาน&อยกว'า  1  ปVก็
ให&นํากําหนดระยะเวลาท่ีสั้นกว'านั้นมาใช&แทนกําหนดระยะเวลา 1 ปVดังกล'าว (ป.พ.พ. มาตรา 
193/21)  
 5. กรณีเจ�าหนี้และลูกหนี้เป9นสามีภริยากัน 
  ในกรณีท่ีสามีภริยาได&ใช&สิทธิเรียกร&องระหว'างกันในฐานะเจ&าหนี้และลูกหนี้  ถ&าอายุ
ความจะครบกําหนดก'อนหรือภายใน  1  ปV  นับแต'วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง  ให&ถือว'าอายุความนั้นยัง
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ไม'ครบจนกว'าจะครบ  1  ปV  นับแต'วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/22)  คือ  
กฎหมายให&ขยายอายุความออกไปอีก  1  ปV  นับแต'การสมรสสิ้นสุดลง 
 
 6. กรณีท่ีเจ�าหนี้หรือลูกหนี้ได�ถึงแก-ความตาย 
  ในกรณีท่ีผู&ตายได&ตกเป)นลูกนี้หรือในกรณีท่ีผู&ตายอยู'ในฐานะเป)นเจ&าหนี้  ถ&าอายุความ
สิทธิเรียกร&องจะครบกําหนดภายใน  1  ปVนับแต'วันตาย  ให&ถือว'าอายุความนั้นยังไม'ครบกําหนด
จนกว'าจะครบ  1  ปVนับแต'วันตาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/23)  คือกฎหมายกําหนดให&ขยายอายุ
ความออกไปอีก  1  ปV  นับแต'วันตายนั่นเอง 
 
 
สรุป 
 
 ระยะเวลา  คือ  ช'วงเวลาหรือความนานท่ีมีหน'วยนับเป)นปV  เดือน  สัปดาห<  วัน  ชั่วโมง  
นาที  และวินาที  ซ่ึงกําหนดไว&โดยประการต'างๆ  ท้ังในกฎหมายระเบียบข&อบังคับ หรือในนิติกรรม
สัญญาท่ีคู'สัญญากําหนดกันเอง  ซ่ึงวิธีในการนับระยะเวลาในกฎหมายแพ'งและพาณิชย<นั้นถ&ากําหนด
ระยะเวลาเป)นวัน  สัปดาห<  เดือน  หรือปV  กฎหมายมิให&นับวันแรกแห'งระยะเวลานั้นรวมเข&าด&วยกัน  
ให&เริ่มนับต้ังแต'วันรุ'งข้ึน  เว&นแต'จะเริ่มการในวันนั้น  หรือมีกฎหมาย  หรือคําสั่งศาลกําหนดไว&เป)น
อย'างอ่ืน  ส'วนการสิ้นสุดของระยะเวลานั้นย'อมสิ้นสุดลงในวันก'อนหน&าวันนับ  อันเป)นวันตรงกับวัน
เริ่มระยะเวลานั้น  เว&นแต'ในกรณีท่ีมีการกําหนดระยะเวลานับเป)นวันต&นแห'งสัปดาห<  เดือน  หรือปV  
ระยะเวลาจึงจะสิ้นสุดลงในวันสุดท&ายของสัปดาห<  เดือน  หรือปVนั้น  อย'างไรก็ตาม  ระยะเวลาท่ี
กําหนดในสัญญานั้นคู'กรณีอาจมีการขยายเวลาออกไปได&เท'าท่ีไม'ขัดต'อกฎหมาย 
 สําหรับอายุความนั้น  คือระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให&เจ&าหนี้ใช&สิทธิเรียกร&องเอาจาก
ลูกหนี้  ซ่ึงกฎหมายกําหนดอายุความไว&  3  กรณีคือ  2  ปV  5  ปV  และ  10  ปV  ถ&าเจ&าหนี้ไม'ใช&สิทธิ
เรียกร&องภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดสิทธิเรียกร&องนั้นย'อมขาดอายุความ  ลูกหนี้มีสิทธิท่ีจะ
ยกอายุความข้ึนต'อสู&เจ&าหนี้  เพ่ือปฏิเสธการชําระหนี้ได&  แต'ถ&าลูกหนี้ไม'ยกอายุความข้ึนต'อสู&   
กฎหมายให&ถือว'าลูกหนี้สละประโยชน<แห'งอายุความ  ศาลจึงไม'มีอํานาจยกอายุความข้ึนมาวินิจฉัยเอง
ได&  ในการนับอายุความนั้น  กฎหมายให&เริ่มนับต้ังแต'ขณะท่ีเกิดสิทธิเรียกร&องเป)นต&นไป  ถ&าสิทธิ
เรียกร&องให&งดเว&นกระทําการให&เริ่มนับต้ังแต'เวลาแรกท่ีฝTาฝ\นกระทําการนั้น  อย'างไรก็ตาม  ใน
ระหว'างท่ีเริ่มนับอายุความอาจมีเหตุทําให&อายุความสะดุดหยุดลงก็ได&  เม่ืออายุความสะดุดหยุดลง
อายุความท่ีนับไว&แล&วให&ตัดท้ิงท้ังหมด  กฎหมายให&เริ่มนับใหม'ทันทีต้ังแต'เวลานั้น  อย'างไรก็ดีอายุ
ความท่ีกฎหมายกําหนดไว&นั้นคู'กรณีจะตกลงกันขยายออกไป  หรืองดใช&หรือย'นเข&าไม'ได&  เว&นแต'จะ
เป)นการขยายโดยผลของกฎหมาย 
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คําถามท�ายบทท่ี  5 
 
 
1. จงอธิบายลักษณะของระยะเวลา  และวะธีการขยายระยะเวลา 
2. นายดํายืมเงินนายแดงเม่ือวันท่ี  31  มกราคม  2556  กําหนดชําระภายใน  1  เดือนนับแต'วัน
 ทําสัญญา  ดังนี้ระยะเวลาจะสิ้นสุดลงในวันใด 
3. ศาลชั้นต&นอ'านคําพิพากษาเม่ือวันท่ี  29  มกราคม  2556  กําหนดเวลาอุทธรณ<  1  เดือน  ดังนี้
 ระยะเวลายื่นอุทธรณ<จะสิ้นสุดลงเม่ือใด 
4. อายุความ  คืออะไร 
5. เหตุท่ีทําให&อายุความสะดุดหยุดลงมีอยู'ก่ีกรณี  ได&แก'อะไรบ&าง 
6. จงอธิบายผลของการท่ีสิทธิเรียกร&องขาดอายุความ  พร&อมท้ังยกตัวอย'างประกอบ 
7. นายสันได&ทําสัญญากู&ยืมเงินจากนายวีจํานวน  300,000  บาท  เม่ือวันท่ี  5  สิงหาคม  2546  
 โดยไม'ได&กําหนดระยะเวลาในการใช&คืน  นายวีได&ทวงถามนายสันหลายครั้ง  แต'นายสันก็ปฏิเสธ
 การชําระหนี้  จนกระท่ังนายวีให&นายคําพีซ่ึงเป)นทนายความทําหนังสือทวงถามในวันท่ี  31  
 กรกฎาคม  2556  นายสันกลัวนายวีฟSองคดีต'อศาล  นายสันจึงได&ทําหนังสือรับสภาพหนี้ต'อ  
 นายวีในวันท่ี  4  สิงหาคม  2556  นายวีจึงฟSองคดีต'อศาลในวันท่ี  1  ธันวาคม  2556  นายสัน
 ต'อสู&นายวีโดยอ&างว'าอายุความสัญญาเงินกู&ได&ขาดไปแล&ว  จึงไม'ต&องชําระหนี้  ดังนี้ให&วินิจฉัยว'า  
 ข&ออ&างของนายสันฟ6งข้ึนหรือไม'  เพราะเหตุใด 
8. จงอธิบายลักษณะของการงดใช&  การขยายออก  หรือการย'นเข&าซ่ึงอายุความ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  6 
สัญญา 

 
 

หัวข�อเนื้อหา 
 สัญญา 
 1. ความหมายของสัญญา 
 2. ประเภทของสัญญา 
 3. การก�อให�เกิดสัญญา 
 4. เวลาท่ีสัญญาเกิด 
 5. การตีความสัญญา 
 6. ผลแห�งสัญญา 
 
วัตถุประสงค"เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายความหมายของสัญญาและประเภทของสัญญาได�อย�างถูกต�อง 
 2. อธิบายและวินิจฉัยการก�อให�เกิดสัญญาได�อย�างถูกต�อง 
 3. วิเคราะห0เวลาท่ีสัญญาเกิดได�อย�างถูกต�อง 
 4. อธิบายและวินิจฉัยผลแห�งสัญญาได�อย�างถูกต�อง 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ฟ2งบรรยายและอภิปรายซักถาม 
 2. แบ�งกลุ�มมอบหมายงาน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 5. บรรยายสรุป 
 6. ทําแบบฝ8กหัดท�ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  6 
 2. โสตทัศนวัสดุ  PowerPoint  สัญญา 
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการฟ2งบรรยาย 
 2. สังเกตความสนใจในการร�วมกิจกรรม 
 3. ฟ2งจากการอภิปราย 
 4. ตรวจแบบฝ8กหัด 
 5. ทดสอบปลายภาค 
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บทท่ี  6 
สัญญา 

 
 
 โดยท่ัวไปแล�วบุคคลทุกคนย�อมมีเสรีภาพในการทําสัญญาลักษณะต�างๆ  ได�ตามความ
ต�องการของตนอย�างไม�จํากัดซ่ึงถือเปJนหลักเสรีภาพในการทําสัญญา  แต�ต�องอยู�ภายใต�ขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนด  เช�น  การทําสัญญาซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  ให�  เช�าทรัพย0  เช�าซ้ือ  ขายฝาก  จํานอง  
จํานํา  คํ้าประกัน  เปJนต�น  ในการท่ีจะก�อให�เกิดสัญญานั้น  จึงต�องมีกระบวนการท่ีเปJนรายละเอียด
ในทางกฎหมายหลายอย�าง  โดยในเบื้องต�นจะต�องมีคู�กรณีฝNายหนึ่งแสดงเจตนาทํานิติกรรมไปยัง
คู�กรณีอีกฝNายหนึ่งซ่ึงเรียกว�า  “คําเสนอ”  โดยมีวัตถุประสงค0จะผูกพันตนทําสัญญาตามข�อความท่ี
แสดงออกไปเพ่ือขอให�อีกฝNายหนึ่งเข�าร�วมทําสัญญาด�วยตามท่ีเสนอไปนั้น  หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง    
“คําเสนอ”  คือคําขอให�ทําสัญญานั่นเอง  เม่ือคู�กรณีอีกฝNายหนึ่งสนองตอบรับคําเสนอแล�ว  ก็เกิดเปJน
สัญญาข้ึนมา  เพ่ือท่ีจะก�อหนี้ผูกพันกัน  ซ่ึงถือเปJนนิติกรรมอย�างหนึ่ง  กล�าวคือเปJนนิติกรรมสองฝNาย
ท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต�สองฝNายข้ึนไป  ดังนั้น  เม่ือได�ทํานิติกรรมสัญญากันแล�ว
คู�กรณีท้ังสองฝNายย�อมมีสิทธิและหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติตามข�อตกลงท่ีได�ให�ไว�แก�กัน  หากคู�กรณีฝNายใด
ฝNายหนึ่งผิดสัญญา  คู�กรณีอีกฝNายหนึ่งย�อมมีสิทธิเรียกให�อีกฝNายหนึ่งปฏิบัติการชําระหนี้  หรือเลิก
สัญญาก็ได�  เว�นแต�การชําระนั้นได�ตกเปJนอันพ�นวิสัยเพราะเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งอันจะโทษฝNายหนึ่ง
ฝNายใดไม�ได� 
 
 
ความหมายของสัญญา 
 
 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0ไม�ได�ให�คําจํากัดความของสัญญาไว�  ดังนั้นจึง
ต�องศึกษาจากคําอธิบายของนักนิติศาสตร0ดังต�อไปนี้ 
 ม.ร.ว.เสนีย0  ปราโมช  (2527: 336)  กล�าวว�า  สัญญา  คือ  การท่ีบุคคลสองฝNายแสดง
เจตนาทํานิติกรรมคําเสนอคําสนองรับมีความประสงค0ตกลงกัน  และร�วมใจกันในอันท่ีจะก�อให�เกิดนิติ
สัมพันธ0กันอย�างใดอย�างหนึ่งเกิดข้ึน 
 อักขราทร  จุฬารัตน  (2531: 115)  กล�าวว�า  สัญญานั้นจะต�องมีลักษณะสําคัญดังต�อไปนี้ 
 1. สัญญานั้นต�องมีบุคคลต้ังแต�สองฝNายข้ึนไป  ลําพังบุคคลแต�เพียงฝNายเดียวไม�อาจท่ีจะ
ก�อให�เกิดเปJนสัญญาข้ึนมาได� 
 2. บุคคลท้ังสองฝNายจะต�องมีการแสดงเจตนาซ่ึงถูกต�องตรงกัน 
 3. ต�องมีวัตถุประสงค0ท่ีจะก�อให�เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายตามท่ีท้ังสองฝNายต�องการ 
 ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551: 337)  กล�าวว�า  สัญญา  คือ  นิติกรรมหลายฝNายซ่ึงเกิดข้ึนโดย
การแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต�สองฝNายข้ึนไปอันต�างกับนิติกรรมฝNายเดียว  ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการแสดง
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เจตนาของบุคคลฝNายเดียว  การแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต�สองฝNายข้ึนไปนั้นแต�ละฝNายอาจเปJน
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมเปJนฝNายเดียวกันก็ได� 
 จิตติ  ติงศภัทิย0  (2552: 1 – 2)  กล�าวว�า  สัญญาเปJนนิติกรรมสองฝNายเกิดข้ึนโดยการ
แสดงเจตนาต�องตรงกันของคู�สัญญา 
 จิ๊ด  เศรษฐบุตร  (2556: 199)  กล�าวว�า  สัญญานั้น  คือ นิติกรรมหลายฝNายท่ีเกิดข้ึนโดย
การแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต�สองฝNายข้ึนไป  ดังนี้  สัญญาจึงเปJนนิติกรรมประเภทหนึ่ง  แต�เปJน
ประเภทท่ีสําคัญเพราะก�อหนี้มากกว�านิติกรรมประเภทท่ีเรียกว�านิติกรรมฝNายเดียว 
 จากท่ีกล�าวมาข�างต�นจึงสรุปได�ว�า  สัญญาคือ  ข�อตกลงท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาของ
บุคคลต้ังแต�สองฝNายข้ึนไป  โดยมีวัตถุประสงค0ร�วมกันเพ่ือต�องการให�มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 
 
ประเภทของสัญญา 
 
 ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551: 339 – 341)  ได�แบ�งประเภทของสัญญาโดยพิจารณาแบ�งตาม
ลักษณะหรือความมุ�งหมาย  ดังต�อไปนี้ 
 1. สัญญาซ่ึงก�อผลผูกพันคู�สัญญากับสัญญาเพ่ือประโยชน0ของบุคคลภายนอก 
 2. สัญญาต�างตอบแทนกับสัญญาไม�ต�างตอบแทน 
 3. สัญญามีค�าตอบแทนกับสัญญาไม�มีค�าตอบแทน 
 4. สัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ0   
 5 เอกเทศสัญญากับสัญญาไม�มีชื่อ 
 
 
การก,อให�เกิดสัญญา 
 
 ดังท่ีกล�าวมาแล�วว�า  สัญญา  คือ  ข�อตกลงท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลผู�เปJน
คู�สัญญาต้ังแต�สองฝNายข้ึนไป  โดยมีคําเสนอคําสนองถูกต�องตรงกัน  อันมีวัตถุประสงค0ท่ีจะก�อให�เกิด
ผลผูกพันในทางกฎหมายตามท่ีท้ังสองฝNายต�องการ  ดังนั้น  จึงต�องศึกษาสิ่งท่ีก�อให�เกิดสัญญาโดยเริ่ม
จากมีคําเสนอและคําสนอง  ดังจะกล�าวตามลําดับต�อไปนี้  
 
 1. คําเสนอ 
  คําเสนอเปJนนิติกรรมฝNายเดียวซ่ึงยังไม�เปJนสัญญาจนกว�าผู�รับการแสดงเจตนาจะทําคํา
สนองตอบรับ  คําเสนอคืออะไรนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0ไม�ได�ให�คํานิยามไว�  จึงต�อง
ศึกษาจากคําอธิบายของนักนิติศาสตร0  ดังต�อไปนี้ 
  ประกอบ  หุตะสิงห0  (2521: 136)  กล�าวว�า  คําเสนอ  คือการแสดงเจตนาชนิดท่ีต�อง
มีผู�รับ  โดยฝNายหนึ่งแสดงเจตนาไป  มีเนื้อความชัดเจนแน�นอนเพ่ือให�อีกฝNายหนึ่งเข�าทําสัญญาด�วย  
คําเสนอนั้นต�องมีข�อความชัดเจนแน�นอนซ่ึงในเม่ืออีกฝNายหนึ่งสนองรับแล�วทําให�สัญญาเกิดข้ึนทันที 
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  ม.ร.ว.  เสนีย0  ปราโมช  (2527: 445)  กล�าวว�า  คําเสนอคือ  การแสดงเจตนาแสดง
ความประสงค0ของตนต�อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายคนเพ่ือขอให�ทําสัญญาด�วย  หรืออาจสรุป
สั้นๆ  ว�าเปJนคําขอให�ทําสัญญา 
  ไชยยศ  เหมะรัชตะ  (2547: 99)  กล�าวว�า  “คําเสนอ”  ถือเปJนกระบวนการของการ
แสดงเจตนาท่ีเรียกว�าการแสดงเจตนาฝNายเดียว  ซ่ึงบุคคลฝNายหนึ่งกระทําหรือเสนอไปยังบุคคลอีก
ฝNายหนึ่งเพ่ือขอให�บุคคลอีกฝNายหนึ่งนั้นร�วมความประสงค0ทําสัญญาผูกพันตามข�อความท่ีกําหนดไว�
และได�เสนอไปนั้น  โดยนัยดังกล�าวนี้คําเสนอจึงต�องมีลักษณะท่ีแสดงถึงความยินยอมโดยชัดแจ�ง
แน�นอน  และเพียงพอท่ีบุคคลอีกฝNายหนึ่งซ่ึงเปJนผู�รับการแสดงเจตนาทําคําเสนอนั้นจะตกลงยินยอม
เข�าผูกพันทําสัญญาตามข�อความท่ีได�เสนอไปนั้น 
  อรรยา  สิงห0สงบ  (2550: 20)  ได�กล�าวถึงคําเสนอโดยอ�างถึงกฎหมายสหรัฐอเมริกาท่ี
ได�ให�คํานิยามของคําเสนอเอาไว�ใน  The  Restatement  (Second)  of  Contract  โดยบัญญัติให�
คํานิยามว�า  “คําเสนอ”  หมายถึงการแสดงเจตนาท่ีจะเข�าทําการต�อรองโดยแสดงให�บุคคลอีกฝNาย
หนึ่งเข�าใจว�า  เขาได�รับข�อเสนอให�เข�าทําสัญญา   
  อัครวิทย0  สุมาวงศ0  (2554: 229)  กล�าวว�า  คําเสนอเปJนการแสดงเจตนาแสดงความ
ประสงค0ของผู�แสดงเจตนาต�อบุคคลอีกฝNายหนึ่งซ่ึงอาจจะเปJนบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได�  เพ่ือ
ขอให�ทําสัญญาด�วยตามข�อความท่ีกําหนดไว�  เปJนนิติกรรมฝNายเดียวซ่ึงต�องมีผู�รับการแสดงเจตนาและ
นิติกรรมนี้มีผลผูกพันผู�เสนอ  คําเสนอจะเปJนการแสดงเจตนาต�อบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงหรือต�อ
บุคคลท่ัวไปก็ได� 
  จากคํานิยามของนักนิติศาสตร0ท่ีกล�าวมาข�างต�นจึงสามารถสรุปได�ว�า  คําเสนอ  คือ  
นิติกรรมฝNายเดียวท่ีผู�แสดงเจตนาได�แสดงเจตนาโดยมีข�อความท่ีชัดเจน  และแน�นอนว�าตนมีความ
ประสงค0ท่ีจะขอให�อีกฝNายหนึ่งเข�าทําสัญญาด�วย 
  1.1 ลักษณะของคําเสนอ 
   จากการท่ีได�อธิบายความหมายของคําเสนอดังกล�าวข�างต�นคําเสนอจะต�องมี
ลักษณะสําคัญดังต�อไปนี้ 
   1.1.1 คําเสนอเปJนนิติกรรมฝNายเดียวซ่ึงต�องมีผู�รับการแสดงเจตนา 
    การแสดงเจตนาโดยชัดแจ�งเพ่ือทําคําเสนอจะมีผลสมบูรณ0หรือไม�  จึง
ต�องพิจารณาว�าผู�แสดงเจตนาทําคําเสนอได�แสดงเจตนาต�อบุคคลผู�รับการแสดงเจตนาโดยวิธีใด  ถ�า
เปJนการแสดงเจตนาต�อบุคคลซ่ึงอยู�เฉพาะหน�า  คําเสนอจะมีผลสมบูรณ0เม่ือผู�รับการแสดงเจตนาได�
ทราบการแสดงเจตนา  ซ่ึงตรงกับทฤษฎีรับทราบเจตนา  (Theory  of  Perception)  แต�ถ�าเปJนการ
แสดงเจตนาต�อบุคคลซ่ึงมิได�อยู�เฉพาะหน�า  คําเสนอจะมีผลสมบูรณ0เม่ือการแสดงเจตนาไปถึงผู�รับ  
อันตรงกับทฤษฎีรับเจตนา  (Theory  of  Reception)   
   1.1.2 คําเสนอต�องมีข�อความชัดเจนและแน�นอน 
    กล�าวคือต�องเปJนการแสดงเจตนาท่ีมีข�อความชัดเจนแน�นอนและมีความ
มุ�งหมายว�าถ�ามีคําสนองแล�วสัญญาเกิดข้ึนทันที  แต�ถ�าเปJนการแสดงเจตนาท่ีไม�มีความมุ�งหมายว�า  
ถ�ามีคําสนองแล�วสัญญาเกิดข้ึนทันทียังไม�ถือว�าเปJนคําเสนอ  แต�อาจเปJนคําทาบทามท่ีเปJนการหยั่งดู
ว�าประโยชน0ในการท่ีจะขอให�เขาทําสัญญาด�วยจะเปJนประการใด  หรือคําเชื้อเชิญ  อันมีลักษณะเปJน
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คําขอให�อีกฝNายหนึ่งทําคําเสนอมาหรือคําปรารภท่ีแสดงความประสงค0จะทําสัญญา  เปJนต�น  (พวง
ผกา  บุญโสภาคย0  และ  ประสาน  บุญโสภาคย0, 2553: 248 -  249)  
    ตัวอย,างท่ี  1  นายดําต�องการขายรถยนต0คันหนึ่งให�กับนายแดง  นายดํา
จึงพูดเสนอขายรถให�แก�แดงว�าจะขายรถยนต0คันนี้ราคา  300,000 บาท  จะซ้ือหรือไม�  เช�นนี้         
การแสดงเจตนาของนายดําถือเปJนคําเสนอ  เพราะคําพูดของนายดํามีข�อความชัดเจนแน�นอนและมี
ความมุ�งหมายว�าถ�ามีคําสนองของนายแดงแล�วจะมีผลผูกพันเกิดเปJนสัญญาทันที 
    ตัวอย,างท่ี  2  มหาวิทยาลัยแห�งหนึ่งต�องการจะสร�างอาคาร  6  ชั้นจึง
ลงประกาศในหนังสือพิมพ0ท�องถ่ินใจความว�า  “ผู�ใดประสงค0จะออกแบบหรือก�อสร�างอาคาร  6  ชั้น  
ให�กับมหาวิทยาลัยแห�งนั้น  ให�ส�งความประสงค0ของท�านมาท่ีมหาวิทยาลัยภายใน  30  วัน”            
คําประกาศดังกล�าวนั้นไม�ถือว�าเปJนคําเสนอเพราะเปJนเพียงแค�คําเชื้อเชิญให�สาธารณะชนเข�ามาทําคํา
เสนอเท�านั้น 
 
    ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  835/2521  ประธานอนุกรรมการช�วยเหลือชาวนา
ชาวไร�เรียกจําเลยท้ังสองมาฝNายเดียวแล�วไกล�เกลี่ยให�ขายท่ีดินพิพาทให�โจทก0  จําเลยท้ังสองว�าถ�า
โจทก0จะซ้ือ  จําเปJนต�องขายในราคา  40,000  บาท  ประธานอนุกรรมการนั้นก็ทําบันทึกเอาไว�  
หลังจากนั้นอีก  3  วัน ประธานอนุกรรมการเรียกโจทก0ฝNายเดียวมาไกล�เกลี่ยโจทก0ตกลงซ้ือท่ีดิน
พิพาทในราคา 40,000 บาท  ประธานอนุกรรมการก็ทําบันทึกไว�อีกศาลฎีกาวินิจฉัยว�า  บันทึก
ดังกล�าวทําข้ึนคนละคราว  ผู�ท่ีทําบันทึกนั้นบันทึกในฐานะประธานอนุกรรมการไม�ใช�คู�สัญญาในฐานะ
ตัวแทนของโจทก0หรือจําเลย  ข�อตกลงตามบันทึกเอกสารฉบับแรกไม�ใช�คําเสนอขายต�อโจทก0  
ข�อตกลงตามบันทึกเอกสารฉบับหลังท่ีโจทก0มาบันทึกฝNายเดียวก็ไม�ใช�คําสนอง  หากแต�เปJนคําเสนอ  
คือโจทก0เสนอซ้ือในราคา  40,000  บาท  เม่ือจําเลยไม�ยอมขาย  คําเสนอของโจทก0ก็ไม�มีการสนอง
รับ  จึงไม�เกิดสัญญาอันจะบังคับเอาแก�จําเลยได� 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  3245/2525  โจทก0จําเลยต�างเปJนผู�ถือหุ�นในบริษัท
เดียวกัน  ซ่ึงมีข�อบังคับว�าผู�ถือหุ�นคนใดมีความประสงค0จะโอนหุ�น  ต�องโอนให�ผู�ถือหุ�นของบริษัท
เดียวกันก�อน  การท่ีจําเลยมีหนังสือแจ�งให�โจกท0ทราบว�าประสงค0จะขายหุ�น  โดยมิได�กําหนดราคาค�า
หุ�น  หากแต�ให�มาติดต�อกับ  น.  ผู�รับมอบอํานาจของจําเลยก�อน  จึงเปJนเพียงการเชื้อเชิญมิใช�คํา
เสนอและหนังสือโต�ตอบระหว�างโจทก0จําเลยในเรื่องราคาค�าหุ�น  อันเปJนข�อสําคัญแห�งสัญญา  ซ่ึงยัง
ไม�ตกลงกันก็มิใช�เปJนคําเสนอและคําสนองอันทําให�สัญญาซ้ือขายหุ�นเกิดข้ึน  โจทก0จึงยังไม�มีสิทธิฟlอง
ให�บังคับจําเลยโอนขายหุ�นให�แก�โจทก0 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  3249/2537  การเคหะแห�งชาติจําเลยประสงค0จะ
ให�สิทธิเช�าซ้ือท่ีดินแก�ประชาชนได�ออกประกาศประกวดราคาให�สิทธิเช�าซ้ือท่ีดินของจําเลยโดยผู�เข�า
ประกวดราคาต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกวดราคาท่ีกําหนด  ศาลฎีกาวินิจฉัยว�าประกาศประกวด
ราคานั้นไม�ใช�คําเสนอของจําเลยเปJนเพียงคําเชื้อเชิญให�ทําคําเสนอเท�านั้น  ส�วนหนังสือประกวดราคา
ของโจทก0นับได�ว�าเปJนคําเสนอของโจทก0ท่ีประสงค0จะเข�าทําสัญญาเช�าซ้ือท่ีดินพิพาทกับจําเลย  
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    คําพิพากษาฎีกาท่ี  748/2544  แผ�นพับโฆษณาโครงการอาคารเช�าของ
โจทก0ระบุถึงการจัดหาแหล�งเงินทุน  เปJนเพียงหนังสือเชิญชวนให�จําเลยเปJนฝNายทําคําเสนอเท�านั้น  
ยังไม�ชัดเจนแน�นอนพอท่ีจะถือเปJนคําเสนอ 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  4923/2546  เม่ือจําเลยจัดโครงการร�วมใจจาก
เพ่ือนขนาดองค0กรท่ีเหมาะสมเพ่ือต�องการลดจํานวนพนักงาน  โดยได�ออกหนังสือเชิญชวนให�
พนักงานลาออกโดยสมัครใจเพ่ือรับเงินตอบแทนพิเศษและเงินอ่ืนตามท่ีระบุไว�ในโครงการ  โจทก0
สมัครใจเข�าร�วมโครงการและจําเลยอนุมัติให�โจทก0ลาออกและได�รับเงินตอบแทนพิเศษและเงินอ่ืน
ตามท่ีระบุไว�ในโครงการ  เปJนกรณีท่ีโจทก0มีคําเสนอและจําเลยมีคําสนองอันเปJนการเลิกสัญญาจ�าง
โดยความตกลงของคู�สัญญา  จําเลยจึงมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามข�อตกลงโดยจ�ายเงินตอบแทนพิเศษและ
เงินอ่ืนตามท่ีระบุไว�ในโครงการดังกล�าว 
   1.1.3 คําเสนออาจจะแสดงเจตนาต�อบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงหรือต�อ
สาธารณชนท่ัวไปก็ได� 
    เช�น  นายโด�งได�เสนอขายบ�านของตนหลังหนึ่งทางเว็บไซต0ในราคา  
1,000,000  บาท  กรณีดังกล�าวนี้ถือเปJนการทําคําเสนอต�อสาธารณชนท่ัวไป  โดยไม�เจาะจงว�าจะเปJน
บุคคลใด  ดังนั้นถ�าหากมีใครสนองตอบรับสัญญาก็เกิดข้ึนทันที 
   1.1.4 เม่ือมีคําเสนอไปแล�วผู�เสนอไม�มีสิทธิปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติ 
    เช�น  กรณีการทําคําเสนอต�อสาธารณชน  คําเสนอในกรณีนี้ผู�แสดงเจตนา
ไม�มีสิทธิปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติต�อผู�ท่ีจะเข�าทําสัญญาด�วย  เช�น  โรงภาพยนตร0เปnดฉายภาพยนตร0
โดยปnดปlายแสดงอัตราค�าชม  ถือว�าเปJนกรณีท่ีโรงภาพยนตร0นั้นทําคําเสนอต�อสาธารณชน               
ถ�าประชาชนคนไหนซ้ือต๋ัวเข�าไปชมภาพยนตร0  เจ�าของโรงภาพยนตร0ก็ไม�มีสิทธิปฏิเสธหรือเลือก
ปฏิบัติได�  สัญญาย�อมเกิดข้ึนระหว�างเจ�าของโรงภาพยนตร0กับประชาชนคนนั้น  แต�ถ�าผู�แสดงเจตนามี
สิทธิปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติต�อผู�ท่ีจะเข�าทําสัญญา  การแสดงเจตนาท่ีแสดงต�อสาธารณชนท่ัวไปก็จะ
ถือไม�ได�ว�าเปJนคําเสนอ  เช�น  การเรียกประกวดราคาท่ีเราถือว�าผู�ประกาศเปJนผู�เชื้อเชิญให�เข�ามาทํา
คําเสนอ  (อัครวิทย0  สุมาวงศ0, 2554:  231 - 232) 
 
    ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  2511/2540  ประกาศประกวดราคาเช�าสะพานท�า
เทียบเรือของจําเลยท่ี  1  เปJนเพียงคําเชิญให�ทําคําเสนอ  โจทก0ซ่ึงเปJนผู�เสนอราคาสูงสุดประสงค0จะ
เข�าทําสัญญาเช�ากับจําเลยท่ี  1  มีหนังสือถึงจําเลยท่ี  1  ให�จําเลยท่ี  1  ทําสัญญาเช�า  หนังสือ
ดังกล�าวเปJนคําเสนอของโจทก0  แต�จําเลยท่ี  1  ขอเลื่อนการทําสัญญาออกไป  หนังสือของจําเลยท่ี  1  
จึงเปJนคําสนองอันมีข�อความเพ่ิมเติม  มีข�อจํากัด  หรือข�อแก�ไขอย�างอ่ืนประกอบด�วย  เปJนคําบอกป2ด
ไม�รับข�อความเพ่ิมเติม  มีข�อจํากัด  หรือข�อแก�ไขอย�างอ่ืนประกอบด�วย  เปJนคําบอกป2ดไม�รับข�อเสนอ
บางส�วนของโจทก0  ท้ังเปJนคําเสนอข้ึนใหม�ด�วยในตัว  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  359  วรรคสอง  ต�อมา
โจทก0มีหนังสือถึงจําเลยท่ี  1  ให�ทําสัญญาเช�าภายใน  7  วัน  หากทําสัญญาเช�าไม�ได�  ให�มีผลเปJน
การเลิกสัญญาทันทีนับแต�วันครบกําหนด  และต�องคืนเงินค�าประกันซองในการประมูลพร�อม
ค�าเสียหายให�โจทก0  จําเลยท่ี  1  มีหนังสือถึงโจทก0ให�โจทก0ไปทําสัญญากับจําเลยท่ี  1  ภายใน  15  
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วัน  ซ่ึงโจทก0ยืนยันไม�ประสงค0จะเข�าทําสัญญากับจําเลยท่ี  1  อีกต�อไป  เห็นได�ว�าการแสดงเจตนา
ระหว�างโจทก0กับจําเลยท่ี  1  จะต�องบังคับให�เปJนไปตามเจตนาทํานิติกรรมสองฝNาย  เม่ือสัญญา
เกิดข้ึนไม�ได�เพราะขาดความตกลงกัน  ความผูกพันระหว�างโจทก0กับจําเลยท่ี  1  ย�อมสิ้นสุดลง  
จําเลยท่ี  1  ต�องคืนเงินประกันซองให�โจทก0 และเม่ือยังไม�มีสัญญาเช�าต�อกันจําเลยท่ี  1  ก็ยังไม�มี
ความผูกพันตามสัญญาเช�าให�โจทก0  โจทก0ไม�มีสิทธิเรียกร�องให�จําเลยท่ี  1  ใช�ค�าเสียหาย 
  1.2 ผลของคําเสนอ 
   คําเสนอเปJนการแสดงเจตนาของบุคคลฝNายหนึ่งไปยังอีกฝNายหนึ่ง  เพ่ือให�อีกฝNาย
หนึ่งสนองตอบกลับมา  โดยมีข�อความชัดเจนและแน�นอน  และมีความมุ�งหมายว�าถ�ามีคําสนองแล�ว  
สัญญาเกิดข้ึนทันที  ดังนั้น  ผู�ทําคําเสนอจึงต�องผูกพันตามท่ีตนได�แสดงเจตนาทําคําเสนอออกไป
จนกว�าคําเสนอนั้นจะสิ้นผลหรือมีการถอนคําเสนอ  ซ่ึงคําเสนอจะมีผลผูกพันผู�ทําคําเสนอเพียงใด
หรือไม�  จึงต�องพิจารณาในกรณีดังต�อไปนี้   
   1.2.1 คําเสนออันบ�งระยะเวลาให�ทําคําสนอง 
    ในการทําคําเสนอ  ถ�าบุคคลผู�ทําคําเสนอได�บ�งระยะเวลาไว�ให�อีกฝNาย
หนึ่งทําคําสนอง  ไม�ว�าคําเสนอนั้น  ได�กระทําต�อคู�กรณีอีกฝNายหนึ่งซ่ึงอยู�ห�างกันโดยระยะทางหรือได�
กระทําต�อคู�กรณีอีกฝNายหนึ่งซ่ึงอยู�เฉพาะหน�า  เม่ือผู�เสนอเปJนผู�บ�งระยะเวลาไว�เองว�าให�ทําคําสนองได�
ภายในระยะเวลาใด  ผู�เสนอจึงไม�อาจถอนคําเสนอนั้นเสียได�ภายในระยะเวลานั้น  (พวงผกา           
บุญโสภาคย0  และ  ประสาน  บุญโสภาคย0, 2553: 252)  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  
มาตรา  354  ได�บัญญัติไว�ว�า  “คําเสนอจะทําสัญญาอันบ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองนั้น  ท�านว�าไม�
อาจจะถอนได�  ภายในระยะเวลาท่ีบ�งไว�”  แต�ถ�าผู�รับคําสนองไม�เสนอรับภายในกําหนดเวลา  คํา
เสนอก็ย�อมสิ้นความผูกพัน  (วิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ, 2555: 121)   
    ตัวอย,าง  นายเสือเสนอขายท่ีดินแปลงหนึ่งให�แก�นายแมวในราคา  
300,000  บาท  โดยบอกกับนายแมวว�าถ�าอยากได�ให�ทําคําสนองตอบกลับมาภายใน  7  วัน  กรณี
ดังกล�าวนี้จึงถือว�าคําเสนอได�บ�งเวลาไว�  7  วัน  เพราะฉะนั้นภายในเวลา  7  วัน  นายเสือไม�สามารถ
ถอนคําเสนอได�เพราะคําเสนอจะผูกพันผู�ให�คําเสนอเอาไว�  เพราะถ�านายแมวตอบตกลงซ้ือท่ีดิน
ภายใน  7  วัน  สัญญาซ้ือท่ีดินย�อมเกิดข้ึนทันที 
 
    ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  19-21/2537  จําเลยทําหนังสือเสนอขายท่ีดินให�
โจทก0  โดยระบุในสัญญาว�าภายใน  180  วันนับแต�วันทําสัญญา  จําเลยขอยืนยันไม�เปลี่ยนแปลง
ราคาท่ีเสนอขายหรือโอนขายให�แก�ผู�อ่ืนโดยเด็ดขาด  หนังสือดังกล�าวเปJนคําเสนอจะทําสัญญาอันบ�ง
ระยะเวลาให�ทําคําสนองซ่ึงไม�อาจถอนได�ภายในระยะเวลาท่ีบ�งไว�  จําเลยไม�อาจถอนคําเสนอได�  เม่ือ
โจทก0มีหนังสือนัดโอนท่ีดินภายในกําหนดเวลาตามคําเสนอขาย  จึงเปJนคําสนองซ้ือท่ีดินจากจําเลย
สัญญาได�เกิดข้ึนแล�ว  จําเลยไม�ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให�แก�โจทก0  จําเลยจึงเปJนฝNายผิดสัญญา 
   1.2.2 คําเสนอท่ีไม�ได�กําหนดเวลาให�ทําคําสนอง 
    คําเสนอท่ีไม�ได�กําหนดเวลาให�ทําคําสนอง  คือ  การทําคําเสนอท่ีไม�ได�
ระบุระยะเวลาให�ทําคําสนองไปขณะท่ีทําคําเสนอนั้น  และการท่ีผู�ทําคําเสนอจะมากําหนดเวลาให�ทํา
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คําสนองในภายหลังท่ีคําเสนอมีผลแล�วก็ไม�ทําให�กลายเปJนคําเสนอท่ีบ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองข้ึนมา
ได�  (จิราพร  สุทันกิตระ, 2555: 9)  ซ่ึงคําเสนออันมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองนั้นจะมีผลผูกพัน
กับผู�ทําคําเสนอเพียงใด  จึงแบ�งพิจารณาออกเปJน  2  กรณี  ได�ดังนี้ 
    1.2.2.1 คําเสนอท่ีไม�ได�บ�งระยะเวลาซ่ึงทําต�อบุคคลท่ีอยู�ห�างกันโดย
ระยะทาง 
     ถึงแม� คําเสนอจะมิได�บ�งระยะเวลาให� ทําคําสนองก็ตาม            
คําเสนอก็ยังคงมีผลผูกพันอยู�  ผู�เสนอจะถอนคําเสนอนั้นภายในเวลาอันควรคาดหมายได�ว�าจะได�
รับคําบอกกล�าวสนองนั้นไม�ได�  ซ่ึงต�องแล�วแต�พฤติการณ0เปJนเรื่องๆ  ไป  ซ่ึงข้ึนอยู�กับระยะทางว�าใกล�
ไกลแค�ไหนดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  355  บัญญัติว�า  “บุคคลทําคําเสนอไป
ยังผู�อ่ืนซ่ึงอยู�ห�างกันโดยระยะทาง  และมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคําสนอง  จะถอนคําเสนอของตนเสีย
ภายในเวลาอันควรคาดหมายว�าจะได�รับคําบอกกล�าวสนองนั้น  ท�านว�าหาอาจจะถอนได�ไม�” 
     จากบทบัญญัติข�างต�นคําว�า  “มิได�อยู� เฉพาะหน�า”  นั้น  
หมายความว�า  คู�กรณีมิได�อยู�ต�อหน�าท่ีจะแสดงเจตนาให�เข�าใจกันได�ทันทีดังเช�นคําเสนอต�อบุคคลผู�อยู�
เฉพาะหน�า  ฉะนั้น  ในระยะเวลาท่ีควรจะมีคําบอกกล�าวสนองข้ึนได�นั้น  ผู�ทําคําเสนอจึงไม�อาจจะ
ถอนคําเสนอนั้นได�  เพราะอาจจะทําให�ผู�รับคําเสนอนั้นได�รับความเสียหาย  เนื่องจากอาจมีการ
ตระเตรียมการบางอย�างเพ่ือให�ได�มาซ่ึงการตกลงดังกล�าว  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2547: 125)   
     ตัวอย,าง  นายโดมอยู�กรุงเทพฯ  ได�เสนอขายทีวีโดยส�งจดหมาย
ทางไปรษณีย0ไปยังนางพลอยซ่ึงอยู�จังหวัดลําพูน  โดยมิได�กําหนดเวลาไว�ให�นางพลอยสนองตอบตกลง  
ในกรณีเช�นนี้ถ�าจดหมายจากนายโดมไปยังนางพลอยต�องใช�เวลา  5  วัน  และส�งกลับจากนางพลอย
มายังนายโดมอีก  5  วัน  ดังนี้ภายในเวลา  10  วันนับแต�ส�งจดหมายจึงถือเปJนเวลาอันควรคาดหมาย
ได�ว�าจะได�รับคําบอกกล�าวสนองในเวลา  10  วันนี้  นายโดมจะถอนคําเสนอไม�ยอมขายทีวีไม�ได� 
     อย�างไรก็ดี  บทบัญญัติในมาตรา  355  นี้ไม�ใช�บทบัญญัติอัน
เก่ียวกับความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ดังนั้นบุคคลผู�เสนออาจแสดงเจตนาให�
แตกต�างไปจากบทบัญญัติมาตรา  355  ได�  เช�น  ผู�เสนออาจบอกกล�าวสงวนสิทธิในคําเสนอท่ีจะถอน
คําเสนอเม่ือใดก็ได�  (ม.ร.ว.  เสนีย0  ปราโมช, 2527: 350) 
 
     ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  6763/2541  แม�สัญญาระหว�างโจทก0
ร�วมกันกับจําเลยท่ีกําหนดให�อาคารสิ่งปลูกสร�างตกเปJนของผู�ให�เช�าเม่ือสิ้นกําหนดสัญญาเช�าแล�ว        
จะเปJนสัญญาต�างตอบแทนยิ่งกว�าการเช�าธรรมดาและโจทก0ร�วมซ่ึงเปJนผู�ให�เช�าตกลงจะให�จําเลยได�เช�า
ท่ีดินและอาคารพิพาทต�อไปเปJนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสัญญาเดิมในอัตราค�าเช�าท่ีเปJนธรรมก็ตาม  แต�
ข�อตกลงท่ีจะให�จําเลยเช�าต�อนั้นเปJนเพียงข�อตกลงต�างหากนอกเหนือไปจากสัญญาเช�าซ่ึงเปJนเพียง
บุคคลสิทธิคงมีผลผูกพันเฉพาะคู�สัญญาคือโจทก0ร�วมกับจําเลยเท�านั้น  ไม�มีผลผูกพันโจทก0ซ่ึงเปJน
บุคคลภายนอกผู�รับโอนท่ีดินพิพาทจากโจกท0ร�วม  เพราะไม�ปรากฏว�าโจทก0ได�ตกลงยอมรับข�อผูกพัน
ดังกล�าวในการรับโอนท่ีดินพิพาทแต�อย�างใด  นอกจากนี้เม่ือโจทก0มีหนังสือเสนอให�จําเลยเช�าท่ีดิน
และอาคารพิพาทหลังจากครบกําหนดตามสัญญาเช�าเดิมซ่ึงเปJนคําเสนอใหม�ของโจทก0แต�จําเลยก็มิได�
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สนองรับข�อเสนอดังกล�าวของโจทก0  ข�อเสนอของโจทก0จึงสิ้นผลไป  จําเลยจึงไม�มีสิทธิท่ีจะขอให�โจทก0
ต�อสัญญาเช�าให�อีก   
    1.2.2.2 คําเสนอท่ีมิได�บ�งระยะเวลาซ่ึงทําต�อบุคคลซ่ึงอยู�เฉพาะหน�า 
     สําหรับคําเสนออันมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองซ่ึงทําต�อ
บุคคลซ่ึงอยู�เฉพาะหน�านั้น  คือ  กรณีท่ีคู�กรณีฝNายหนึ่งได�ทําคําเสนอต�อคู�กรณีอีกฝNายหนึ่งโดยสามารถ
ติดต�อสื่อสารทําความเข�าใจกันได�ทันที  เช�น  โทรศัพท0  เปJนต�น  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย0  มาตรา  356  บัญญัติว�า  “คําเสนอทําแก�บุคคลผู�อยู�เฉพาะหน�า  โดยมิได�บ�งระยะเวลาให�ทํา
คําสนองนั้น  เสนอ  ณ  ท่ีใดเวลาใด  ก็ย�อมสนองรับได�แต�  ณ  ท่ีนั้นเวลานั้น  ความข�อนี้ท�านให�ใช�
ตลอดถึงการท่ีบุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพท0ด�วย”   
     จากบทบัญญัติข�างต�น  คําเสนอท่ีทําต�อบุคคลผู�อยู�เฉพาะหน�า  
โดยมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองนั้นถ�าเสนอ  ณ  ท่ีใดเวลาใดก็ย�อมจะสนองรับได�แต�  ณ  ท่ีนั้น  
เวลานั้น  เช�น  นายอ�วนเสนอขายนาฬิกาให�แก�นายผอมโดยพูดต�อหน�านายผอมว�าต�องการขาย
นาฬิกาให�ในราคา  2,000  บาท  ซ่ึงนายผอมจะต�องทําคําสนองตอบรับมายังนายอ�วนโดยพลันทันที
แต�เม่ือนายผอมได�ทราบแล�วก็มิได�ตอบสนองแต�อย�างใด  เช�นนี้นายอ�วนผู�เสนอจึงสามารถอนคําเสนอ
นั้นได�ทันทีในขณะท่ียังไม�ได�รับคําสนองจากนายผอม 
 
     ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  3720/2551  จําเลยท้ังสองสั่งซ้ือสินค�า
ผ�านพนักงานของโจทก0ท่ีจังหวัดนครปฐมซ่ึงเปJนภูมิลําเนาของจําเลยท้ังสอง  จากนั้นพนักงานของ
โจทก0ส�งใบสั่งซ้ือสินค�ามายังโจทก0ท่ีจังหวัดสมุทรปราการในเขตศาลชั้นต�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เม่ือ
โจทก0มีคําสั่งอนุมัติก็จะจัดส�งสินค�าไปให�จําเลยท้ังสองท่ีจังหวัดนครปฐม  ดังนี้  เปJนการท่ีจําเลยท้ัง
สองทําคําเสนอต�อโจทก0ท่ีไม�ได�อยู�เฉพาะหน�า  หากโจทก0ประสงค0จะทําสัญญาซ้ือขายกับจําเลยท้ังสอง
ก็ต�องแสดงเจตนาบอกกล�าวสนองรับไปถึงจําเลยท้ังสอง  อย�างไรก็ตามการท่ีโจทก0จัดส�งสินค�าไปให�
จําเลยท้ังสองท่ีจังหวัดนครปฐม  และจําเลยท้ังสองได�รับมอบสินค�าไว�แทนการบอกกล�าวสนองรับ         
ก็ถือว�าสถานท่ีรับมอบสินค�าเปJนสถานท่ีท่ีมูลแห�งคดีได�เกิดข้ึนตาม  ป.วิ.พ.  มาตรา  4 (1)  
     แม�โจทก0จะอ�างว�าคู�สัญญาอาจตกลงทําสัญญากันทางโทรศัพท0
หรือเครื่องโทรสารก็ตามแต�คดีนี้เปJนสัญญาระหว�างบุคคลซ่ึงอยู�ห�างกันโดยระยะทาง  มิใช�เรื่องสัญญา
ระหว�างบุคคลท่ีอยู�เฉพาะหน�าท่ีคู�สัญญาอาจเสนอและสนองรับกัน  ณ  สถานท่ีและในเวลาเดียวกัน
ตาม  ป.พ.พ. มาตรา  168  และมาตรา  356 
  1.3 การสิ้นความผูกพันของคําเสนอ 
   โดยท่ัวไปแล�วคําเสนอย�อมมีผลผูกพันผู�ทําคําเสนอจนกว�าจะมีการถอนคําเสนอ
นั้น  หรือผู�รับคําเสนอไม�สนองตอบรับภายในระยะเวลาให�ทําคําสนอง  หรือภายในเวลาอันควร
คาดหมายว�าจะได�รับคําบอกกล�าวสนองนั้น  ซ่ึงกรณีท่ีกฎหมายกําหนดการสิ้นความผูกพันของคํา
เสนอนั้นแบ�งออกได�ดังนี้ 
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   1.3.1 คําเสนอสิ้นผลผูกพันเพราะการบอกป2ด 
    เม่ือผู�รับคําเสนอบอกป2ดไม�ตกลงรับตามข�อเสนอ  คําเสนอนั้นย�อมสิ้น
ความผูกพันทันที  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  357  บัญญัติว�า  “คําเสนอใดเขา
บอกป2ดไปยังผู�เสนอแล�วก็ดี  หรือมิได�สนองรับภายในเวลากําหนดดังกล�าวมาในมาตราท้ังสามก�อนนี้ก็
ดี  คําเสนอนั้นท�านว�าเปJนอันสิ้นความผูกพันแต�นั้นไป”   
    สําหรับการบอกป2ด  หมายถึง  การปฏิเสธไม�ยอมรับคําเสนอ  ซ่ึงการ
บอกป2ดนั้นจะมีผลก็ต�อเม่ือการบอกป2ดนั้นแสดงต�อผู�เสนอและการบอกป2ดนั้นไปถึงผู�เสนอแล�ว         
ซ่ึงการบอกป2ดคําเสนอนั้นสามารถทําได�  2  วิธีคือ  การบอกป2ดโดยสิ้นเชิง  คือ  การตอบปฏิเสธอย�าง
เด็ดขาดไม�ประสงค0จะทําสัญญาท่ีเสนอมาท้ังหมด  (อรรยา  สิงห0สงบ, 2550: 34)  ส�วนอีกกรณีหนึ่งก็
คือ  การบอกป2ดโดยมีเง่ือนไข  (ป.พ.พ.  มาตรา  359  วรรคสอง)  คือ  คําสนองอันมีข�อความเพ่ิมเติม  
ข�อจํากัด  หรือข�อแก�ไขอย�างอ่ืนประกอบด�วยซ่ึงเปJนการต�อรองคําเสนอ  จะถือว�าเปJนคําสนองรับตาม
คําเสนออันทําให�สัญญาเกิดข้ึนยังไม�ได�เพราะมิได�สนองรับตรงตามคําเสนออย�างสิ้นเชิง  กฎหมายจึง
ให�ถือว�าเปJนการบอกป2ดคําเสนอ  และเปJนคําเสนอข้ึนใหม�ด�วยในตัว  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 351)   
 
    ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  3249/2537  จําเลยประสงค0จะให�สิทธิเช�าซ้ือแก�
ประชาชนได�ประกาศประกวดราคาให�สิทธิเช�าซ้ือท่ีดินของจําเลย  โดยผู�เข�าประกวดราคาต�องเข�า
ปฏิบัติตามเง่ือนไขประกวดราคาท่ีกําหนดไว�  ประกาศประกวดราคาดังกล�าวไม�เปJนคําเสนอของ
จําเลย  เปJนคําเชื้อเชิญให�ทําคําเสนอเท�านั้น  หนังสือประกวดราคาของโจทก0นับได�ว�าเปJนคําเสนอของ
โจทก0ท่ีประสงค0เข�าทําสัญญาเช�าซ้ือท่ีดินพิพาทกับจําเลย  ท่ีจําเลยมีหนังสือแจ�งให�โจทก0ทราบว�าโจทก0
เปJนผู�มีสิทธิเช�าซ้ือท่ีดินพิพาทได�นั้น  มีเง่ือนไขว�าโจทก0ต�องนําหลักฐานแสดงการตกลงระหว�างโจทก0
กับผู�อยู�อาศัยในท่ีดินพิพาทท่ีว�าจะขนย�ายออกจากท่ีดิน  โดยไม�เรียกร�องใดๆ  จากจําเลยมาแสดง
ภายใน  30  วันนับแต�วันได�รับหนังสือ  หนังสือดังกล�าวของจําเลยเปJนคําสนองอันมีข�อความเพ่ิมเติม  
มีข�อจํากัดหรือข�อแก�ไขอย�างอ่ืนประกอบ  ถือว�าเปJนคําบอกป2ดไม�รับคําเสนอของโจทก0  ท้ังเปJนคํา
เสนอข้ึนใหม�ในตัวตามมาตรา  359  วรรคสอง  เม่ือปรากฏว�าโจทก0ไม�ได�ดําเนินการสนองตามคําเสนอ
ของจําเลยภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�  สัญญาระหว�างโจทก0จําเลยจึงยังไม�เกิดข้ึน  โจทก0ไม�มีสิทธิ
บังคับให�จําเลยทําสัญญาเช�าซ้ือท่ีดินพิพาทได� 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  5343/2542  จําเลยมีคําเสนอขายข�าวสาร  จํานวน  
20,000  เมตริกตัน  ส�งมอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม  2537  ไปยังโจทก0  โจทก0ตกลงให�จําเลยเปJนผู�
ส�งข�าว  คําเสนอและคําสนองดังกล�าวจึงถูกต�องตรงกันย�อมก�อให�เกิดสัญญาแล�ว  แต�เม่ือจําเลยมี
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระราคาและเสนอราคาใหม�ไปยังโจทก0  ถือว�าเปJนคําเสนอใหม�  
โจทก0ตอบตกลงซ้ือข�าวสารตามราคาท่ีเสนอมาใหม�และให�จําเลยไปทําสัญญาซ้ือขายกับโจทก0  แสดง
ว�าคําเสนอคําสนองใหม�ถูกต�องตรงกัน  สัญญาเกิดข้ึนแล�ว  มีผลเปJนการยกเลิกสัญญาเดิมและผูกพัน
กันตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนใหม�  ต�อมาโจทก0มีหนังสือแจ�งให�จําเลยส�งมอบข�าวลงเรือในเดือนตุลาคม 
2537  โดยไม�มีข�อความให�จําเลยมาทําสัญญาเปJนหนังสือแต�กลับเร�งรัดให�จําเลยส�งมอบข�าวให�ทัน
กําหนดเวลา  แสดงว�าโจทก0ไม�ได�มีเจตนาท่ีจะให�สัญญามีผลสมบูรณ0ต�อเม่ือได�ทําสัญญาเปJนหนังสือ
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ก�อน  การท่ีจําเลยได�รับหนังสือแล�วมีหนังสือขอเลื่อนไปส�งข�าวสารในเดือนธันวาคม  2537  โดยไม�ได�
ทักท�วงหรือโต�แย�งว�าสัญญายังไม�ได�ลงนามเนื่องจากยังไม�ได�ตกลงกันในเรื่องค�าเสียหาย  การคํ้า
ประกันและการส�งมอบ  แสดงว�าจําเลยมิได�มุ�งท่ีจะให�การซ้ือขายข�าวดังกล�าวนั้นจะต�องทําสัญญากัน
เปJนหนังสือเช�นกัน  ดังนั้น  สัญญาซ้ือขายระหว�างโจทก0จําเลยจึงมีผลบังคับได�ตามกฎหมายแล�ว         
หาได�มีกรณีเปJนท่ีสงสัยว�าสัญญาจะต�องทําเปJนหนังสือดังท่ีบัญญัติไว�ใน  ป.พ.พ.  มาตรา  366 วรรค
สองแต�อย�างใดไม� 
   1.3.2 คําเสนอสิ้นผลผูกพันเพราะมิได�สนองรับภายในเวลาท่ีกําหนด 
    โดยปกติแล�วคําเสนอจะทําสัญญาอันบ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองนั้น        
ถ�าผู�รับคําเสนอไม�สนองรับภายในกําหนดเวลาคําเสนอย�อมสิ้นความผูกพันทันที  (ป.พ.พ.  มาตรา  
354  และมาตรา  357)  ส�วนกรณีคําเสนอท่ีมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองซ่ึงทําแก�บุคคลผู�อยู�
เฉพาะหน�านั้น  เสนอ  ณ  ท่ีใด  เวลาใด  ถ�าผู�รับคําเสนอไม�สนองรับในทันที  ณ  ท่ีนั้น  เวลานั้น  คํา
เสนอก็สิ้นความผูกพัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  356  ประกอบกับ  มาตรา  357)  นอกจากนี้ถ�าเปJนคํา
เสนอท่ีมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองซ่ึงทําไปยังผู�อ่ืนซ่ึงอยู�ห�างกันโดยระยะทาง  ถ�าผู�รับคําเสนอไม�
สนองตอบรับภายในเวลาอันควรคาดหมายว�าจะได�รับคําบอกกล�าวสนองนั้น  คําเสนอก็ย�อมสิ้นความ
ผูกพันเช�นกัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  355  ประกอบกับมาตรา  357)  ท้ังนี้เปJนไปตามประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย0  มาตรา  357  ท่ีได�บัญญัติไว�ว�า  “คําเสนอใดเขา....มิได�สนองรับภายในเวลากําหนด
ดังกล�าวในมาตราท้ังสามก�อนนั้นก็ดี  คําเสนอนั้นท�านว�าเปJนอันสิ้นความผูกพันแต�นั้นไป”  
   1.3.3 คําเสนอสิ้นความผูกพันเพราะผู�เสนอตายหรือตกเปJนคนไร�ความสามารถ  
หรือคําสนองรับนั้นขัดกับเจตนาท่ีผู�เสนอได�แสดงไว� 
    โดยปกติแล�ว การแสดงเจตนาท่ัวไปท่ีทําต�อบุคคลซ่ึงมิได�อยู�เฉพาะหน�า  
หากได�ส�งเจตนาออกไปแล�ว  การแสดงเจตนานั้นย�อมไม�สิ้นผลไป  แม�ต�อมาผู�แสดงเจตนาจะถึงแก�
ความตาย  หรือตกเปJนคนไร�ความสามารถก็ตาม  เช�น  นายไก�ได�เสนอขายรถยนต0โดยส�งจดหมายไป
ยังนายห�านท่ีจังหวัดขอนแก�น  ปกติจดหมายจะไปถึงบ�านนายห�านต�องใช�เวลา  3  วันต�อมาหลังจาก
ส�งจดหมายไปได�  2  วัน  นายไก�ได�ถึงแก�ความตาย  เช�นนี้  การแสดงเจตนาขายรถยนต0ของนายไก�
ย�อมไม�สิ้นผลไป แม�ภายหลังนายไก�จะถึงแก�ความตาย  แต�อย�างไรก็ตามการแสดงเจตนาทําคําเสนอท่ี
ส�งออกไปแล�วอาจสิ้นความผูกพันก็ได�  ถ�าหากคําเสนอนั้นเข�าหลักข�อยกเว�นของประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย0  มาตรา  360  ท่ีได�บัญญัติไว�ว�า  “บทบัญญัติแห�งมาตรา  169  วรรคสองนั้น  ท�าน
มิให�ใช�บังคับ  ถ�าหากว�าขัดกับเจตนาอันผู�เสนอได�แสดง  หรือหากว�าก�อนจะสนองรับนั้น  คู�กรณีอีก
ฝNายหนึ่งได�รู�อยู�แล�วว�าผู�เสนอตายหรือตกเปJนผู�ไร�ความสามารถ” 
    ตามมาตรา  360  การแสดงเจตนาท่ีเปJนคําเสนอต�อบุคคลซ่ึงมิได�อยู�
เฉพาะหน�านั้นจะเปJนอันเสื่อมเสียไปใน  2  กรณี  คือ 
    1.3.3.1 คําสนองนั้นขัดกับเจตนาท่ีผู�เสนอได�แสดงไว�  ไม�ว�าจะโดยตรง
หรือโดยปริยาย 
     เช�น  นายไก�เสนอขายรถยนต0ทางจดหมายไปยังนายห�านว�า  
หากนายไก�ซ่ึงกําลังปNวยด�วยโรคไตวายได�ตายลงก�อนท่ีนายห�านสนองตอบตกลงซ้ือนั้น  ให�คําเสนอ



131 

เปJนอันสิ้นผล  เช�นนี้  หากก�อนท่ีนายห�านจะสนองรับนั้น  ปรากฏว�านายไก�ได�ถึงแก�ความตายไปแล�ว  
ดังนี้  คําเสนอย�อมเปJนอันสิ้นผล 
    1.3.3.2 ก�อนสนองรับ  ผู�รับคําเสนอรู�อยู�แล�วว�าผู�เสนอตายหรือถูกศาล
สั่งให�เปJนคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
     ในกรณีดังกล�าวนี้คําเสนอของผู�เสนอย�อมสิ้นผลผูกพัน  ถึงแม�
จะมีการสนองรับมา  สัญญาก็ไม�เกิดข้ึน 
     ข�อสังเกต  บทบัญญัติมาตรา  360  นี้  ใช�บังคับกับคําเสนอ
เท�านั้น  หากเปJนเรื่องคําสนองก็ต�องอยู�ในบังคับมาตรา  169  วรรคสอง 
 
 2. คําสนอง 
  คําสนองคืออะไรนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0ไม�ได�ให�คํานิยามไว�  จึงต�อง
ศึกษาจากคําอธิบายของนักนิติศาสตร0ดังต�อไปนี้ 
  ประกอบ  หุตะสิงห0  (2521: 143)  กล�าวว�า  คําสนอง  คือ  คําตอบของบุคคลผู�ได�รับ
คําเสนอ  โดยแสดงเจตนาตอบรับคําเสนอเพ่ือเข�าทําสัญญาตามท่ีผู�เสนอได�เสนอมา  คําสนองนี้
จะต�องตอบรับให�ตรงกับคําเสนอโดยไม�มีข�อความเพ่ิมเติมแก�ไข  หรือมีข�อจํากัดคําเสนอนั้นแต�ประ
กการใด  และต�องตอบรับให�ไปถึงผู�เสนอภายในกําหนดเวลาด�วย  สัญญาจึงจะเกิดข้ึนได� 
  ม.ร.ว.  เสนีย0  ปราโมช  (2527: 356)  กล�าวว�า  คําสนอง  คือ  นิติกรรมการแสดง
เจตนา  หรือการกระทําส�อเจตนารับทําสัญญาตามคําเสนอ  หากเปJนการสนองรับตรงตามเจตนาของ
ผู�เสนอไม�มีข�อแก�ไขอย�างใด  และมิได�ส�งมาล�วงเวลา  ย�อมทําให�สัญญาเกิดข้ึน 
  อักขราทร  จุฬารัตน  (2531: 124)  กล�าวว�า  คําสนอง  คือ การแสดงเจตนาตอบ
รับคําเสนอเพ่ือท่ีจะเข�าทําสัญญากับผู�เสนอ 
  ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551: 357)  กล�าวว�า  คําสนอง  คือ  การแสดงเจตนาของผู�สนอง
รับต�อผู�เสนอตกลงรับทําสัญญาตามคําเสนอ  หรือาจสรุปสั้นๆ  ว�าเปJนคําตอบรับทําสัญญาตามคํา
เสนอ 
  ศนันท0กรณ0  โสตถิพันธุ0  (2557: 317)  กล�าวว�า  คําสนอง  คือ  การแสดงเจตนาของ
บุคคลผู�ได�รับคําเสนอในการตอบข�อเสนอเพ่ือท่ีจะเข�าทําสัญญากับผู�ทําคําเสนอ 
  ดังนั้น  จากท่ีกล�าวมาข�างต�นจึงสรุปได�ว�า  คําสนอ  คือ  คําตอบรับเข�าทําสัญญาตาม
คําเสนอ   
  2.1 ลักษณะของคําสนอง 
   การแสดงเจตนาทําคําสนองซ่ึงจะมีผลทําให�เกิดสัญญานั้น  จะต�องมีลักษณะ
ต�อไปนี้  (พวงผกา  บุญโสภาคย0  และ  ประสาน  บุญโสภาคย0, 2553: 260 – 261)   
   2.1.1 เปJนข�อความชัดเจนและแน�นอน 
    คําสนองนั้นจะต�องเปJนข�อความชัดเจน  และแน�นอนไม� กํากวม           
หรือเคลือบคลุม  หรือมีข�อจํากัดคําเสนอ 
   2.1.2 ตอบรับทําสัญญาตามคําเสนอ  (ตรงกับคําเสนอ) 
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    คําสนองซ่ึงจะมีผลทําให�เกิดสัญญานั้น  ต�องเปJนการตอบรับทําสัญญา
ตามคําเสนอ  หากคําสนองใดไม�ตรงกับคําเสนอโดยมีข�อความเพ่ิมเติม  ข�อจํากัดหรือข�อแก�ไขอย�าง
ใดๆ  สัญญาก็ยังไม�เกิดข้ึน  และกฎหมายให�ถือว�าเปJนคําบอกป2ดไม�รับและถือเปJนคําเสนอใหม�ข้ึนใน
ตัวด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  359)   
  1.3 ไม�ล�วงเวาลา 
   การแสดงเจตนาทําคําสนองนั้นต�องไม�ล�วงเวลา  กล�าวคือ  ต�องไม�ล�าช�ากว�า
กําหนดเวลาตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา  354,  มาตรา 355,  มาตรา  356 
  2.2 ผลของคําสนอง 
   เม่ือได�แสดงเจตนาทําคําสนองไปแล�วย�อมทําให�เกิดผลดังต�อไปนี้  (ศนันท0กรณ0  
โสตถิพันธุ0, 2557: 319 – 320) 
   2.2.1 เม่ือคําสนอง  “ต�องตรงตามคําเสนอ”  ทุกประการแล�วสัญญาจึงเกิดข้ึน
ทันที  เพราะถือว�าคู�กรณีมีเจตนาร�วมกันในสัญญาแล�ว 
   2.2.2 เม่ือคําสนอง  “เปJนผล”  แล�วย�อมถอนไม�ได�อีกต�อไป 
   2.2.3 คําสนองไม�สิ้ นความผูกพันเพราะผู� สนองตายหรือตกเปJนคนไร�
ความสามารถ  ท้ังนี้เพราะเขาได�ก�อเจตนาโดยสมบูรณ0  และเปJนเจตนาท่ีชัดเจนแล�ว   
   2.2.4 คําสนองท่ีมาถึงล�วงเวลากฎหมายถือว�าคําสนองนั้นไม�อาจมีลักษณะของ
คําสนองได�อีกต�อไป  คําเสนอจึงสิ้นความผูกพันไปตามมาตรา  357  สัญญาจึงไม�อาจท่ีจะเกิดข้ึนได�   
ดังนั้นถ�าคําสนองมาถึงล�วงเวลา  กฎหมายให�ถือว�าคําสนองนั้นกลายเปJนคําเสนอข้ึนใหม�  (ป.พ.พ.  
มาตรา  359) 
    แต�อย�างไรก็ตามคําสนองท่ีล�วงเวลา  กฎหมายอาจไม�ถือว�าเปJนคําสนอง
ล�วงเวลาก็ได�  ถ�ามีพฤติการณ0อย�างอ่ืนเข�ามาแทรกแซง  เช�นบุรุษไปรณีย0ส�งจดหมายผิดพลาดซ่ึง
กฎหมายกําหนดว�าผู�ทําคําเสนอต�องบอกกล�าวให�ผู�ทําคําสนองทราบโดยพลันว�าคําสนองนั้นมาถึงเนิ่น
ช�า  ถ�าไม�แจ�งก็ถือว�าคําสนองดังกล�าวไม�ได�ล�วงเวลาแต�อย�างใดดังท่ี  ประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย0  มาตรา  358  บัญญัติว�า  “ถ�าคําบอกกล�าวสนองมาถึงล�วงเวลาแต�เปJนท่ีเห็นประจักษ0ว�าคํา
บอกกล�าวนั้นได�ส�งโดยทางการ  ซ่ึงตามปกติควรจะมาถึงภายในกําหนดไซร�  ผู�เสนอต�องบอกกล�าวแก�
คู�กรณีอีกฝNายหนึ่งโดยพลันว�าคําสนองนั้นมาถึงเนิ่นช�าเว�นแต�จะได�บอกกล�าวเช�นนั้นก�อนแล�ว 
    ถ�าผู�เสนอละเลยไม�บอกกล�าวด่ังว�ามาในวรรคต�น  ท�านให�ถือว�าคําบอก
กล�าวสนองนั้นมิได�ล�วงเวลา” 
    จากบทบัญญัติข�างต�น  กรณีท่ีกฎหมายไม�ถือว�าคําสนองล�วงเวลานั้น  
จะต�องมีลักษณะดังนี้ 
    2.2.4.1 คําสนองต�องมาถึงล�วงเวลา 
    2.2.4.2 เปJนท่ีเห็นประจักษ0ว�าได�ส�งคําสนองโดยทางการ  (ป2จจุบันคือ
ทางไปรษณีย0)  ซ่ึงตามปกติควรจะมาถึงภายในเวลากําหนด 
    2.2.4.3 ผู�เสนอละเลยไม�บอกกล�าวถึงความเนิ่นช�านั้นกฎหมายถือว�าคํา
สนองนั้นไม�ได�มาถึงล�วงเวลาสัญญาจึงเกิดข้ึน 
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     ตัวอย,าง  เม่ือวันท่ี  1  มีนาคม  2556  นายขาวอยู�จังหวัด
ลําปางได�ส�งจดหมายทางไปรษณีย0เสนอขายม�าแข�งตัวหนึ่งของตนราคา  100,000  บาท  ให�แก�นาย
ฟlาซ่ึงอยู�ท่ีจังหวัดยะลา  โดยแจ�งว�าหากนายฟlาตกลงซ้ือให�สนองตอบกลับมาภายในวันท่ี  15  มีนาคม  
2556  นายฟlาได�รับจดหมายในวันท่ี  7  มีนาคม  2556  และได�ส�งจดหมายตอบตกลงซ้ือมาแข�งทาง
ไปรษณีย0ด�วนพิเศษเม่ือวันท่ี  9  มีนาคม  2556  ปรากฏว�าเจ�าหน�าท่ีไปรษณีย0ส�งจดหมายของนายฟlา
ผิดพลาดโดยส�งไปจังหวัดลําพูนแทนท่ีจะส�งมาจังหวัดลําปางตามปกติ  จึงเปJนเหตุให�จดหมายของนาย
ฟlาซ่ึงตามปกติควรมาถึงบ�านนายขาวภายในวันท่ี  15  มีนาคม  2556  กลับมาถึงในวันท่ี  23  
มีนาคม  2556  เช�นนี้จึงถือว�าคําสนองของนายฟlาเปJนคําสนองท่ีล�วงระยะเวลาท่ีนายขาวกําหนด  แต�
ก็เปJนท่ีเห็นประจักษ0แล�วว�าคําสนองนั้นได�ส�งโดยทางการ  ซ่ึงตามปกติควรจะมาถึงภายในเวลากําหนด  
ตามมาตรา  358  ดังนั้น  กฎหมายจึงกําหนดหน�าท่ีให�นายขาวผู�เสนอบอกกล�าวแก�นายฟlาผู�สนองโดย
พลันว�าคําสนองนั้นมาถึงเนิ่นช�า  จึงจะถือได�ว�าจดหมายบอกล�าวสนองของนายฟlาเปJนคําสนอง
ล�วงเวลา  อันจะทําให�คําสนองสิ้นผลผูกพัน  แต�ถ�านายขาวไม�รีบแจ�งโดยพลันแก�นายฟlา  กฎหมายถือ
ว�า  จดหมายตอบสนองของนายฟlามาถึงกําหนดในวันท่ี  15  มีนาคม  2556  แล�ว  จึงไม�ถือว�าเปJนคํา
สนองล�วงเวลา  สัญญาซ้ือขายม�าแข�งจึงเกิดข้ึน   
 
 3. คําม่ัน 
  ตามกฎหมายโรมัน  “คําม่ัน”  เปJนส�วนประกอบท่ีสําคัญของสัญญา  แต�ท้ังนี้ก็มิใช�ว�า
สัญญานั้นจะเกิดจากคําม่ันแต�เพียงอย�างเดียว  การก�อให�เกิดสัญญาได�นั้น  ไม�เพียงแต�จะต�องมีคําม่ัน
ว�าจะทําการอย�างใดอย�างหนึ่งเท�านั้น  แต�จะต�องมีคําม่ันซ่ึงแสดงออกมาโดยชัดแจ�งหรือโดยปริยายว�า
จะทําการอันนั้นโดยความผูกพันท่ีมีอยู�ตามกฎหมายด�วย  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2547: 245)  คําม่ัน
คืออะไรนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0ไม�ได�บัญญัติคํานิยามของคําม่ันเอาไว�ว�ามีลักษณะ
เช�นใด  หรือมีความหมายอย�างไร  จึงต�องศึกษาจากความเห็นของนักนิติศาสตร0ดังต�อไปนี้ 
  อักขราทร  จุฬารัตน  (2531: 131)  กล�าวว�า  “คําม่ัน”  มีลักษณะคล�ายการแสดง
เจตนาทําคําเสนอมาก  กล�าวคือ  เปJนการแสดงเจตนาซ่ึงกระทําต�อบุคคลท่ัวไป  โดยไม�เจาะจงบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  ซ่ึงคําม่ันเปJนการแสดงเจตนาฝNายเดียวท่ีผูกพันตนเอง  ในอันท่ีจะปฏิบัติการ
ชําระหนี้ให�แก�บุคคลใดๆ  ท่ีปฏิบัติตามคําม่ันท่ีตนได�แสดงเจตนาเอาไว� 
  อธิราช  มณีภาค  (2548: 345)  กล�าวคือ  “คําม่ัน”  คือ  นิติกรรมฝNายเดียวท่ีผู�กระทํา
รับว�าจะทําสัญญาต�อไป  หรือคําม่ันคือการแสดงเจตนาท่ีมีผลทําให�ผู�แสดงเจตนาต�องผูกพันตาม
เจตนาท่ีแสดงไปนั้น 
  อรรยา  สิงห0สงบ  (2550: 92)  กล�าวคือ  คําม่ันจะต�องมีลักษณะดังต�อไปนี้ 
  1. เปJนนิติกรรมฝNายเดียวอันเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลโดยฝNายเดียวผูกพัน
ตนเองว�าจะทําสัญญา  หรือจะให�รางวัลแก�ผู�ทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง 
  2. ไม�มีกําหนดเวลา 
  3. ก�อให�เกิดหนี้ผูกพันตามคําม่ันนั้น  กล�าวคือ ผู�ให�คําม่ันจะถอนคําม่ันไม�ได�  เว�น
แต�กฎหมายอนุญาต 
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  ศนันท0กรณ0  โสตถุพันธุ0  (2557: 321)  ได�ให�ความเห็นว�า  “คําม่ัน”  หมายถึงการ
แสดงเจตนาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงยอมผูกพันตนเองท่ีจะกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง 
  จากท่ีกล�าวมาข�างต�นจึงสรุปได�ว�า  คําม่ัน  คือ  การแสดงเจตนาของบุคคลฝNายเดียวท่ี
ผู�แสดงเจตนารับว�าจะทําสัญญา  หรือรับว�าจะกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  บุคคลนั้นจึงต�องผูกพัน
ตนตามท่ีได�แสดงเจตนาออกไป  
  ดังนั้นคําม่ันจึงแบ�งออกเปJน  3  ประเภทดังนี้ 
 
 1. คําม่ันจะทําสัญญา   
  คําม่ันจะทําสัญญานั้น  มีลักษณะเปJนคําขอให�ทําสัญญาเช�นเดียวกับคําเสนอพียงแต�
คู�กรณีอีกฝNายหนึ่งได�รับรู�การแสดงเจตนาของผู�ให�คําม่ันไว�แล�ว  โดยไม�จําต�องมีการแสดงเจตนาถึงกัน
อีก  เม่ือผู�รับคําม่ันแสดงเจตนาสนองรับตามคําม่ันสัญญาย�อมเกิด  ดังนั้น  บทบัญญัติท้ังหลายท่ีว�า
ด�วยคําเสนอคําสนอง  ย�อมจะนํามาใช�บังคับสําหรับคําม่ันด�วย  เว�นแต�จะมีบทบัญญัติในเอกเทศ
สัญญาบัญญัติไว�เปJนอย�างอ่ืน  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 398 – 399)   
  ตัวอย�างคําม่ัน  เช�น  คําม่ันจะซ้ือจะขาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  454  และมาตรา  456)  
คําม่ันว�าจะให�  (ป.พ.พ.  มาตรา  526)  คําม่ันว�าจะขายในสัญญาเช�าซ้ือ  (ป.พ.พ.  มาตรา  572)  
และคําม่ันจะให�สินจ�าง  (ป.พ.พ.  มาตรา  576)   
 
  ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1925/2517  สัญญาเช�ามีข�อความว�า  ผู�ให�เช�าให�คําม่ันแก�ผู�เช�า
ว�า  เม่ือครบกําหนดการเช�าตามสัญญาแล�ว  ผู�ให�เช�ายินยอมให�ผู�เช�าเช�าต�อไปอีกสามปq  ตามเง่ือนไข
ประเพณีท่ีได�กระทํากันในวันทําสัญญานี้  ท้ังนี้  ผู�เช�าต�องแสดงเจตนาเปJนลายลักษณ0อักษรแจ�งให�ผู�ให�
เช�าทราบภายในหนึ่งเดือน  นับแต�วันสัญญาเช�านี้ครบกําหนด  ดังนี้เปJนเรื่องท่ีผู�ให�เช�าให�คําม่ันไว�  
เม่ือผู�เช�ามีหนังสือแสดงความจํานงขอทําสัญญาเช�าต�อภายในกําหนดเวลา  เท�ากับผู�เช�าสนองรับคํา
ม่ันของผู�ให�เช�าแล�ว  และถือว�ามีสัญญาเช�าเกิดข้ึนใหม�ทันที  ตามเง่ือนไขและประเพณีท่ีระบุไว�ใน
สัญญาเช�าฉบับเดิม  โดยไม�ต�องทําสัญญาเช�ากันใหม�อีก 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6515/2538  เดิมท่ีดินพิพาทเปJนของ  ป.  และ  ค. บุคคลท้ัง
สองขายท่ีดินพิพาทให�แก�  ส.  และ  ส.  ได�ทําสัญญาไว�แก�  ป.  และ  ค.  ตกลงให�  ป.  และ  ค.  กับ
โจทก0ด�วยมีสิทธิซ้ือคืนได�โดยไม�มีกําหนดเวลา  ต�อมา  ส.  ถึงแก�กรรม  ตามสัญญาดังกล�าวเปJนเพียง
คําม่ันของ  ส.  และโจทก0ไม�ได�สนองรับคําม่ันยัง  ส.  ก�อนท่ี  ส.  ถึงแก�กรรม  และเม่ือ  ส.  ถึงแก�
กรรมลง  โจทก0ก็ทราบแต�ยังตอบรับคําม่ันไปอีกโดยให�จําเลยซ่ึงเปJนผู�จัดการมรดกของ  ส.  ไปจด
ทะเบียนโอนท่ีดินพิพาทให�แก�โจทก0  กรณีจึงต�องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  
มาตรา  360  ซ่ึงมิให�นําบทบัญญัติมาตรา  169  วรรคสองมาใช�บังคับ  หากว�าก�อนจะสนองรับนั้น
คู�กรณีอีกฝNายหนึ่งได�รู�แล�วว�าผู�เสนอตาย  ดังนี้  คําม่ันว�าจะขายท่ีดินพิพาทของ  ส.  ย�อมไม�มีผลบังคับ
จําเลยให�ต�องปฏิบัติตาม 
 
 



135 

 
 2. คําม่ันโฆษณาจะให�รางวัล  (ป.พ.พ.  มาตรา  362 – 365) 
  หมายถึง  คําม่ันท่ีบุคคลออกโฆษณาว�าจะให�รางวัลแก�ผู�ซ่ึงกระทําการอันใดสําเร็จดังท่ี
บ�งไว�ในคําม่ัน  ดังนี้คําม่ันประเภทนี้จึงมีลักษณะเปJนนิติกรรมฝNายเดียวท่ีไม�จําเปJนต�องมีผู�รับการแสดง
เจตนาซ่ึงมีลักษณะต�างไปจากคําเสนอและคําม่ันจะทําสัญญา  (อรรยา  สิงห0สงบ, 2550: 95)  ดังท่ี
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  362  ได�บัญญัติไว�ว�า  “บุคคลออกโฆษณาให�คําม่ันว�าจะ
ให�รางวัลแก�ผู�ซ่ึงกระทําการอันใด  ท�านว�าจําต�องให�รางวัลแก�บุคคลใดผู�ได�กระทําการอันนั้น  แม�ถึง
ไม�ใช�ว�าผู�นั้นจะได�กระทําเพราะเห็นแก�รางวัล”  
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  คําม่ันจะให�รางวัลนั้นมีหลักเกณฑ0ในการพิจารณาดังนี้ 
  2.1 การให�คําม่ันต�องทําโดยการโฆษณา  คือต�องแสดงเจตนาต�อสาธารณชนท่ัวไปให�
เปJนท่ีรู�กันแพร�หลายไม�ใช�การแสดงเจตนาต�อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  เช�น  โฆษณาลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ0  วิทยุ  โทรทัศน0  เปJนต�น  เม่ือได�มีการโฆษณาแล�ว  ย�อมมีผลผูกพันผู�ให�คําม่ันทันที  
(จิราพร  สุทันกิตระ, 2555: 36)   
  2.2 บุคคลผู�กระทําการตามคําม่ันซ่ึงมีสิทธิได�รับรางวัลนั้นจะต�องเปJนผู�กระทําการ
สําเร็จ  หากลงมือกระทําการแต�ยังไม�สําเร็จย�อมไม�มีสิทธิได�รับรางวัล  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 402) 
  2.3 ในกรณีท่ียังไม�มีใครกระทําการสําเร็จตามคําม่ันนั้นมีกรณีท่ีต�องพิจารณาได�ดังนี้  
(ศนันท0กรณ0  โสตถิพันธุ0, 2557: 323 – 324)  
   2.3.1 ผู�ให�คําม่ันจะถอนคําม่ันก็ได�โดยวิธีเดียวกับท่ีได�ทําการโฆษณา  (ป.พ.พ.  
มาตรา  363  วรรคหนึ่ง)  แต�ถ�าผู�ให�คําม่ันถอนคําม่ันด�วยวิธีอ่ืน  การถอนมีผลเฉพาะผู�ท่ีรู�  (ป.พ.พ.  
มาตรา  363  วรรคสอง)   
   2.3.2 ผู�ให�คําม่ันถอนคําม่ันนั้นไม�ได�หากได�แสดงไว�ในโฆษณาว�าจะไม�ถอน       
(ป.พ.พ.  มาตรา  363  วรรคหนึ่ง)  หรือหากได�กําหนดเวลาไว�เพ่ือให�กระทําการดังกล�าว  คําม่ันก็ถือ
ว�าถอนไม�ได�  ภายในเวลาดังกล�าว  (ป.พ.พ.  มาตรา  363  วรรคสาม)   
  2.4 กรณีบุคคลหลายคนกระทําการสําเร็จตามคําม่ัน 
   2.4.1  ถ�าบุคคลใดได�ทําสําเร็จก�อนผู�อ่ืน  บุคคลนั้นย�อมเปJนผู�ได�รางวัล  (ป.พ.พ.  
มาตรา  364  วรรคแรก)   
   2.4.2 ถ�าบุคคลหลายคนกระทําการตามคําม่ันสําเร็จพร�อมกันบุคคลทุกคนย�อม
มีสิทธิจะได�รับรางวัลเปJนส�วนแบ�งเท�าๆ  กัน  แต�ถ�ารางวัลนั้นมีสภาพแบ�งไม�ได�หรือถ�าตามข�อความ
แห�งคําม่ันนั้นบุคคลแต�คนเดียวจะพึงรับรางวัลก็ดี  ให�วินิจฉัยด�วยวิธีจับฉลาก  (ป.พ.พ.  มาตรา  364  
วรรคสอง) 
   2.4.3 ถ�าในการโฆษณากําหนดวิธีการให�คําม่ันเปJนอย�างอ่ืนก็ย�อมเปJนไปตามวิธี
นั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  364  วรรคสาม)  
 
 3. คําม่ันจะให�รางวัลแก,ผู�ชนะการประกวดชิงรางวัล 
  คําม่ันจะให�รางวัลแก�ผู�ชนะการประกวดชิงรางวัลนั้น  เปJนเง่ือนไขการจ�ายรางวัล  คือ  
ผู�ท่ีทําการสําเร็จได�ดีท่ีสุดจะได�รับรางวัล  คําม่ันในกรณีเช�นนี้ต�องกําหนดเวลาท่ีจะต�องทําการให�สําเร็จ
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ภายในกําหนดนั้นไว�ด�วยจึงจะเปJนคําม่ันท่ีสมบูรณ0  (จิตติ  ติงศภัทิย0, 2552: 62)  ดังท่ีประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  365  บัญญัติว�า  “คําม่ันจะให�รางวัลอันมีความประสงค0เปJนการ
ประกวดชิงรางวัลนั้น  จะสมบูณณ0ก็ต�อเม่ือได�กําหนดระยะเวลาไว�ในคําโฆษณาด�วย 
  การท่ีจะตัดสินว�าผู�ประกวดคนไหนได�กระทําสําเร็จตามเง่ือนไขในคําม่ันภายในเวลา
กําหนดหรือไม�ก็ดี  หรือตัดสินในระหว�างผู�ประกวดหลายคนนั้นว�าคนไหนดีกว�ากันอย�างไรก็ดี  ให�ผู�ชี้
ขาดซ่ึงได�ระบุชื่อไว�ในโฆษณานั้นเปJนผู�ตัดสินหรือถ�ามิได�ระบุชื่อผู�ชี้ขาดไว�  ก็ให�ผู�ให�คําม่ันเปJนผู�ตัดสิน  
คําตัดสินอันนี้ย�อมผูกพันผู�ท่ีเก่ียวข�องด�วยทุกฝNาย 
  ถ�าได�คะแนนทําดีเสมอกัน  ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา  364  วรรคสองมาใช�
บังคับแล�วแต�กรณี 
  การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย0ท่ีทําข้ึนประกวดนั้น  ผู�ให�คําม่ันจะเรียกให�โอนแก�ตนใด�
ต�อเม่ือระบุไว�ในโฆษณาว�าจะพึงโอนเช�นนั้น”   
  สําหรับหลักเกณฑ0ในการตัดสินรางวัลนั้น  เม่ือผู�ชี้ขาดซ่ึงได�ระบุชื่อไว�ในคําโฆษณาหรือ
ผู�ให�คําม่ันแล�วแต�กรณีได�ตัดสินชี้ขาดแล�ว  ผู�ให�คําม่ันต�องจ�ายรางวัลตามคําโฆษณาของตนให�แก�ผู�
ประกวดซ่ึงได�รับการตัดสินชี้ขาดว�าทําได�ดีกว�าผู�ประกวดคนอ่ืนๆ  และผู�ประกวดทุกคนก็จะโต�เถียง
คัดค�านไม�ได�  แต�ถ�าผู�ประกวดหลายคนได�คะแนนเท�ากันต�องแบ�งรางวัลให�แต�ละคนได�ส�วนแบ�งเท�าๆ  
กัน  แต�ถ�ารางวัลนั้นมีสภาพแบ�งไม�ได�  เช�น  เปJนถ�วยรางวัลใบเดียวก็ต�องใช�วิธีจับสลาก  (พวงผกา  
บุญโสภาคย0  และ  ประสาน  บุญโสภาคย0, 2553: 275)  อนึ่งในกรณีท่ีต�องมีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย0ท่ีส�งเข�าประกวดแล�ว  เช�น  ประกวดภาพวาดหรือภาพถ�าย  เปJนต�น  ถ�าผู�ให�คําม่ันโฆษณาว�าให�
กรรมสิทธิ์ในทรัพย0สินท่ีส�งเข�าประกวด  (เช�นภาพวาดหรือภาพถ�ายท่ีส�งเข�าประกวด)  ซ่ึงชนะนั้นต�อง
เปJนของผู�ให�คําม่ันแล�วก็ต�องเปJนไปตามประกาศนั้น  แต�ถ�าไม�ได�ประกาศไว�เช�นนั้นแล�วก็ต�องคืนให�
เจ�าของทรัพย0สินผู�ชนะการประกวดนั้น  ผู�ให�คําม่ันจะเอาเปJนกรรมสิทธิ์ของตนไม�ได�  (อธิราช          
มณีภาค, 2548: 351) 
  ตัวอย,าง  คําม่ันจะให�รางวัลแก�ผู�ชนะการประกวดชิงรางวัล  เช�น  การประกวด
นางสาวไทย  การประกวดร�องเพลงลูกทุ�งชิงถ�วยพระราชทาน  การประกวดวรรณกรรมกวีซีไรท0      
การประกวดเขียนเรียงความ  เปJนต�น 
 
 
เวลาที่สัญญาเกิด 
 
 สัญญานั้นถือเปJนนิติกรรมอย�างหนึ่ง  ซ่ึงจะเกิดข้ึนได�แต�โดยการแสดงเจตนาของคู�กรณีท้ัง
สองฝNายเท�านั้น  ซ่ึงการแสดงเจตนานั้นเปJนการกระทํานิติกรรมในรูปแบบหนึ่ง  (นิติกรรมสองฝNาย)  
แต�นิติกรรมนั้นอาจจะไม�เปJนสัญญาก็ได�  เช�น  กรณีท่ีเปJนนิติกรรมฝNายเดียว  เม่ือสัญญาเปJนนิติกรรม
สองฝNาย  กล�าวคือ  ต�องมีคําเสนอและคําสนองถูกต�องตรงกันสัญญาจึงจะเกิด  ดังนั้นจึงมีป2ญหาว�า
สัญญาเกิดข้ึนเม่ือใด  เวลาใด  โดยพิจารณาจากกรณีดังต�อไปนี้ 
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 1. กรณีการทําคําเสนอและคําสนองต,อบุคคลคลซ่ึงอยู,เฉพาะหน�า 
  ในกรณีท่ีผู�แสดงเจตนาได�ทําคําเสนอต�อผู�อยู�เฉพาะหน�า  โดยมิได�บ�งระยะเวลาทําคํา
สนองไว�  เม่ือมีการทําคําเสนอ  ณ  ท่ีใดเวลาใด  และมีการสนองรับตรงตามคําเสนอ  ณ  ท่ีนั้น  เวลา
นั้น  สัญญาย�อมเกิดข้ึนทันทีในขณะนั้น  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  356       
ได�บัญญัติไว�ว�า  “คําเสนอทําแก�บุคคลผู�อยู�เฉพาะหน�า  โดยมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองนั้น        
เสนอ  ณ  ท่ีใดเวลาใดก็ย�อมจะสนองรับได�แต�  ณ  ท่ีนั้นเวลานั้น  ความข�อนี้ท�านให�ใช�ตลอดถึงการท่ี
บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพท0ด�วย” 
 2. กรณีการทําคําสนองต,อบุคคลซ่ึงอยู,ห,างกันโดยระยะทาง 
  ในกรณีนี้สัญญาเกิดข้ึนต้ังแต�เวลาท่ีคําบอกกล�าวสนองไปถึงผู�เสนอ  ท้ังนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  361  วรรคแรก  บัญญัติว�า  “อันสัญญาระหว�างบุคคลซ่ึงอยู�ห�าง
กันโดยระยะทางนั้น  ย�อมเกิดเปJนสัญญาข้ึนแต�เวลาเม่ือคําบอกกล�าวสนองไปถึงผู�เสนอ 
  จากบทกฎหมายมาตรานี้เปJนกรณีของสัญญาระหว�างบุคคลซ่ึงห�างกันโดยระยะทาง
สัญญาย�อมเกิดข้ึนทันทีเม่ือคําบอกกล�าวของผู�สนองไปถึงผู�เสนอ 
  ตัวอย,าง  ผู�สนองส�งคําสนองโดยจดหมายไปยังผู�รับคําสนอง  กรณีนี้การแสดงเจตนา
โดยรูปของจดหมายนั้นถือว�าเปJนการแสดงเจตนาต�อบุคคลซ่ึงมิได�อยู�เฉพาะหน�า  กรณีเช�นนี้สัญญาจะ
เกิดข้ึนเม่ือจดหมายคําสนองไปถึงผู�เสนอ  คือการแสดงเจตนาทําคําสนองหรือจดหมายนั้นไปอยู�ใน
เง้ือมมือของผู�รับการแสดงเจตนาหรือผู�รับคําสนองเม่ือใด  สัญญาก็จะเกิดข้ึนทันที  โดยท่ีผู�รับคํา
สนองไม�จําต�องอ�านข�อความท่ีปรากฏอยู�ในจดหมายนั้น  ดังนั้น  ถ�าบุรุษไปรษณีย0ได�หย�อนจดหมายลง
ในกล�องไปรษณีย0หน�าสํานักงานหรือบ�านอันเปJนถ่ินท่ีอยู�ของผู�รับคําสนองแล�ว  สัญญาก็จะเกิดข้ึนใน
ขณะนั้นทันที  แม�ว�าผู�รับคําสนองจะไม�อยู�บ�านก็ตาม 
 
 3. สัญญาระหว,างบุคคลอันเกิดจากการแสดงเจตนาโดยปริยายหรือโดยการนิ่ง 
  โดยท่ัวไปหากคําเสนอได�ไปถึงผู�รับการแสดงเจตนาแล�ว  แต�ถ�าผู�รับการแสดงไม�ทําคํา
สนองกลับมาสัญญาย�อมไม�เกิดข้ึน  เพราะสัญญาจะเกิดข้ึนได�จะต�องมีคําเสนอคําสนองถูกต�องตรงกัน
ก�อน  แต�ในบางกรณีสัญญาอาจเกิดข้ึนได�แม�ไม�มีคําสนองกลับมา  หากเปJนไปตามท่ีประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย0  มาตรา  361  วรรคสอง  ได�บัญญัติไว�ว�า  “ถ�าตามเจตนาอันผู�เสนอได�แสดง  หรือ
ตามปกติประเพณีไม�จําเปJนจะต�องมีคําบอกกล�าวสนองไซร�  ท�านว�าสัญญานั้นเกิดเปJนสัญญาข้ึนใน
เวลาเม่ือมีการอันใดอันหนึ่งข้ึน  อันจะพึงสันนิษฐานได�ว�าเปJนการแสดงเจตนาสนองรับ” 
  ดังนั้นจะเห็นได�ว�า  สัญญาอาจเกิดข้ึนได�โดยผู�รับคําเสนอไม�จําเปJนต�องบอกกล�าวมายัง
ผู�เสนอซ่ึงแบ�งได�เปJน  2  กรณี  คือ  (อรรยา  สิงห0สงบ, 2550: 55 – 56)   
  3.1 เม่ือสนองรับโดยมีการอันใดอันหนึ่งตามวิธีผู�เสนอกําหนด  เช�น  นายไก�เสนอขาย
โทรศัพท0มือถือให�กับนายกบ  โดยนายไก�บอกกับนายกบว�า  ถ�านายกบไม�ต�องการโทรศัพท0มือถือ
เครื่องนี้ให�นําโทรศัพท0มือถือมาคืนภายใน  5  วันปรากฏว�าเม่ือใช�โทรศัพท0มือถือครบ  5  วันแล�ว
นายกบพอใจกับโทรศัพท0มือถือเครื่องนี้จึงไม�นํามาคืน  และไม�แจ�งให�นายไก�ทราบว�าตกลงซ้ือ
โทรศัพท0มือถือหรือไม�  เช�นนี้การท่ีนายกบยังใช�โทรศัพท0มือถือต�อไป  โดยไม�ได�มาคืนตามวิธีท่ีผู�เสนอ
กําหนด  สัญญาซ้ือขายโทรศัพท0มือถือจึงเกิดข้ึนนับแต�เวลานั้น 
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  3.2 เม่ือสนองรับโดยปริยายตามปกติประเพณี 
   เปJนกรณีท่ีผู�รับคําเสนออาจกระทําการอันใดอันหนึ่งซ่ึงตามประเพณีปฏิบัติ
ตามปกตินั้นถือว�าเปJนการบอกล�าวสนองรับ  กรณีนี้สัญญาย�อมเกิดข้ึน  ณ  เวลาและสถานท่ีอันพึง
สันนิษฐานได�ว�ามีการแสดงเจตนาสนองรับ  โดยจารีตประเพณีนั้นจะต�องเปJนธรรมเนียมท่ีปฏิบัติต�อ
กันมานาน  มิใช�มาเริ่มทําใหม�เปJนครั้งแรก  หากทํากันเปJนครั้งแรกจะมาอ�างจารีตประเพณีมิได�  
เพราะจารีตประเพณีจะต�องเปJนสิ่งท่ีทําต�อเนื่องกันมา  และถือเปJนธรรมเนียมปฏิบัติซ่ึงบุคคลท่ัวไป
ได�รับทราบ  และยอมรับในการกระทําเช�นนั้นด�วย 
 
 
การตีความสัญญา 
 
 โดยปกติแล�วสัญญาเกิดข้ึนเม่ือมีคําเสนอและมีคําสนองถูกต�องตรงกัน  แต�ในบางกรณีอาจ
เปJนท่ีสงสัยได�ว�าเท�าท่ีคู�สัญญาได�แสดงเจตนาออกมาในคําเสนอและคําสนองนั้น  มีผลให�สัญญา
เกิดข้ึนหรือยัง  และในบางกรณีถึงแม�เห็นได�ชัดเจนแล�วว�าสัญญาเกิดข้ึนแล�วก็ยังอาจเปJนท่ีสงสัยได�อีก
ว�าข�อความท่ีคู�สัญญาได�ตกลงกันไว�ในสัญญานั้นหมายความว�าอย�างไร  (พวงผกา  บุญโสภาคย0  และ  
ประสาน  บุญโสภาคย0 , 2553: 227)  ดังนั้น  จึงต�องมีการตีความว�าสัญญาเกิดข้ึนหรือไม�                
โดยสามารถพิจารณาได�ดังนี้ 
 
 1. การตีความในบทสันนิษฐานของการไม,เกิดสัญญา 
  ในกรณีท่ีสัญญาได�มีการกําหนดสาระสําคัญแห�งสัญญาไว�ให�คู�กรณีแต�ฝNายปฏิบัติตาม
สัญญา  หากคู�กรณีฝNายใดฝNายหนึ่งหรือท้ังสองฝNายมิได�มีการตกลงกันหมดทุกข�อ  กล�าวอีกอย�างหนึ่งก็
คือ  คําเสนอและคําสนองนั้นยังไม�ตรงกันทุกข�อ  หรือกรณีท่ีมีข�อตกลงกันว�าจะต�องทําเปJนหนังสือ
ก�อนสัญญาจึงจะเกิด  เม่ือกรณีเปJนท่ีสงสัยประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  366            
ได�บัญญัติไว�ว�า  “ข�อความใดๆ  แห�งสัญญาอันคู�สัญญาแม�เพียงฝNายเดียวได�แสดงไว�ว�าเปJนสาระสําคัญ
อันจะต�องตกลงกันหมดทุกข�อนั้น  หากคู�สัญญายังไม�ได�ตกลงกันได�หมดทุกข�ออยู�ตราบใดเม่ือกรณี
เปJนท่ีสงสัย  ท�านนับว�ายังมิได�มีสัญญาต�อกัน การท่ีได�ทําความเข�าใจกันไว�เฉพาะบางสิ่งบางอย�าง  
ถึงแม�จะได�จดลงไว�ก็หาเปJนการผูกพันไม� 
  ถ�าได�ตกลงกันว�าสัญญาอันมุ�งจะทํานั้นจะต�องทําเปJนหนังสือไซร�  เม่ือกรณีเปJนท่ีสงสัย  
ท�านนับว�ายังมิได�มีสัญญาต�อกันจนกว�าจะได�ทําข้ึนเปJนหนังสือ” 
  จากบทบัญญัติข�างต�นสามารถพิจารณาได�ดังนี้ 
  1.1 กรณีท่ีสัญญามีข�อสาระสําคัญอันจะต�องตกลงกันหลายข�อ  แต�ยังมิได�ตกลงกัน
ครบทุกข�อ 
   ถ�าหากมีข�อความหรือข�อสัญญาบางข�อท่ีคู�สัญญาเคยแสดงเจตนาไว�ว�าเปJน
สาระสําคัญท่ีจะต�องตกลงกันก�อน  สัญญาจึงจะเกิดได�  ถ�ายังไม�ได�ตกลงกันในข�อสัญญานั้น  สัญญาก็
ยังไม�เกิด  แม�จะมีการตกลงกันในข�ออ่ืนๆ  ครบถ�วนแล�ว  และแม�ท่ีได�ตกลงกันไว�แล�วจะได�กระทําเปJน
ลายลักษณ0อักษรไว�ก็ตามก็ยังต�องสันนิษฐานว�าสัญญายังไม�เกิด  (ศนันท0กรณ0  โสตถิพันธุ0, 2557: 330)  
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เช�น  สัญญากู�มีข�อตกลงในส�วนของเงินต�นและในส�วนของดอกเบี้ย  หากมีการตกลงในส�วนของเงินต�น
อย�างเดียว  แต�ดอกเบี้ยยังไม�ได�ตกลงกัน  เช�นนี้สัญญากู�ก็ยังไม�เกิด 
 
   ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา  
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3874/2549  โจทก0กับ  ร.  ตกลงโอนท่ีดินให�แก�จําเลยเปJน
การตีใช�หนี้  โดยจําเลยจะต�องชําระเงินเพ่ิมให�แก�โจทก0กับ  ร.  อีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงจํานวนเงินท่ีจําเลย
จะต�องชําระเพ่ิมนั้น  เปJนสาระสําคัญท่ีจะต�องตกลงกัน  แต�จําเลยยังไม�ได�ตกลงในรายละเอียดว�า
จําเลยจะต�องชําระเพ่ิมให�แก�โจทก0กับ  ร.  เปJนจํานวนเท�าใด  จึงนับว�ายังมิได�มีสัญญาต�อกัน  ตาม      
ป.พ.พ.  มาตรา  366  วรรคหนึ่ง  จําเลยจึงไม�มีสิทธิยึดหน�วงโฉนดท่ีดินของโจทก0ไว�ได� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3827/2552  ตามสัญญาแม�ใช�ถ�อยคําว�าเปJนสัญญาซ้ือขาย  
แต�เง่ือนไขของสัญญาดังกล�าวข�อ  1  ระบุว�า  จํานวนสินค�าท่ีระบุไว�ในสัญญาเปJนการประมาณการ
เท�านั้น  การปรับปรุงราคาสินค�าท่ีต�องชําระจะคิดคํานวณตามจํานวนสินค�าท่ีแท�จริง  และข�อ  3       
มีใจความว�าวันกําหนดส�งสินค�า  และ/หรือกําหนดเวลาส�งมอบสินค�าตามท่ีระบุในสัญญา  เปJนการ
กําหนดวันท่ีโดยประมาณ  เช�นนี้  จํานวนสินค�า  ราคาและกําหนดเวลาส�งสินค�าซ่ึงจะมีผลไปถึง
กําหนดวันท่ีต�องชําระเงินจึงหาได�กําหนดไว�แน�นอนไม�  โดยเฉพาะราคาสินค�านั้นท้ังโจทก0และจําเลยท่ี
การเจรจาโดยต�างเสนอข�อต�อรองเพ่ือกําหนดราคาสินค�า  เม่ือไม�ตกลงกันทําให�ราคาสินค�าไม�อาจ
กําหนดจํานวนท่ีแน�นอนได�  ราคาสินค�าจึงเปJนเง่ือนไขสําคัญของสัญญาซ้ืขายท่ียังไม�อาจตกลงกันได�
ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  366  วรรคหนึ่ง  นอกจากนี้เง่ือนไขของสัญญาข�อ  13  ระบุว�า  การลงนาม
ท้ังหลายจะมีผลสมบูรณ0เม่ือกรรมการผู�จัดการของจําเลยลงนามแล�ว  เท�านั้น  แต�กรรมการผู�จัดการ
ของจําเลยหาได�ลงนามใน  Sales  Contract  (สัญญาซ้ือขาย)  ไม�  ท้ังไม�ปรากฏว�า  ส.  ลงนามใน
เอกสารดังกล�าวโดยได�รับมอบอํานาจจากกรรมการผู�จัดการของจําเลยแล�ว  ดังนั้น  สัญญาซ้ือขาย
ระหว�างโจทก0และจําเลยยังไม�เกิดข้ึน  ทําให�  Sales  Contract  (สัญญาซ้ือขาย)  หาได�มีผลเปJน
สัญญาซ้ือขายระหว�างโจทก0และจําเลยไม� 
  1.2 กรณีท่ีมีข�อตกลงกันว�าสัญญาจะต�องทําเปJนหนังสือ 
   แม�ข�อสาระสําคัญต�างๆ  ในการทําสัญญากันนั้นได�ตกลงกันหมดแล�วโดยไม�มี
ป2ญหาอย�างอ่ืนใดแล�ว  แต�ถ�าคู�สัญญาได�ตกลงกันด�วยว�า  สัญญาท่ีตกลงทํากันข้ึนนั้นจะต�องไปทําเปJน
หนังสืออีกด�วย  ซ่ึงอาจจะด�วยเหตุผลเพ่ือให�เปJนพยานหลักฐานหรือเพ่ือประโยชน0อ่ืนใดก็ได�  ตราบ
เท�าท่ีคู�สัญญายังไม�ได�ไปทําข�อตกลงเปJนหนังสือกันตามท่ีได�ตกลงกันไว�เปJนพิเศษแล�ว  ก็ยังต�องถือว�า
สัญญาท่ีตกลงกันเสร็จเรียบร�อยแล�วนั้นยังไม�เกิดข้ึน  (อักขราทร  จุฬารัตน, 2531: 131)  เช�น  ใบรับ
มัดจํามีข�อความระบุว�าจะทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีท้ังสองฝNายจะจัดทําข้ึนในภายหลัง  แสดงว�า
คู�สัญญามีเจตนาจะทําสัญญาจะซ้ือจะขายเปJนหนังสือกันอีก  เม่ือยังมิได�ทําสัญญาจะซ้ือจะขายกัน
เปJนหนังสือ สัญญาจะซ้ือจะขายจึงไม�เกิดข้ึน ฝNายท่ีรับมัดจําไม�มีสิทธิริบมัดจํา (วิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ, 
2555: 133)   
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   ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2224/2553  ใบรับเงินมีข�อความว�า  “จําเลยตกลงจะขาย
ท่ีดินให�โจทก0  โดยมีเง่ือนไขการชําระเงินเปJนเวลา  2  ปq  และในวันนี้โจทก0ได�ชําระเงินมัดจํา  จํานวน  
500,000  บาท  ด�วยเช็ค  ส�วนท่ีเหลือจะชําระตามเง่ือนไขสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีท้ังสองฝNายจัดทําข้ึน
ภายใน  30  วัน”  เห็นได�ว�าใบรับเงินเปJนเพียงหลักฐานการรับเงินมัดจําท่ีโจทก0ชําระแก�จําเลยเท�านั้น
หลังจากนั้นโจทก0กับจําเลยจะต�องทําสัญญาจะซ้ือจะขาย  ซ่ึงจะได�จัดทําข้ึนภายหลัง  ภายใน  30  วัน  
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน  แสดงให�เห็นว�า  โจทก0จําเลยมีเจตนาจะทําสัญญาจะซ้ือจะขายเปJนหนังสือกัน
อีก  กรณีจึงต�องด�วยบทบัญญัติ  ป.พ.พ.  มาตรา  366  วรรคสอง  ดังนั้น  เม่ือโจทก0และจําเลยยัง
มิได�ทําสัญญาจะซ้ือจะขายกันเปJนหนังสือ  สัญญาจะซ้ือจะขายระหว�างโจทก0กับจําเลยจึงไม�เกิดข้ึน  
เงินมัดจําท่ีจําเลยรับไว�จึงเปJนการรับไว�โดยปราศจากมูลอันจะอ�างกฎหมายได�  จําเลยไม�มีสิทธิริบมัด
จํา  จึงต�องคืนให�โจทก0ฐานลาภมิควรได�ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  406 
 
 2. การตีความในบทสันนิษฐานของการเกิดสัญญา 
  ตามปกติแล�วสัญญาย�อมเกิดข้ึนเม่ือคู�สัญญาได�ตกลงกันหมดทุกข�ออันเปJนส�วน
สาระสําคัญของสัญญา  แต�บางครั้งสัญญาอาจเกิดข้ึนได�แม�คู�สัญญาจะมิได�ตกลงกันหมดทุกข�อใน
สัญญา  ถ�าหากว�าข�อสัญญานั้นไม�ใช�สาระสําคัญของสัญญา  หรือเปJนเพียงลักษณะปลีกย�อยของ
สัญญาเท�านั้น  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  367  ได�บัญญัติไว�ว�า  “สัญญาใด  
คู�สัญญาได�ถือว�าเปJนอันได�ทํากันข้ึนแล�ว  แต�แท�จริงยังมิได�ตกลงกันในข�อหนึ่งข�อใดอันจะต�องทําความ
ตกลงให�สําเร็จ  ถ�าจะพึงอนุมานได�ว�าถึงหากจะไม�ทําความตกลงในข�อนี้ได�สัญญานั้นก็จะได�ทําข้ึนไซร�  
ท�านว�าข�อความส�วนท่ีได�ตกลงกันแล�วก็ย�อมเปJนอันสมบูรณ0”  
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�นการท่ีจะพึงอนุมานหรือคาดหมายได�ว�าสัญญาเกิดข้ึนแม�
ไม�ได�ตกลงกันหมดทุกข�อนั้น  จะต�องมีหลักเกณฑ0ดังนี้คือ  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 369 – 370)   
  2.1 ข�อท่ีไม�ได�ตกลงกันนั้นโดยมีลักษณะไม�เปJนสาระสําคัญแห�งสัญญาและคู�สัญญา
มิได�แสดงเจตนาไว�ว�าเปJนสาระสําคัญ  ย�อมถือได�ว�าสัญญาเกิด 
  2.2 ข�อท่ีไม�ได�ตกลงกันนั้น  มีบทบัญญัติสันนิษฐานเจตนาไว�ในกฎหมายอยู�แล�ว       
เม่ือคู�สัญญามิได�ตกลงกันเปJนอย�างอ่ืนก็บังคับกันได�ตามกฎหมาย  ย�อมถือได�ว�าสัญญาเกิดแล�ว 
  2.3 ข�อท่ีไม�ได�ตกลงกันนั้นเปJนสาระสําคัญเพราะเปJนลักษณะประจําของสัญญาอันจะ
ขาดมิได�  แต�คู�สัญญาได�ปฏิบัติตามสัญญาในส�วนท่ีตกลงกันไปแล�ว  ก็ต�องถือว�ามีสัญญาต�อกัน        
หรือสัญญาเกิดข้ึนแล�ว  
   อย�างไรก็ตาม  เม่ือสัญญาเกิดข้ึนแล�วหากสัญญานั้นคําสนองตรงกับคําเสนอ
ครบถ�วนแล�วย�อมไม�เกิดมีป2ญหาข้ึน  แต�ถ�าสัญญานั้นปรากฏว�าคําสนองไม�ตรงกับคําเสนอเปJน
บางอย�างแล�วย�อมเกิดเปJนป2ญหาข้ึน  เม่ือเกิดป2ญหาข้ึนจึงต�องตีความว�าสัญญานั้นมีความประสงค0ท่ี
แท�จริงเปJนอย�างไร  ท้ังนี้เพ่ือให�ตรงตามเจตนาอันแท�จริงท่ีคู�สัญญาได�ทําสัญญาต�อกัน  (อธิราช         
มณีภาค, 2548: 341)  ซ่ึงในการตีความสัญญานั้นกฎหมายให�ตีความไปตามความประสงค0ในทาง
สุจริต  โดยพิเคราะห0ถึงปกติประเพณีในสัญญาด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  368) 
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   ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  975/2543  สัญญาซ้ือขายห�องชุดท่ีระบุว�า  ถ�าพ้ืนท่ีของ
ห�องชุดแตกต�างต้ังแต�ร�อยละห�าหรือมากว�านั้น  คู�สัญญายังคงต�องผูกพันโดยต�องชําระราคาตาม
สัญญาท่ีปรับเพ่ิมหรือลดตามส�วนไม�ขัดต�อกฎหมายและใช�บังคับได�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย0  มาตรา  151  แต�ศาลต�องตีความให�เปJนไปตามความประสงค0ของคู�สัญญาในทางสุจริต      
โดยพิเคราะห0ถึงปกติประเพณีตามมาตรา  368  และเม่ือสัญญามีข�อสงสัยว�า  โจทก0ต�องผูกพันตาม
สัญญาหรือไม�  ศาลย�อมต�องตีความให�เปJนคุณแก�โจทก0ผู�ต�องเสียในมูลหนี้ตามมาตรา  11  โจทก0จึงมี
สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได�ในเม่ือล้ําจํานวนถึงขนาดซ่ึงหากโจทก0ได�ทราบก�อนแล�วคงไม�ทําสัญญานั้นตาม
มาตรา  466  วรรคสอง  อันมีผลให�คู�กรณีต�องกลับคืนสู�ฐานะเดิมตามมาตรา  391   
 
 
ผลแห,งสัญญา 
 
 เม่ือสัญญาเกิดข้ึนแล�วผลของสัญญาย�อมทําให�เกิดสิทธิและหน�าท่ีแก�คู�สัญญาอันพึงต�อง
ปฏิบัติต�อกันตามวัตถุประสงค0ของคู�สัญญาท่ีได�ตกลงกันไว�  สิทธิและหน�าท่ีนี้กฎหมายเรียกว�าหนี้  ซ่ึง
มีท้ังหนี้ต�องกระทําการอันใดอันหนึ่ง และหนี้งดเว�นกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  ดังนั้น  ผลแห�ง
สัญญาจึงก�อให� เกิดความผูกพันระหว�างคู�สัญญาท้ังสองฝNายตามหลักสัญญาต�องเปJนสัญญา        
(Pacta  sunt  servanda)  แต�อย�างไรก็ตาม  คู�สัญญาอาจมีการทําความตกลงล�วงหน�า  ยกเว�นความ
รับผิดในการชําระหนี้หรืออาจมีการตกลงว�าจะชําระหนี้ให�แก�บุคคลภายนอกก็ได�  ท้ังนี้เปJนไปตาม
หลักเสรีภาพในการทําสัญญา  (Freedom  of  contract)   
 สําหรับผลแห�งสัญญานั้นได�แบ�งเรื่องท่ีต�องศึกษาไว�ดังนี้ 
 1. สัญญาต�างตอบแทน 
 2. ข�อตกลงยกเว�นความรับผิดท่ีทําไว�ล�วงหน�า 
 3. สัญญาเพ่ือประโยชน0ของบุคคลภายนอก 
 
 1. สัญญาต,างตอบแทน   
  สัญญาต�างตอบแทน  คือ  สัญญาท่ีคู�สัญญาท้ังสองฝNายต�างมีหน�าท่ีหรือมีหนี้ท่ีจะต�อง
ชําระตอบแทนกัน  โดยต�างฝNายต�างอยู�ในฐานะเปJนท้ังเจ�าหนี้และลูกหนี้ซ่ึงกันและกัน  เช�น  สัญญา
ซ้ือขาย  สัญญาเช�าทรัพย0  สัญญาเช�าซ้ือ  สัญญาจ�างแรงงาน  สัญญาจ�างทําของ  เปJนต�น  อย�างไรก็ดี  
ถ�าสัญญาใดกําหนดให�คู�สัญญาฝNายเดียว  ต�องมีหน�าท่ีหรือมีหนี้ ท่ีจะต�องปฏิบัติต�ออีกฝNายหนึ่ง          
แต�ในขณะท่ีอีกฝNายหนึ่งไม�มีหน�าท่ีหรือหนี้ท่ีจะต�องปฏิบัติตอบแทน  เช�น  สัญญาให�โดยเสน�หา  
สัญญายืมใช�คงรูป  กฎหมายถือว�าเปJนสัญญาไม�ต�างตอบแทน  ท้ังนี้เพราะอีกฝNายหนึ่งได�ประโยชน0แต�
เพียงฝNายเดียวเท�านั้น 
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  ตัวอย,างสัญญาต,างตอบแทน 
  นายโด�งทําสัญญาขายวัวให�กับนายเปJดในราคา  50,000  บาท  นายโด�งผู�ขายมีหน�าท่ี
หรือหนี้ท่ีจะต�องส�งมอบวัวให�แก�นายเปJดผู�ซ้ือ  ส�วนนายเปJดผู�ซ้ือก็มีหน�าท่ีหรือหนี้ท่ีจะต�องปฏิบัติต�อ
นายโด�งผู�ขายเช�นกัน  คือการชําระราคาวัว  ดังนั้น  การท่ีคู�สัญญาท้ังสองฝNายต�างมีหน�าท่ีหรือหนี้ท่ี
จะต�องตอบแทนซ่ึงกันและกัน  เช�นนี้จึงเรียกว�าสัญญาต�างตอบแทน 
  1.1 การชําระหนี้ตามสัญญาต�างตอบแทน 
   ในการชําระหนี้ตามสัญญาต�างตอบแทนนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  
มาตรา  369  ได�บัญญัติว�า  “ในสัญญาต�างตอบแทนนั้น  คู�สัญญาฝNายหนึ่งจะไม�ยอมชําระหนี้จนกว�า
อีกฝNายหนึ่งจะชําระหนี้  หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได�  แต�ความข�อนี้ห�ามมิให�ใช�บังคับ  ถ�าหนี้ของ
คู�สัญญาอีกฝNายหนึ่งยังไม�ถึงกําหนด”   
   จากบทบัญญัติข�างต�น  หลักเกณฑ0ในการชําระหนี้ตามสัญญาต�างตอบแทนนั้น  
คู�สัญญาฝNายหนึ่งจะไม�ยอมชําระหนี้จนกว�าอีกฝNายหนึ่งจะชําระหนี้  หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได�  
เช�น  ในสัญญาซ้ือขายผู�ซ้ือมีหน�าท่ีจะต�องชําระราคาทรัพย0สินให�แก�ผู�ขาย  ส�วนผู�ขายมีหน�าท่ีจะต�อง
ส�งมอบทรัพย0สินนั้นให�แก�ผู�ซื้อ  จะเห็นได�ว�าผู�ซ้ือและผู�ขายต�างมีหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติต�อกัน  ถ�าผู�ขาย
ยังไม�ได�ส�งมอบทรัพย0สินให�แก�ผู�ซ้ือ  ผู�ซ้ือก็ไม�จําต�องชําระราคาให�แก�ผู�ขาย  หรืออีกกรณีหนึ่งผู�ขายก็
ไม�จําต�องส�งมอบทรัพย0สินให�แก�ผู� ซ้ือจนกว�าผู� ซ้ือจะขอปฏิบัติการชําระหนี้เช�นเดียวกันอันเปJน
หลักเกณฑ0ท่ัวไปในสัญญาต�างตอบแทนท่ีคู�สัญญาท้ังสองฝNายต�องมีความพร�อมท่ีจะปฏิบัติการชําระ
หนี้ 
   อย�างไรก็ดี  ถ�าหนี้ของคู�สัญญาฝNายหนึ่งยังไม�ถึงกําหนดหรือมีเง่ือนเวลาในการ
ชําระหนี้ไว�จะนําบทบัญญัติมาตรา  369  มาใช�บังคับไม�ได�  เช�น  เม่ือวันท่ี  1  มิถุนายน  2552  นาย
บีมทําสัญญาขายม�าแข�งของตนให�กับนายมาริโอ�ในราคา  100,000  บาท  โดยมีข�อตกลงกันว�าให�นาย
มาริโอ�ผ�อนการชําระเปJน  2  งวดๆ  ละ  50,000  บาท  โดยงวดแรกชําระวันท่ี  31  สิงหาคม  2552  
ส�วนงวดท่ี  2  ชําระวันท่ี  1  มกราคม  2553  เช�นนี้ถือเปJนกรณีท่ีสัญญาต�างตอบแทนมีข�อกําหนด
เง่ือนเวลาในการชําระราคาม�าแข�ง  ดังนั้น  นายบีมต�องส�งมอบม�าแข�งให�กับนายมาริโอ�ทันที  ถึงแม�จะ
ยังไม�ได�รับชําระราคาจากนายมาริโอ�ก็ตาม  ทังนี้เพราะหนี้ของนายมาริโอ�ยังไม�ถึงกําหนด 
   ดังนั้นถ�านายบีมเรียกให�นายมาริโอ�ชําระราคาม�าท้ังหมดในทันที  นายมาริโอ�ย�อม
มีสิทธิปฏิเสธการชําระหนี้ได� 
 
   ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  776/2549  ป.พ.พ.  มาตรา  369  หมายความว�าการชําระ
หนี้ในสัญญาต�างตอบแทน  คู�สัญญาจะต�องมีความพร�อมในการชําระหนี้ท้ังสองฝNาย  หากฝNายใดฝNาย
หนึ่งไม�พร�อมท่ีจะชําระหนี้ตอบแทนอีกฝNายจะไม�ชําระหนี้ก็ได�  ปรากฏว�าในวันโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
พิพาทยังถูกยึดโดยเจ�าพนักงานบังคับคดี  มิได�อยู�ในสภาพพร�อมท่ีจะโอนให�โจทก0  จําเลยจึงไม�อาจ
เรียกร�องให�โจทก0ชําระราคาได�  เพราะจําเลยยังไม�อยู�ในสภาพท่ีจะชําระหนี้ตอบแทนได�ทันที         
จําเลยจึงไม�มีสิทธิเรียกให�โจทก0ชําระราคาท่ีดินพิพาท  เพ่ือนําเงินไปชําระหนี้ให�เจ�าหนี้ตามคํา
พิพากษา  และถอนการยึดท่ีดินพิพาทแล�วนํามาโอนให�โจทก0ได�   
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   คําพิพากษาฎีกาท่ี  277/2553  สัญญาจะซ้ือจะขายมิได�กําหนดเวลาการเริ่มลง
มือก�อสร�างและกําหนดเวลาการก�อสร�างแล�วเสร็จไว�  แต�ก็เปJนท่ีเห็นได�ว�าจําเลยต�องรีบลงมือก�อสร�าง
และก�อสร�างให�แล�วเสร็จภายในเวลาอันสมควรอันเปJนไปตามหลักสุจริตตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  368  
มิใช�ข้ึนอยู�กับความพอใจจําเลยว�าจะเริ่มลงมือก�อสร�างเม่ือใดก็ได�  แต�จําเลยมีหน�าท่ีต�องรีบลงมือ
ก�อสร�างโดยพลันตามมาตรา  203  เม่ือ  ด.  ผู�บริโภคได�ชําระเงินแก�จําเลยเปJนจํานวนถึง  130,000  
บาท  แต�จําเลยยังมิได�เริ่มลงมือก�อสร�างบ�าน  ด.  จึงมีสิทธิท่ีจะไม�ชําระเงินค�างวดแก�จําเลยได�
เนื่องจากเปJนสัญญาต�างตอบแทนตามมาตรา  369  ดังนั้น  การท่ี  ด.  ไม�ชําระเงินค�างวดแก�จําเลย
ต้ังแต�งวดท่ี  6  เปJนต�นไป  ด.  จึงไม�ได�เปJนฝNายผิดสัญญา 
  1.2 ผลแห�งการไม�สามารถชําระหนี้ได�ตามสัญญาต�างตอบแทน 
   หลังจากท่ีได�ทําสัญญาต�างตอบแทนแล�ว  ถ�ามีพฤติการณ0ทําให�คู�สัญญาฝNายใด
ฝNายหนึ่งไม�สามารถชําระหนี้ได�  ย�อมก�อให�เกิดผลในทางกฎหมายดังนี้ 
   1.2.1 สัญญาต�างตอบแทน  ซ่ึงมีวัตถุประสงค0เปJนการก�อให�เกิดหรือโอน
ทรัพยสิทธิในทรัพย0เฉพาะสิ่ง 
    เม่ือได�มีการบ�งตัวทรัพย0ท่ีจะโอนให�แก�กันตามสัญญาต�างตอบแทนแล�วถ�า
ต�อมาภายหลังได�มีเหตุสุดวิสัย  หรือมีพฤติการณ0อันใดอันหนึ่งทําให�ลูกหนี้ไม�สามารถชําระหนี้ได�โดย
ไม�ใช�ความผิดของลูกหนี้  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  370  ได�บัญญัติไว�ว�า           
“ถ�าสัญญาต�างตอบแทนมีวัตถุประสงค0เปJนการก�อให�เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย0เฉพาะสิ่ง  และ
ทรัพย0นั้นสูญหรือเสียหายไปด�วยเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได�ไซร�  ท�านว�าการสูญหรือ
เสียหายนั้นตกเปJนพับแก�เจ�าหนี้ 
    ถ�าไม�ใช�ทรัพย0เฉพาะสิ่ง  ท�านให�ใช�บทบัญญัติท่ีกล�าวมาในวรรคก�อนนี้
บังคับแต�เวลาท่ีทรัพย0นั้นกลายเปJนทรัพย0เฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแห�งมาตรา  195  วรรคสอง  นั้น
ไป”   
    จากบทบัญญัติข�างต�นสามารถแยกองค0ประกอบได�ดังนี้ 
    1.2.1.1 ต�องเปJนสัญญาต�างตอบแทน 
    1.2.1.2 ต�องมีวัตถุท่ีประสงค0เปJนการก�อให�เกิดหรือโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย0สิน 
    1.2.1.3 เปJนทรัพย0เฉพาะสิ่ง  คือ  ทรัพย0ท่ีได�มีการกําหนด  หรือบ�งตัว
ทรัพย0นั้นไว�แน�นอนแล�ว  โดยมิต�องมีการคัดเลือกหมายนับ  ชั่ง  ตวง  วัดอีก  เพราะถ�าเปJนทรัพย0
เฉพาะสิ่งแล�วกรรมสิทธิ์ในทรัพย0สินจะโอนไปยังผู�ซื้อทันที 
    1.2.1.4 ทรัพย0นั้นสูญหรือเสียหายไปด�วยเหตุใดเหตุหนึ่งอันจะโทษ
ลูกหนี้ไม�ได� 
     ดังนั้น  เม่ือครบองค0ประกอบตามหลักเกณฑ0ดังกล�าวข�างต�น
แล�วผลก็คือ  การสูญหรือเสียหายนั้นย�อมตกเปJนพับแก�เจ�าหนี้  โดยลูกหนี้ไม�จําต�องกระทําการชําระ
หนี้ตอบแทน  หรือไม�ต�องทําให�ทรัพย0ท่ีสูญหรือเสียหายนั้นกลับมามีสภาพเช�นเดิม  แต�เจ�าหนี้ยังมี
หน�าท่ีต�องชําระหนี้ตอบแทนให�แก�ลูกหนี้ตามสัญญาเช�นเดิม 
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     ตัวอย,าง  นายมืดได�ตกลงซ้ือข�าวเปลือกในลานข�าวของนาย
ขาวท้ังหมด  โดยซ้ือเหมาในราคา  500,000  บาท  โดยนัดส�งมอบข�าวภายใน  15  วันนับแต�วันทํา
สัญญา  ข�าวเปลือกจึงเปJนทรัพย0เฉพาะสิ่งอันเปJนวัตถุแห�งหนี้แล�ว  กรรมสิทธิ์ในข�าวจึงโอนทันทีด�วย
ผลของกฎหมายนับแต�สัญญาเกิด  ดังนั้น  เม่ือกรรมสิทธิ์ในข�าวเปลือกได�โอนมาเปJนของนายมืดแล�ว
หากเกิดภัยพิบัติต�อทรัพย0สินนั้น  เช�น  ข�าวเปลือกโดนน้ําท�วมจนเน�าเสียหายหมดท้ังลาน  แม�ว�า
ข�าวเปลือกยังอยู�ในความครอบครองของนายขาวก็ตาม  นายมืดผู�ซ้ือซ่ึงเปJนเจ�าของกรรมสิทธิ์ใน
ข�าวเปลือกก็จะต�องรับผลแห�งภัยพิบัตินั้น  เม่ือความเสียหายอันเกิดแก�ข�าวเปลือกนั้นไม�ได�เกิดข้ึน
เพราะความผิดของนายขาวผู�ขาย  (ลูกหนี้ในอันท่ีจะส�งมอบ)  เช�นนี้นายมืด  (เจ�าหนี้)  ก็ยังคงต�องมี
หน�าท่ีชําระราคาข�าวเปลือกให�แก�นายขาวตามมาตรา  370  วรรคแรก 
     อย�างไรก็ตามถ�าวัตถุแห�งสัญญานั้นยังไม�เปJนทรัพย0เฉพาะสิ่ง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย0นั้นก็ยังคงอยู�ท่ีผู�ขาย  หากเกิดภัยพิบัติใดๆ  ข้ึนผู�เปJนเจ�าของทรัพย0ก็จะต�องรับผล
แห�งภัยพิบัตินั้น  กล�าวคือต�องเปJนพับแก�ฝNายลูกหนี้หรือผู�ขายนั่นเอง  (ป.พ.พ.  มาตรา  370          
วรรคสอง)   
   1.2.2 สัญญาต�างตอบแทนซ่ึงมีวัตถุประสงค0 เปJนการก�อให�เ กิดหรือโอน
ทรัพยสิทธิในทรัพย0เฉพาะสิ่งแต�กรรมสิทธิ์ยังไม�โอนเพราะมีเง่ือนไขบังคับก�อน 
    โดยท่ัวไปแล�วหากสัญญาไม�มีเง่ือนไขบังคับก�อน  ถ�าได�มีการตกลงถูกต�อง
ตรงกันแล�ว  สัญญาย�อมเกิดข้ึนทันที  กรรมสิทธิ์ในทรัพย0สินท่ีตกลงซ้ือขายกันก็จะโอนจากผู�ขายไปยัง
ผู� ซ้ือ  แต�ถ�าคู�กรณีนําเอาเหตุการณ0ในอนาคตท่ีไม�แน�นอนมากําหนดในความเปJนผลของสัญญา  
กรรมสิทธิ์ในทรัพย0เฉพาะสิ่งจะยังไม�โอนไปจนกว�าเง่ือนไขจะสําเร็จ  และถ�าทรัพย0ท่ีเปJนวัตถุของ
สัญญานั้นได�สูญหรือเสียหายไปในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ  ลูกหนี้จะต�องเปJนผู�รับผลของภัยพิบัติ
ท่ีเกิดข้ึนนั้น  จะนําความในมาตรา  370  มาใช�บังคับแก�กรณีนี้ไม�ได�  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย0  มาตรา  371  ได�บัญญัติไว�ว�า  “บทบัญญัติท่ีกล�าวมาในมาตราก�อนนี้  ท�านมิให�ใช�บังคับ        
ถ�าเปJนสัญญาต�างตอบแทนมีเง่ือนไขบังคับก�อน  และทรัพย0อันเปJนวัตถุแห�งสัญญานั้นสูญหรือทําลาย
ลงในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ 
    ถ�าทรัพย0นั้นเสียหายเพราะเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งอันจะโทษเจ�าหนี้มิได�  
และเม่ือเง่ือนไขนั้นสําเร็จแล�ว  เจ�าหนี้จะเรียกให�ชําระหนี้โดยลดส�วนอันตนจะต�องชําระหนี้ตอบแทน
นั้นลง  หรือเลิกสัญญานั้นเสียก็ได�แล�วแต�จะเลือก  แต�ในกรณีท่ีต�นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝNายลูกหนี้
นั้น  ท�านว�าหากระทบกระท่ังถึงสิทธิของเจ�าหนี้ท่ีจะเรียกค�าสินไหมทดแทนได�”    
    จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  จะเห็นได�ว�ากรรมสิทธิ์ของทรัพย0ท่ีเปJน
วัตถุของสัญญารายนั้นยังไม�โอนไป  เพราะมีเง่ือนไขอย�างหนึ่งอย�างใดมายับยั้งกรรมสิทธิ์ไว�                  
เม่ือทรัพย0ได�สูญหายหรือเสียหายไปในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ  ลูกหนี้จึงต�องตกเปJนผู�รับภัยแห�ง
การสูญหรือเสียหายนั้น  และจะเรียกให�เจ�าหนี้ชําระหนี้ตอบแทนไม�ได�  เช�น  นายสีทําสัญญาขายบ�าน
ให�กับนางสา  โดยมีเง่ือนไขว�าจะโอนกรรมสิทธิ์ให�นางสาต�อเม่ือนายสีสอบเข�ารับราชการเปJนตํารวจได�  
ต�อมาในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ  (ในระหว�างท่ีนายสียังสอบตํารวจไม�ได�)  บ�านหลังดังกล�าวถูก
ฟlาผ�าทําให�ไฟไหม�บ�านเสียหายหมดท้ังหลัง  อันจะโทษฝNายใดไม�ได�  นายสีผู�ขาย  (ลูกหนี้ท่ีจะส�งมอบ
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ทรัพย0)  จะเรียกให�นางสาชําระราคาบ�านไม�ได�  เพราะกรรมสิทธิ์ในบ�านยังไม�โอนไปยังนางสา  เช�นนี้
ความเสียหายจึงตกเปJนพับแก�นายสีลูกหนี้ 
    อย�างไรก็ดี  เม่ือเง่ือนไขสําเร็จแล�ว  และทรัพย0เฉพาะสิ่งอันเปJนวัตถุแห�ง
สัญญานั้นได�เสียหายแต�เพียงบางส�วน  ด�วยเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งซ่ึงจะโทษเจ�าหนี้ไม�ได�  เจ�าหนี้จะ
เรียกให�ชําระหนี้โดยลดส�วนอันตนต�องชําระตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญาเสียก็ได�  ซ่ึงเปJนสิทธิท่ี
เจ�าหนี้จะเลือก  แต�ถ�าความเสียหายนั้นสามารถโทษลูกหนี้ได�  เจ�าหนี้ก็มีสิทธิเรียกเอาค�าสินไหม
ทดแทนจากลูกหนี้ 
   1.2.3 สัญญาต�างตอบแทนท่ีไม�มีวัตถุประสงค0เปJนการก�อให�เกิด  หรือโอน
ทรัพยสิทธิในทรัพย0เฉพาะสิ่ง 
    สําหรับสัญญาต�างตอบแทนท่ีไม�มีวัตถุประสงค0เปJนการก�อให�เกิดหรือโอน
ทรัพยสิทธิในทรัพย0เฉพาะสิ่งนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  372  ได�บัญญัติไว�ว�า  
“นอกจากกรณีท่ีกล�าวไว�ในสองมาตราก�อน  ถ�าการชําระหนี้ตกเปJนพ�นวิสัยเพราะเหตุอย�างใดอย�าง
หนึ่งอันจะโทษฝNายหนึ่งฝNายใดก็ไม�ได�ไซร�  ท�านว�าลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชําระหนี้ตอบแทนไม� 
    ถ�าการชําระหนี้ตกเปJนพ�นวิสัยเพราะเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งอันจะโทษ
เจ�าหนี้ได�  ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิท่ีจะรับชําระหนี้ตอบแทนไม�  แต�ว�าลูกหนี้ได�อะไรไว�เพราะการปลดหนี้ก็
ดี  หรือใช�คุณวุฒิความสามารถของตนเปJนประการอ่ืนเปJนเหตุให�ได�อะไรมา  หรือแกล�งละเลยเสียไม�
ขวนขวายเอาอะไรท่ีสามารถจะทําได�ก็ดี  มากน�อยเท�าไรจะต�องเอามาหักกับจํานวนอันตนจะได�รับ
ชําระหนี้ตอบแทน  วิธีเดียวกันนี้ท�านให�ใช�ตลอดถึงกรณีท่ีการชําระหนี้อันฝNายหนึ่งยังค�างชําระอยู�นั้น
ตกเปJนพ�นวิสัยเพราะพฤติการณ0อันใดอันหนึ่งซ่ึงฝNายนั้นมิต�องรับผิดชอบ  ในเวลาเม่ืออีกฝNายหนึ่งผิด
นัดไม�รับชําระหนี้”   
    จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  จะเห็นได�ว�า  เปJนกรณีท่ีไม�อยู�ในบังคับ
ของมาตรา  370  และมาตรา  371  กล�าวคือ  เปJนสัญญาต�างตอบแทนซ่ึงมีวัตถุประสงค0อย�างอ่ืนท่ี
มิใช�เปJนการก�อให�เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย0เฉพาะสิ่ง  อันมีลักษณะเปJนหนี้กระทําการหรือหนี้
งดเว�นกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  เช�น  สัญญาจ�างแรงงาน  สัญญาจ�างทําของ  สัญญาเช�าทรัพย0  
เปJนต�น  ซ่ึงผลแห�งการชําระหนี้ตามมาตรา  372  จึงแยกพิจารณาได�ดังนี้ 
    1.2.3.1 กรณีการชําระหนี้ตกเปJนพ�นวิสัยอันจะโทษฝNายหนึ่งฝNายใดไม�ได� 
     คือเปJนกรณีท่ีมีพฤติการณ0อันทําให�การชําระหนี้ตกเปJนพ�นวิสัย
โดยจะโทษลูกหนี้และเจ�าหนี้ก็ไม�ได�ด�วยกันท้ังสองฝNาย  เพราะเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก
หรือเหตุสุดวิสัย  ลูกหนี้ไม�มีสิทธิได�รับชําระหนี้ตอบแทน  รวมท้ังยังไม�ต�องรับผิดเพราะการไม�ชําระหนี้
นั้นอีกด�วย  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2547: 321)   เช�น  นายดําจ�างนายแดงให�สร�างบ�านโดยตกลง
ค�าจ�าง  100,000  บาทในขณะท่ีนายแดงกําลังสร�างบ�านอยู�นั้น  บ�านและท่ีดินของนายดําได�ถูก
แผ�นดินไหวทําให�บ�านพังลงมาเสียหายท้ังหมด  โดยไม�ใช�ความผิดของนายดําเจ�าหนี้  และไม�ใช�
ความผิดของนายแดงลูกหนี้  เนื่องจากเปJนเหตุสุดวิสัย  ดังนั้น  การชําระหนี้ของนายแดงคือการสร�าง
บ�านจึงตกเปJนพ�นวิสัยไม�สามารถกระทําได�  นายแดงจึงไม�ต�องรับผิดเพราะการไม�ชําระหนี้  (ป.พ.พ. 
มาตรา  219)  รวมท้ังไม�มีสิทธิท่ีจะได�รับค�าจ�างจากนายดําเช�นเดียวกัน  (ป.พ.พ.  372  วรรคหนึ่ง)   
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    1.2.3.2 กรณีท่ีการชําระหนี้ตกเปJนพ�นวิสัยเพราะเหตุอันจะโทษเจ�าหนี้
ได� 
     กรณีนี้ลูกหนี้เปJนอันหลุดพ�นจากการชําระหนี้ตามมาตรา  219  
และยังมีสิทธิเรียกให�เจ�าหนี้ชําระหนี้ตอบแทนได�ด�วย  โดยต�องหักประโยชน0ท่ีลูกหนี้ได�รับจากการท่ี
ตนหลุดพ�นจากหนี้ให�เจ�าหนี้ไป  เพ่ือมิให�เปJนการท่ีลูกหนี้จะได�ประโยชน0ซํ้ากันหรือได�รับประโยชน0
มากเกินสมควร  และทําให�เจ�าหนี้ต�องเสียประโยชน0  หรือถูกลงโทษมากเกินไป  รวมท้ังต�องบรรเทา
ความเสียหายโดยใช�คุณวุฒิของตนเท�าท่ีจะทําได�นั้นด�วย  (จิตติ  ติงศภัทิย0, 2552: 112)  
 
     ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  508/2540  กองทัพบกจําเลยทําสัญญา
ซ้ือเลื่อยโซ�ยนต0ท่ีเปJนของนําเข�าจากต�างประเทศท่ีเปJนของใหม�จากโจทก0  โดยตกลงให�จําเลยมีหน�าท่ี
ขออนุญาตต�อทางราชการในการนําสินค�าเข�ามาในราชอาณาจักรและข�อยกเว�นค�าภาษีอากรขาเข�า
ให�แก�โจทก0  เม่ือสินค�าท่ีจําเลยสั่งซ้ือได�เดินทางเข�ามาถึงประเทศไทยแต�ยังไม�ถึงกําหนดส�งมอบให�แก�
จําเลย  โจทก0ได�แจ�งให�จําเลยดําเนินการขออนุญาตนําสินค�าเข�ามาในราชอาณาจักร  แต�จําเลย
เพิกเฉยจนสินค�าถูกกรมศุลกากรยึด  จึงถือได�ว�าการนําเข�าสินค�าเพ่ือส�งมอบให�แก�จําเลยไม�อาจกระทํา
ได�  เพราะเหตุขัดข�องจากทางฝNายจําเลย  จําเลยจึงเปJนฝNายผิดสัญญา  ต�องรับผิดชําระราคาเลื่อยโซ�
ยนต0ท่ีถูกยึดให�แก�โจทก0 
 
 2. ข�อตกลงยกเว�นความรับผิดท่ีทําไว�ล,วงหน�า 
  ตามหลักท่ัวไปนั้นคู�สัญญาสามารถทําความตกลงจํากัดความรับผิดของแต�ละฝNาย
อย�างไรก็ได�  ในเม่ือข�อตกลงดังกล�าวไม�ขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน      
แต�คู�สัญญจะตกลงกันไว�ล�วงหน�าเปJนข�อยกเว�นท่ีลูกหนี้ไม�ต�องรับผิดในกลฉ�อฉลหรือความประมาท
เลินเล�ออย�างร�ายแรงของตนไม�ได�  (อัครวิทย0  สุมาวงศ0,  2554: 285)  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย0  มาตรา  373  ได�บัญญัติไว�ว�า  “ความตกลงทําไว�ล�วงหน�าเปJนข�อความยกเว�นมิให�ลูกหนี้ต�อง
รับผิดเพ่ือกลฉ�อฉล  หรือความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของตนนั้นท�านว�าเปJนโมฆะ”  
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�นนี้เปJนเรื่องข�อยกเว�นความรับผิดของตัวลูกหนี้เองในเหตุ
ฉ�อฉลตามมาตรา  159  หรือความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของลูกหนี้  หากว�าได�มีการตกลงกัน
ไว�ล�วงหน�าก�อนเหตุนั้นเกิดข�อตกลงนั้นย�อมตกเปJนโมฆะ  แต�ถ�าได�มีการตกลงกันในภายหลังเหตุนั้น
เกิดข้ึนแล�วย�อมมีผลบังคับใช�ได�ไม�เปJนโมฆะ 
  ข�อสังเกต  บทบัญญัติมาตรา  373  บัญญัติเฉพาะความตกลงท่ียกเว�นมิให�ลูกหนี้ต�อง
รับผิดเพ่ือเหตุฉ�อฉลหรือความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของลูกหนี้เท�านั้น  ดังนี้ถ�าตกลงยกเว�น
ความรับผิด ท่ี เ กิดจากความประมาทเลิน เล� ออย� า งธรรมดาของลูกหนี้ ไม� ตก เปJน โมฆะ                   
(วิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ, 2555: 155) 
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  ตัวอย,างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2867/2541  ความตกลงท่ีทําไว�ล�วงหน�าจะเปJนโมฆะตาม         
ป.พ.พ.  มาตรา  373  ต�องเปJนข�อยกเว�นมิให�ลูกหนี้ต�องรับผิดเพ่ือกลฉ�อฉล  หรือเพ่ือความประมาท
เลินเล�ออย�างร�ายแรงของตน  แต�ข�อตกลงระหว�างโจทก0กับจําเลยท่ี  1  ท่ีว�า  หากสินค�าท่ีธนาคาร
โจทก0รับจํานําเกิดความชํารุด  บุบสลาย  เสียหาย  สูญหายหรือเสื่อมโทรมไม�ว�าจะโดยเหตุใดๆ  โจทก0
ย�อมไม�ต�องรับผิด  ไม�มีข�อตกลงชัดเจนยกเว�นมิให�โจทก0รับผิดเพ่ือกลฉ�อฉล  หรือความประมาท
เลินเล�ออย�างร�ายแรงของโจทก0  ข�อตกลงดังกล�าวจึงไม�เปJนการขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  หรือขัดต�อกฎหมายสามารถใช�บังคับได�  
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6784/2549  ตาม ป.พ.พ.  มาตรา  373  ความตกลงทําไว�
ล�วงหน�าท่ีจะตกเปJนโมฆะ  จะต�องมีข�อความยกเว�นมิให�ลูกหนี้ต�องรับผิดเพ่ือกลฉ�อฉลหรือความ
ประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของตน  เม่ือสัญญาระหว�างโจทก0กับจําเลยท่ี  2  เปJนสัญญาท่ีจําเลยท่ี  
2  ยินยอมรับผิดต�อโจทก0กรณีเกิดจากการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค�าภาษีอากรของจําเลยท่ี  1  
และเกิดความเสียหายแก�โจทก0ไม�ว�ากรณีใดๆ  จึงมิใช�สัญญาท่ียกเว�นให�โจทก0ไม�ต�องรับผิดเพ่ือกลฉ�อ
ฉลหรือความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของโจทก0  สัญญาดังกล�าวจึงไม�ตกเปJนโมฆะ 
 
 3. สัญญาเพ่ือประโยชน"ของบุคคลภายนอก 
  สัญญาเพ่ือประโยชน0ของบุคคลภายนอกนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0
บัญญัติหลักท่ัวไปไว� ต้ังแต�  มาตรา  374  ถึง  376  คือ  สัญญาใดท่ีคู�สัญญาทําข้ึนเพ่ือให�
บุคคลภายนอกเปJนผู�รับประโยชน0จากสัญญา  สัญญานั้นย�อมเปJนสัญญาเพ่ือประโยชน0ของ
บุคคลภายนอกท้ังสิ้น  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 441)  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0ได�
บัญญัติไว�ดังนี้  
  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  374  บัญญัติว�า  “ถ�าคู�สัญญาฝNายหนึ่งทํา
สัญญาตกลงว�าจะชําระหนี้แก�บุคคลภายนอกไซร�  ท�านว�าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จาก
ลูกหนี้โดยตรงได� 
  ในกรณีดังกล�าวมาในวรรคต�นนั้น  สิทธิของบุคคลภายนอกย�อมเกิดมีข้ึนต้ังแต�เวลาท่ี
แสดงเจตนาแก�ลูกหนี้ว�าจะถือเอาประโยชน0จากสัญญานั้น” 
  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  375  บัญญัติว�า  “เม่ือสิทธิของ
บุคคลภายนอกได�เกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแห�งมาตราก�อนแล�ว  คู�สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือ
ระงับสิทธินั้นในภายหลังได�ไม�”  
  จากบทกฎหมายท้ังสองมาตรานี้  คู�สัญญาอาจมีการทําสัญญาตกลงให�ทําการชําระหนี้
แก�บุคคลภายนอกก็ย�อมสามารถทําได�  และบุคคลภายนอกนั้นก็มีสิทธิท่ีจะเรียกให�ลูกหนี้ชําระหนี้แก�
ตนได�โดยตรง  แต�สิทธิของบุคคลภายนอกนั้นจะเกิดข้ึนต้ังแต�ท่ีบุคคลภายนอกถือเอาประโยชน0จาก
สัญญานั้นโดยการแสดงเจตนาแก�ลูกหนี้  และเม่ือได�แสดงเจตนาถือเอาประโยชน0จากสัญญานั้นแล�ว  
คู�สัญญาจะตกลงเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม�ได�  แต�หากว�าบุคคลนั้นยังไม�ได�แสดง
เจตนารับเอาประโยชน0จากสัญญา  คู�สัญญาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นได� 
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  อย�างไรก็ตาม  เม่ือบุคคลภายนอกได�เรียกให�ลูกหนี้ชําระหนี้  ลูกหนี้อาจยกข�อต�อสู�อัน
เกิดแต�มูลสัญญาข้ึนเปJนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกได�  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย0  มาตรา  
376  ได�บัญญัติไว�ว�า  “ข�อต�อสู�อันเกิดแต�มูลสัญญาดังกล�าวมาในมาตรา  374  นั้น  ลูกหนี้อาจจะ
ยกข้ึนต�อสู�บุคคลภายนอกผู�จะได�รับประโยชน0จากสัญญานั้นได�”  โดยข�อต�อสู�ท่ีจะสามารถยกข้ึนต�อสู�
บุคคลภายนอกได�นั้นมีเพียงข�อต�อสู�เดียว  คือ  ข�อต�อสู�อันเกิดแต�มูลสัญญา  เช�น  สัญญาตกเปJนโมฆะ  
สัญญาตกเปJนโมฆียะ  หรือวัตถุประสงค0ของสัญญาไม�ชอบด�วยกฎหมายหรือพ�นวิสัย  เปJนต�น  หากข�อ
ต�อสู�เกิดจากมูลละเมิดหรือจัดการงานนอกสั่งหรือลาภมิควรได�  ลูกหนี้จะยกข้ึนต�อสู�ไม�ได� 
 
 
สรุป 
 
 สัญญา  คือ  ข�อตกลงท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต�สองฝNายข้ึนไป  เม่ือมีคํา
เสนอและคําสนองถูกต�องตรงกันแล�ว  สัญญาจึงเกิดข้ึนทันที  เพราะถือว�าคู�กรณีมีเจตนาร�วมกันใน
สัญญาทุกประการแล�ว  จึงถอนคําสนองไม�ได�  นอกจากจะมีคําเสนอและคําสนองท่ีก�อให�เกิดสัญญา
แล�วยังมีนิติกรรมฝNายเดียว  ซ่ึงเรียกว�า  “คําม่ัน”  โดยผู�แสดงเจตนาผูกพันตนเองว�าจะทําสัญญา  
หรือจะให�รางวัลแก�ผู�ทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  เม่ือสัญญาเกิดข้ึนแล�ว  ผลแห�งสัญญาย�อมก�อให�เกิด
สิทธิและหน�าท่ีให�คู�กรณีต�องปฏิบัติต�อกันตามสัญญา  ซ่ึงในทางกฎหมายเรียกว�าหนี้ท่ีต�องกระทําการ
หรืองดเว�นกระทําการ  เช�น  สัญญาต�างตอบแทน  สัญญาเพ่ือประโยชน0ของบุคคลภายนอก  อย�างไร
ก็ตาม  คู�กรณีอาจทําความตกลงล�วงหน�ายกเว�นความรับผิดในสัญญาก็ได�  แต�ต�องไม�ขัดต�อความสงบ
เรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  มิฉะนั้นข�อตกลงดังกล�าวย�อมตกเปJนโมฆะ 
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คําถามท�ายบทท่ี  6 
 
 
1. สัญญา  หมายความว�าอย�างไร  แบ�งออกเปJนก่ีประเภท  ได�แก�อะไรบ�าง 
2. คําเสนอมีลักษณะอย�างไรบ�าง  พร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
3. คําเสนอสิ้นความผูกพันเม่ือใด  พร�อมยกตัวอย�างประกอบ 
4. นายไก�เสนอขายโทรศัพท0มือถือให�นายกบ  โดยนายไก�บอกกับนายกบว�าถ�านายกบไม�ต�องการ
 โทรศัพท0มือถือเครื่องนี้ให�นําโทรศัพท0มือถือมาคืนภายใน  5  วัน  ปรากฏว�าเม่ือนายกบใช�
 โทรศัพท0มือถือครบ  5  วันแล�ว  นายกบก็ไม�นําโทรศัพท0มือถือมาคืน  ดังนี้  ให�วินิจฉัยว�าสัญญา
 ซ้ือขายโทรศัพท0มือถือเกิดข้ึนหรือยัง 
5. คําม่ัน  คืออะไร  แบ�งออกเปJนก่ีประเภท  ได�แก�อะไรบ�าง 
6. จงอธิบายผลแห�งการไม�สามารถชําระหนี้ได�ตามสัญญาต�างตอบแทน  พร�อมยกตัวอย�างประกอบ  
7. การตีความสัญญาแบ�งออกเปJนก่ีประเภท  ได�แก�อะไรบ�าง 
8. นายโชคจ�างนายบุญสร�างบ�านของตนในราคา  300,000  บาท  ในขณะท่ีนายบุญกําลังสร�างบ�าน
 อยู�นั้น  บ�านของนายโชคถูกไฟไหม�เสียหายท้ังหลังเพราะเกิดจากไฟฟlาลัดวงจร  โดยมิใช�
 ความผิดของนายโชคแต�อย�างใด  ดังนี้ให�วินิจฉัยว�านายบุญจะต�องรับผิดในการสร�างบ�านให�กับ
 นายโชคต�อไปหรือไม�  หรือนายบุญมีสิทธิเรียกเอาค�าจ�างจากนายโชคได�หรือไม�  เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  7 
มัดจํา  เบ้ียปรับ  และการเลิกสัญญา 

 
 
หัวข�อเนื้อหา 
 มัดจํา  เบี้ยปรับ  และการเลิกสัญญา 
 1. มัดจํา 
 2. เบี้ยปรับ 
 3. การเลิกสัญญา 
 
วัตถุประสงค&เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายและวินิจฉัยลักษณะของมัดจําได%อย&างถูกต%อง 
 2. อธิบายและวินิจฉัยลักษณะของเบี้ยปรับได%อย&างถูกต%อง 
 3. เปรียบเทียบความแตกต&างระหว&างมัดจํากับเบี้ยปรับได%อย&างถูกต%อง 
 4. อธิบายและวินิจฉัยผลของการเลิกสัญญาได%อย&างถูกต%อง 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ฟ0งบรรยายและอภิปรายซักถาม 
 2. แบ&งกลุ&มมอบหมายงาน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 5. บรรยายสรุป 
 6. ทําแบบฝ7กหัดท%ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี  7 
 2. โสตทัศนวัสดุ  PowerPoint  มัดจํา  เบี้ยปรับ  และการเลิกสัญญา 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจในการฟ0งบรรยาย 
 2. สังเกตความสนใจในการร&วมกิจกรรม 
 3. ฟ0งจากการอภิปราย 
 4. ตรวจแบบฝ7กหัด 
 5. ทดสอบปลายภาค 
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บทท่ี  7 
มัดจํา  เบ้ียปรับ  และการเลิกสัญญา 

 
 ถึงแม%ผลแห&งสัญญาจะก&อให%เกิดความผูกพันให%คู&กรณีจะต%องปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม             
แต&บางครั้งลูกหนี้อาจไม&ยอมชําระหนี้ตามท่ีได%มีข%อตกลงกันไว%ในสัญญา  จนก&อให%เกิดความเสียหาย
แก&คู&กรณีอีกฝIายหนึ่งต%องใช%สิทธิฟJองคดีทางศาลเพ่ือบังคับให%ลูกหนี้ชําระหนี้อันเปLนผลแห&งสัญญา
โดยท่ัวไป  อย&างไรก็ตามในการใช%สิทธิทางศาลนั้นเจ%าหนี้จะต%องมีพยานหลักฐานในการฟJองคดีเพ่ือ
พิสูจนNความเสียหายท่ีตนได%รับ  เจ%าหนี้จึงจะมีสิทธิเรียกเอาค&าสินไหมทดแทนหรือดอกเบี้ยอันเกิดแต&
การผิดนัดชําระหนี้  นอกจากนี้มูลหนี้นั้นจะต%องอยู&ภายในกําหนดเวลาแห&งอายุความด%วย  มิฉะนั้น
ลูกหนี้อาจยกเปLนข%อต&อสู%คดีในชั้นศาลเพ่ือปฏิเสธการชําระหนี้ได% เหตุต&างๆ  เหล&านี้ย&อมสร%างความ
ยุ&งยากในการพิสูจนNความเสียหายท่ีเจ%าหนี้ได%รับให%ปรากฏต&อศาล  รวมท้ังต%องเสียเวลาและเสีย
ค&าใช%จ&ายต&างๆ  ในการฟJองคดี  ดังนั้นกฎหมายได%เล็งเห็นป0ญหาดังกล&าว  จึงหาแนวทางแก%ไขโดยเปQด
โอกาสให%คู&กรณีสามารถกําหนดความรับผิดเรื่องค&าเสียหายไว%ในสัญญาเปLนการล&วงหน%าได%  เช&น             
มีการวางประกันทรัพยNสินหรือมอบเงินจํานวนหนึ่งไว%ให%แก&ฝIายท่ีมีสิทธิจะได%รับชําระหนี้หากปรากฏ
ว&ามีการผิดสัญญาก็อาจจะต%องมีการริบมัดจํา  หรืออาจมีการกําหนดเบี้ยปรับไว%ในสัญญา  หากคู&กรณี
ฝIายใดฝIายหนึ่งปฏิบัติการชําระหนี้ล&าช%ากว&ากําหนดหรือไม&ปฏิบัติตามสัญญาท่ีได%ตกลงกันไว%  
นอกจากนี้ผลแห&งการไม&ชําระหนี้ของลูกหนี้อาจทําให%เจ%าหนี้บอกเลิกสัญญาเสียก็ได%  ถ%าเจ%าหนี้เห็นว&า
การไม&ปฏิบัติตามสัญญานั้นทําให%เจ%าหนี้ไม&ได%รับประโยชนNเท&าท่ีควรจะได%รับตามสัญญา    
 
 
มัดจํา 
 
 1. ความหมายของมัดจํา 
  เพ่ือปJองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม&ปฏิบัติตามสัญญา  และเพ่ือความ
ม่ันคงแห&งสัญญาคู&กรณีจึงได%มีการกําหนดมัดจําไว%ในสัญญาอันเปLนพยานหลักฐานว&าสัญญานั้นได%ทํา
ข้ึนแล%ว  อย&างไรก็ดีถึงแม%กฎหมายจะได%มีการบัญญัติเก่ียวกับเรื่อง  “มัดจํา”  ไว%ในประมวลกฎหมาย
แพ&งและพาณิชยN  แต&ก็ไม&ได%ให%คําจํากัดความของคําว&า  “มัดจํา”  ไว%ว&ามีความหมายอย&างไร              
จึงจําต%องศึกษาความหมายของ  “มัดจํา”  จากคําอธิบายของนักนิติศาสตรNดังต&อไปนี้  
  ประกอบ  หุตะสิงหN  (2521: 164)  กล&าวว&า  “มัดจํา”  เปLนเงินหรือสิ่งของมีค&าท่ีส&ง
มอบไว%ต&อกันในขณะท่ีทําสัญญา   
  ม.ร.ว.  เสนียN  ปราโมช  (2527: 528 – 529)  กล&าวว&า  การให%มัดจํานั้นย&อมเปLน
หลักฐานว&าสัญญาได%ทํากันแล%ว  หากมีข%อโต%เถียงกันข้ึนว&าสัญญายังมิได%ทํากัน  มัดจําท่ีวางไว%ย&อมเปLน
พยานชิ้นสําคัญท่ีจะให%ศาลเชื่อฟ0งเอาได%ว&าสัญญาได%ทํากันแล%ว  เว%นแต&จะมีพยานมาสืบหักล%างให%เห็น
เปLนอย&างอ่ืน  อีกนัยหนึ่งมัดจําไม&ใช&หลักฐานอันเด็ดขาด  การท่ีได%ให%มัดจํากันไว%คงเปLนแต&หลักฐาน
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อย&างหนึ่งว&าได%มีสัญญากันเท&านั้น  ไม&ได%เปLนผลว&าต%องมีสัญญากัน  อาจพิสูจนNหักล%างได%ว&าแม%จะได%ให%
มัดจํากันแล%วความจริงก็ยังไม&ได%ตกลงทําสัญญากันแน&นอน 
  ไชยยศ  เหมะรัชตะ  (2547: 330)  กล&าวว&า  “มัดจํา”  อาจเปLนเงินหรือสิ่งของอย&าง
ใดอย&างหนึ่งท่ีคู&สัญญาได%ส&งมอบให%ไว%แก&กันเม่ือเข%าทําสัญญา  ท้ังนี้เพ่ือเปLนพยานหลักฐานแสดงว&า
สัญญาได%ทํากันข้ึนแล%ว  และเพ่ือเปLนประกันในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญานั้นต&อไปด%วย  
  อรรยา  สิงหNสงบ  (2550: 145)  กล&าวว&า  “มัดจํา”  คือ  เงินหรือสิ่งมีค&าอ่ืนซ่ึง
คู&สัญญาได%ส&งมอบให%แก&กันไว%ในขณะทําสัญญาเพ่ือเปLนหลักฐานว&าสัญญาได%เกิดข้ึนแล%ว  และเปLน
หลักประกันให%คู&สัญญาปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงกันไว%ด%วย 
  ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551: 456)  กล&าวว&า  “มัดจํา”  คือ  เงินหรือสิ่งมีค&าอ่ืนซ่ึงคู&สัญญา
ได%ส&งมอบให%ไว%แก&กันเม่ือทําสัญญา  เพ่ือเปLนพยานหลักฐานว&าสัญญานั้นได%ทํากันข้ึนแล%ว  และเปLน
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด%วย 
  อัครวิทยN  สุมาวงศN  (2554: 303)  กล&าวว&า  “มัดจํา”  จะต%องเปLนสิ่งท่ีได%มีการให%กัน
ไว%ในขณะท่ีทําสัญญา  อาจจะเปLนเงินหรือเปLนสิ่งมีค&าอย&างอ่ืน  เพ่ือเปLนพยานหลักฐานว&าได%ทําสัญญา
กันข้ึนแล%วและยังเปLนประกันในการท่ีคู&สัญญาจะปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญานั้นด%วย  ในการทํา
สัญญาโดยท่ัวไปกฎหมายไม&ได%บังคับว&าจะต%องมีการวางมัดจํา 
  จากท่ีกล&าวมาข%างต%นจึงสรุปได%ว&า  “มัดจํา”  ต%องเปLนสิ่งท่ีตกลงกันไว%เม่ือเข%าทําสัญญา
โดยมีการมอบเงินหรือทรัพยNมีค&าอย&างอ่ืนให%แก&ฝIายท่ีมีสิทธิจะได%รับชําระหนี้  เพ่ือเปLนประกันว&า
จะต%องปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญา  หรือเปLนหลักฐานว&าได%มีการทําสัญญากันแล%ว   
 
 2. ลักษณะของมัดจํา 
  สําหรับลักษณะของมัดจํานั้นประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  377              
ได%บัญญัติไว%ว&า  “เม่ือเข%าทําสัญญา  ถ%าได%ให%สิ่งใดไว%เปLนมัดจํา  ท&านให%ถือว&าการท่ีให%มัดจํานั้นย&อม
เปLนพยานหลักฐานว&าสัญญานั้นได%ทํากันข้ึนแล%ว  อนึ่งมัดจํานี้ย&อมเปLนประกันการท่ีจะปฏิบัติตาม
สัญญานั้นด%วย”   
  จากบทบัญญัติดังกล&าวข%างต%นลักษณะของมัดจําแยกออกเปLน  3  ประการ  ดังนี้คือ  
(อรรยา  สิงหNสงบ, 2550: 145)   
  2.1 เปLนสัญญาอุปกรณNอันเกิดจากความตกลงของคู&สัญญาท้ังสองฝIายจะมีการวางมัด
จําได%จะต%องมีสัญญาประธานเสียก&อน  และถ%าหากปรากฏว&าสัญญาประธานไม&สมบูรณN  มัดจําซ่ึงเปLน
สัญญาอุปกรณNก็ไม&สมบูรณNไปด%วย 
  2.2 อาจเปLนตัวเงินหรือสิ่งมีค&าอ่ืนในตัวเองก็ได%  โดยต%องเปLนทรัพยNท่ีมีรูปร&างและ
สามารถส&งมอบให%แก&กันได%  หากเปLนทรัพยNท่ีไม&มีรูปร&างหรืออสังหาริมทรัพยN  หรือเปLนทรัพยNท่ีไม&
สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได%ย&อมไม&อาจนํามาเปLนมัดจําได% 
  2.3 เปLนสิ่งท่ีคู&สัญญาฝIายหนึ่งได%ส&งมอบให%แก&อีกฝIายหนึ่งในขณะทําสัญญา  ฉะนั้น
หากมีการส&งมอบให%แก&กันภายหลังก็ไม&ถือว&าเปLนมัดจํา  แต&อาจถือเปLนการชําระหนี้หรือการประกัน
หนี้ 
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   ดังนั้นจึงสรุปได%ว&า  สิ่งท่ีจะเปLนมัดจําได%นั้นจะต%องมีลักษณะเปLนสังหาริมทรัพยNท่ี
มีรูปร&างและส&งมอบแก&กันได%เท&านั้น  เช&น  เงินหรือทรัพยNสินมีค&าอย&างอ่ืน  แต&จะต%องมีการวางมัดจํา
กันในขณะทําสัญญาเท&านั้น  แต&ถ%าให%เงินหรือทรัพยNมีค&าอย&างอ่ืนภายหลังจากท่ีได%ทําสัญญาไปแล%ว          
ก็ไม&ใช&มัดจําแต&อาจเปLนการชําระราคาบางส&วนล&วงหน%าก็ได%  อีกฝIายหนึ่งจึงไม&มีสิทธิริบมัดจํา   
 
   ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  747/2544  คําว&า  มัดจํา  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  377          
มีความหมายว&าจะต%องเปLนทรัพยNสินท่ีให%ไว%แก&กันเม่ือเข%าทําสัญญาซ่ึงอาจเปLนเงินหรือสิ่งของมีค&าซ่ึงมี
ค&าในตัวเอง   
   สัญญาซ้ือขายท่ีดินระบุว&า  ในวันทําสัญญานี้ผู%จะซ้ือได%รับเงินเพ่ือเปLนการวางมัด
จําไว%กับผู%จะขาย  โดยเงินมัดจําดังกล&าวจําเลยได%สั่งจ&ายเช็คลงวันท่ีล&วงหน%า  เม่ือเช็คเปLนตราสารซ่ึงผู%
สั่งจ&ายสั่งธนาคารให%ใช%เงินเม่ือทวงถามให%แก&ผู%รับเงิน  จึงเปLนทรัพยNสินตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  138  
และเปLนสิ่งมีค&าในตัวเองเพราะสามารถเรียกเก็บเงินหรือ  โอนเปลี่ยนมือได%  จึงส&งมอบให%แก&กันเปLน
มัดจําได%  (ฎีกาท่ี  1907/2537  วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)   
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4136/2546  เงินท่ีวางเพ่ือปJองกันความเสียหายแก&โจทกNท่ี
อาจเกิดข้ึนเนื่องจากจําเลยไม&ชําระค&าเช&า  ค&าอุปกรณNหรือความเสียหายอ่ืนๆ  ซ่ึงโจทกNอาจจะหักจาก
เงินดังกล&าวไปชําระได%  แล%วจําเลยต%องนําเงินมาวางประกันเพ่ิมให%ครบ  ท้ังตามสัญญาได%กําหนดให%
คืนเงินให%แก&ผู%เช&าในวันท่ีสัญญาสิ้นสุด  เม่ือผู%เช&าได%ชําระหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระและพึงชําระแก&ผู%ให%เช&า
ครบถ%วน  เงินจํานวนดังกล&าวจึงมิใช&สิ่งท่ีจําเลยให%ไว%เพ่ือเปLนหลักฐานว&าได%ทําสัญญาข้ึนแล%ว  หรือเปLน
ประกันการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาจึงมิใช&มัดจํา  แม%สัญญาเช&าสิ้นสุดลงเพราะจําเลยผิดสัญญา  โจทกNก็
ไม&มีสิทธิริบเงินจํานวนดังกล&าว  
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  7122/2549  คําว&า  “มัดจํา”  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  377  
คือทรัพยNสินซ่ึงได%ให%ไว%ในวันทําสัญญา  ไม&ใช&ทรัพยNสินท่ีให%ไว%ในวันอ่ืน  สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินระบุ
ว&าในวันทําสัญญาโจทกNผู%จะซ้ือได%วางมัดจําไว%ส&วนหนึ่งเปLนเงิน  10,000  บาท  ส&วนท่ีเหลือจํานวน  
914,000  บาท  จะชําระเปLนงวดรายเดือน  จํานวน  10  เดือน  ดังนั้น  เงินท่ีวางมัดจําไว%ในวันทํา
สัญญาจึงมีเพียง  10,000  บาท  เท&านั้น  ส&วนเงินค&างวดท่ีโจทกNชําระให%แก&จําเลยอีก  10  งวด  เปLน
เงิน  170,000  บาท  นั้น  แม%ตามสัญญาจะระบุว&าเปLนส&วนหนึ่งของเงินมัดจําก็ไม&ใช&เงินมัดจําตาม
ความหมายดังกล&าว  แต&เปLนเพียงการชําระราคาท่ีดินบางส&วน  เม่ือโจทกNเปLนฝIายผิดสัญญาและ
จําเลยบอกเลิกสัญญากับโจทกNแล%ว  จําเลยจึงมีสิทธิริบเงินมัดจําจํานวน  10,000  บาทได%                 
ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  378 (2)  ส&วนเงินท่ีโจทกNชําระค&าท่ีดินบางส&วนดังกล&าว  จําเลยต%องให%โจทกN
กลับคืนสู&ฐานะดังท่ีเปLนอยู&เดิมตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  391  แต&การท่ีโจทกNและจําเลยตกลงให%ริบเงิน
ดังกล&าวได%ตามสัญญาข%อ  13  ข%อตกลงดังกล&าวจึงมีลักษณะเปLนเบี้ยปรับท่ีกําหนดเปLนจํานวนเงินตาม  
ป.พ.พ.  มาตรา  379  ถ%าสูงเกินส&วนศาลจะลดลงเปLนจํานวนพอสมควรก็ได%  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  
383  วรรคหนึ่ง   
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  112/2553  ห%างหุ%นส&วนสามัญนิติบุคคล  ป.  ลูกหนี้นํา
สัญญาคํ้าประกันของจําเลยมามอบแก&โจทกNซ่ึงเปLนเจ%าหนี้เพ่ือเปLนหลักประกันการปฏิบัติงานของ
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ลูกหนี้ตามสัญญาจ%างเหมาก&อสร%างอาคาร  เงินตามสัญญาคํ้าประกันไม&ใช&เงินมัดจําท่ีโจทกNจะริบได%  
แต&ถือเปLนส&วนหนึ่งของค&าเสียหายฐานผิดสัญญา  จึงต%องนําไปหักออกจากค&าเสียหายเนื่องจากงาน
ชํารุดบกพร&องและค&าปรับซ่ึงมีจํานวนมากกว&ามิฉะนั้นจะเปLนค&าเสียหายซํ้าซ%อน 
 
 3. ผลของการมัดจํา 
  เม่ือคู&กรณีเข%าทําสัญญากันแล%ว  ถ%าได%มีการวางมัดจําย&อมมีผลตามท่ีประมวลกฎหมาย
แพ&งและพาณิชยN  มาตรา  378  ได%บัญญัติไว%ว&า  “มัดจํานั้น  ถ%ามิได%ตกลงกันไว%เปLนอย&างอ่ืน  ท&านให%
เปLนไปดังจะกล&าวต&อไปนี้คือ  
  (1) ให%ส&งคืน  หรือจัดเอาเปLนการใช%เงินบางส&วนในเม่ือชําระหนี้ 
  (2) ให%ริบ  ถ%าฝIายท่ีวางมัดจําละเลยไม&ชําระหนี้  หรือการชําระหนี้ตกเปLนพ%นวิสัย
เพราะพฤติการณNอันใดอันหนึ่งซ่ึงฝIายนั้นต%องรับผิดชอบ  หรือถ%ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของ
ฝIายนั้น 
  (3) ให%ส&งคืน  ถ%าฝIายท่ีรับมัดจําละเลยไม&ชําระหนี้  หรือการชําระหนี้ตกเปLนพ%นวิสัย  
เพราะพฤติการณNอันใดอันหนึ่งซ่ึงฝIายนี้ต%องรับผิดชอบ”   
  จากบทบัญญัติข%างต%น  มัดจําท่ีได%กําหนดกันไว%ตามสัญญานั้นย&อมมีผลดังนี้  
  3.1 เม่ือมีการชําระหนี้ตามสัญญา  (ศนันทNกรณN  โสตถิพันธุN, 2557: 398 -399)   
   3.1.1 ให%ส&งมัดจําคืน  โดยเฉพาะอย&างยิ่งถ%ามัดจําเปLนสังหาริมทรัพยNอย&างอ่ืนท่ี
ไม&ใช&ตัวเงินเช&น  ทองคํา  โดยหลักการจะนํามาหักเปLนการชําระหนี้บางส&วนไม&ได%  เพราะไม&อาจทราบ
ได%ว&ามูลค&าของสังหาริมทรัพยNหรือทองคําดังกล&าวมีมูลค&าท่ีควรจะหักเปLนการชําระหนี้ได%เท&าใด  เว%น
แต&จะตกลงกันเปLนอย&างอ่ืน  
   3.1.2 ให%จัดเปLนการชําระหนี้บางส&วน  ซ่ึงโดยหลักการจะทําได%ก็เฉพาะแต&เม่ือ
มัดจําท่ีวางไว%เปLนเงินเท&านั้น 
   ตัวอย0าง  นายไก&ได%ทําสัญญาซ้ือรถยนตNกับนายเปLดในราคา  400,000  บาท  
โดยนายไก&ได%วางมัดจําไว%  100,000  บาท  เม่ือถึงกําหนดส&งมอบรถยนตNนายไก&ก็ได%มารับรถยนตN
พร%อมกับชําระเงินอีก  300,000  บาท  ในกรณีเช&นนี้ถือว&านายเปLดผู%ขายได%เลือกวิธีหักเงินมัดจําเพ่ือ
จัดเปLนการชําระหนี้บางส&วน  ตามมาตรา  378 (1)  
 
   ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4861/2539  ตาม  ป.พ.พ  มาตรา  378 (1)  มัดจํานั้น  ถ%า
มิได%ตกลงกันไว%เปLนอย&างอ่ืนเงินมัดจําท่ีจะจัดเอาเปLนการใช%เงินบางส&วนได%  ต&อเม่ือมีการปฏิบัติการ
ชําระหนี้ถูกต%องตามสัญญา  เม่ือจําเลยท่ี  1  ซ่ึงเปLนฝIายว&าจ%างผิดสัญญาและมีการเลิกสัญญา  แสดง
ว&าจําเลยท่ี  1  มิได%ปฏิบัติการชําระหนี้ให%ถูกต%องตามสัญญา  เงินมัดจําท่ีโจทกNริบไว%จึงไม&อาจจัดเอา
เปLนการใช%เงินบางส&วนสําหรับหนี้ค&าจ%างก&อสร%างท่ีจําเลยท่ี  1  ค%างชําระแก&โจทกNได%  จําเลยท่ี  1             
จึงต%องชําระหนี้ค&าจ%างก&อสร%างงวดแรกให%โจทกNเต็มจํานวน   
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  3.2 ให%ริบมัดจําเม่ือฝIายท่ีวางมัดจําไม&มีการชําระหนี้ 
   ถ%าผู%วางมัดจําไม&ได%ทําการชําระหนี้ตามท่ีได%ตกลงกันในสัญญา  คู&กรณีฝIายท่ีจะ
ได%รับชําระหนี้ย&อมมีสิทธิดังนี้   
   3.2.1 ให%ริบมัดจําท่ีวางไว%นั้น  หากฝIายท่ีวางมัดจําละเลยไม&ปฏิบัติการชําระหนี้  
หรือการชําระหนี้ตกเปLนพ%นวิสัย  เพราะเหตุอันเกิดจากฝIายท่ีวางมัดจําต%องรับผิดชอบ   
    ตัวอย0าง  นายไก&ทําสัญญาซ้ือรถยนตNกับนายเปLดในราคา  400,000  
บาทโดยมีการวางเงินมัดจํา  100,000  บาท  เม่ือถึงกําหนดวันชําระหนี้นายไก&ผิดนัดไม&มาชําระหนี้
ตามสัญญา  เช&นนี้นายเปLดสามารถริบเงินมัดจําท่ีวางไว%จํานวน  100,000  บาทได%  
    อย&างไรก็ตาม  ในสัญญาท่ีมีการวางมัดจําไว%สูงเกินส&วน  ถ%าจะมีการริบ
มัดจํานั้นสูงเกินส&วน  ศาลจะสั่งให%ลดลงโดยให%ริบได%เพียงเท&าความเสียหายท่ีแท%จริงก็ได%  (มาตรา  7  
แห&งพระราชบัญญัติว&าด%วยข%อสัญญาท่ีไม&เปLนธรรม  พ.ศ.  2540)   
 
    ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  1276/2550  จําเลยได%ฟJอง  จ.  ต&อศาลจังหวัด
สมุทรปราการ  แล%วต&อมาคู&ความได%ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  โดยจําเลยตกลงให%ทายาท
ของ  จ. นําท่ีดินแปลงท่ี  จ. ทําสัญญาจะซ้ือขายกับจําเลยไปขายให%แก&ผู%อ่ืนได%โดยทายาทของ  จ.  
ยินยอมชําระเงินให%จําเลย  1,000,000  บาท  จึงเปLนผลให%จําเลยไม&มีท่ีดินโอนให%แก&โจทกNตามสัญญา
ซ้ือขายอีกต&อไป  ถือว&าการโอนท่ีดินตกเปLนพ%นวิสัยเพราะพฤติการณNอันใดอันหนึ่งซ่ึงจําเลยต%อง
รับผิดชอบ  จําเลยจึงต%องคืนมัดจําท่ีรับไปแก&โจทกNตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  378 (3)   
   3.2.1 ให%ริบมัดจําท่ีวางไว%นั้น  เม่ือมีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝIายท่ีวาง
มัดจํา 
 
    ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  566/2551  จําเลยท่ี  1  ไม&สามารถจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินพร%อมสิ่งปลูกสร%างตามสัญญาจะซ้ือจะขายให%โจทกNภายในกําหนดเพราะเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจด%านอสังหาริมทรัพยN  โครงการของจําเลยท่ี  1  หยุดชะงัก  ไม&มีเงินหมุนเวียนท่ีจะนําไปไถ&
ถอนจํานองจากธนาคารได%  ถือได%ว&าจําเลยท่ี  1  ซ่ึงเปLนฝIายท่ีรับมัดจําละเลยไม&ชําระหนี้  จําเลยท่ี  1  
จึงต%องคืนเงินมัดจําให%แก&โจทกNตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  378 (3)  พร%อมดอกเบี้ยในระหว&างผิดนัด 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  2224/2553  ใบรับเงินมีข%อความว&า  “จําเลยตกลง
จะขายท่ีดินให%โจทกN  โดยมีเง่ือนไขการชําระเงินเปLนเวลา  2  ป`  และในวันนี้โจทกNได%ชําระเงินมัด
จํานวน  500,000  บาท  ด%วยเช็ค  ส&วนท่ีเหลือจะชําระตามเง่ือนไขสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีท้ังสองฝIาย
จัดทําข้ึนภายใน  30  วัน”  เห็นได%ว&า  ใบรับเงินเปLนเพียงหลักฐานการรับเงินมัดจําท่ีโจทกNชําระแก&
จําเลยเท&านั้น  หลังจากนั้นโจทกNกับจําเลยจะต%องทําสัญญาจะซ้ือจะขาย  ซ่ึงจะได%จัดทําข้ึนภายหลัง
ภายใน  30  วัน  ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน  แสดงให%เห็นว&า  โจทกNจําเลยมีเจตนาจะทําสัญญาจะซ้ือจะ
ขายเปLนหนังสือกันอีก  กรณีจึงต%องด%วยบทบัญญัติ  ป.พ.พ.  มาตรา  366  วรรคสอง  ดังนั้น  เม่ือ
โจทกNและจําเลยยังมิได%ทําสัญญาจะซ้ือจะขายกันเปLนหนังสือ  สัญญาจะซ้ือจะขายระหว&างโจทกNกับ
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จําเลยจึงไม&เกิดข้ึน  เงินมัดจําท่ีจําเลยรับไว%จึงเปLนการรับไว%โดยปราศจากมูลอันจะอ%างกฎหมายได%  
จําเลยไม&มีสิทธิริบมัดจํา  จึงต%องคืนให%โจทกNฐานลาภมิควรได%ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  406   
   3.2.2 ให%ส&งคืนมัดจําท่ีวางไว%  หากว&าฝIายท่ีรับเงินมัดจําละเลยไม&ปฏิบัติการ
ชําระหนี้  หรือการชําระหนี้ตกเปLนพ%นวิสัยอันจะโทษฝIายผู%รับมัดจําได% 
    ตัวอย0าง  เม่ือวันท่ี  15  มีนาคม  2556  นายดําทําสัญญาจะซ้ือม%าแข&ง
กับนายขาวในราคา  50,000  บาทโดยได%วางเงินมัดจําไว%  5,000  บาท กําหนดชําระราคาม%าแข&งและ
ส&งมอบม%าแข&งในวันท่ี  30  เมษายน  2556  ก&อนจะถึงวันนัดปรากฏว&านายแดงได%มาซ้ือม%าแข&งกับ
นายขาว  โดยเสนอราคาให%นายขาว  60,000  บาท  นายขาวเห็นว&านายแดงให%ราคาดีกว&านายดํา          
จึงได%ขายม%าแข&งให%นายแดงไป  เช&นนี้ถือว&านายขาวผู%ท่ีรับมัดจําผิดนัดไม&ปฏิบัติการชําระหนี้ตาม
สัญญา  (ไม&ส&งมอบม%าแข&ง)  นายขาวจึงต%องคืนมัดจํา  5,000  บาท  นั้นให%แก&นายดําและถ%านายดํา
ต%องเสียหายประการใด  นายดําก็ยังมีสิทธิเรียกเอาค&าเสียหายได%อีกด%วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  218)   
 
 
เบี้ยปรับ 
 
 1. ความหมายของเบ้ียปรับ   
  เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยNได%กล&าวเฉพาะผลของเบี้ยปรับเอาไว%
เท&านั้น  แต&ไม&ได%ให%คํานิยามของคําว&า  “เบี้ยปรับ”  คืออะไร  จึงจําเปLนจะต%องศึกษาความหมายของ
เบี้ยปรับจากคําอธิบายของนักนิติศาสตรNดังต&อไปนี้ 
  ม.ร.ว.เสนียN  ปราโมช  (2527: 523 – 526)  กล&าวว&า  เบี้ยปรับนั้นเปLนการกําหนดท่ี
คู&สัญญามุ&งคิดถึงการผิดสัญญาโดยตรง  เบี้ยปรับต้ังใจจะให%เปLนค&าเสียหายชดใช%การผิดสัญญาไม&มุ&ง
หมายจะให%เปLนพยานหลักฐานหรือประกันซ่ึงถ%ามีการผิดสัญญาก็อาจมีการริบเบี้ยปรับได% 
  ไชยยศ  เหมะรัชตะ  (2547: 361)  กล&าวว&า  “เบี้ยปรับ”  ตามประมวลกฎหมายแพ&ง
และพาณิชยNนั้น  ย&อมหมายถึง  ค&าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีคู&สัญญาได%ตกลงกําหนดกันไว%
ล&วงหน%าเพ่ือชดใช%ให%แก&กัน  หากอีกฝIายหนึ่งไม&ชําระหนี้ซ่ึงอาจเปLนเงิน  หรือการชําระหนี้อย&างอ่ืนก็
ได%  และต%องเปLนค&าเสียหายท่ีเสียไปจริงๆ  ไม&ใช&ค%ากําไร 
  ศักด์ิ  สนองชาติ  (2551 : 470)  กล&าวว&า  “เบี้ยปรับ”  คือค&าเสียหายหรือค&าสินไหม
ทดแทนความเสียหายซ่ึงคู&สัญญากําหนดไว%ล&วงหน%า  โดยลูกหนี้ให%สัญญาว&าถ%าลูกหนี้ไม&ชําระหนี้  
หรือไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องสมควรให%เจ%าหนี้ริบหรือเรียกเอาเบี้ยปรับนั้นได%  กรณีการชําระหนี้เปLนการ
งดเว%นการอันใดอันหนึ่ง  เม่ือลูกหนี้ฝIาฝaนกระทําเม่ือใด  เจ%าหนี้ย&อมมีสิทธิริบเบี้ยปรับได%นับแต&นั้น 
  จิตติ  ติงศภัทิยN  (2552: 144)  กล&าวว&า  ข%อสัญญาระหว&างเจ%าหนี้และลูกหนี้ท่ีมี
ลักษณะเปLนค&าเสียหายท่ีกําหนดไว%ล&วงหน%าให%เจ%าหนี้ริบหรือเรียกเอาได%เม่ือลูกหนี้ไม&ชําระหนี้  หรือไม&
ชําระหนี้ให%ถูกต%องสมควรย&อมเปLนเบี้ยปรับท้ังสิ้นไม&ว&าจะเรียกชื่อว&าอะไร 
  ศนันทNกรณN  โสตถิพันธุN  (2557: 407)  กล&าวว&า  ป0จจุบันในระบบกฎหมายไทยเข%าใจ
ว&าเบี้ยปรับ  หมายถึง  ค&าเสียหายหรือค&าสินไหมทดแทนความเสียหายซ่ึงคู&สัญญากําหนดไว%ล&วงหน%า  
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เม่ือมีการไม&ชําระหนี้หรือเม่ือมีการชําระหนี้แต&ไม&ถูกต%องสมควร  หรือเม่ือมีการกระทําการอันฝIาฝaน
มูลหนี้สําหรับหนี้งดเว%นกระทําการ 
  จากการท่ีนักนิติศาสตรN ท้ังหล&ายได%กล&าวมาข%างต%นจึงสรุปได%ว&า  “เบี้ยปรับ”              
คือ  ข%อตกลงล&วงหน%าท่ีลูกหนี้ได%กําหนดไว%ในสัญญาว&าจะชดใช%ค&าเสียหายหรือค&าสินไหมทดแทนให%แก&
เจ%าหนี้  หากลูกหนี้ไม&ชําระหนี้ให%แก&เจ%าหนี้ 
 
 2. ลักษณะของเบ้ียปรับ 
  สําหรับลักษณะของเบี้ยปรับนั้นประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  379  
บัญญัติว&า  “ถ%าลูกหนี้สัญญาแก&เจ%าหนี้ว&าจะใช%เงินจํานวนหนึ่งเปLนเบี้ยปรับเม่ือตนไม&ชําระหนี้ก็ดี
หรือไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องสมควรก็ดี  เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ให%ริบเบี้ยปรับ  ถ%าการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้น
ได%แก&งดเว%นการอันใดอันหนึ่ง  หากทําการอันนั้นฝIาฝaนมูลหนี้เม่ือใด  ก็ให%ริบเบี้ยปรับเม่ือนั้น” 
  จากบทบัญญัติดังกล&าวข%างต%น  ลักษณะของเบี้ยปรับจึงแบ&งออกพิจารณาได%ดังนี้  
(อรรยา  สิงหNสงบ, 2550: 164 – 167) 
  2.1 ต%องมีสัญญาประธานท่ีสมบูรณN เสียก&อน  จึงจะมีการกําหนดเบี้ยปรับได%               
ถ%าสัญญาประธานไม&สมบูรณNข%อกําหนดเบี้ยปรับอันเปLนสัญญาอุปกรณN  ย&อมไม&สมบูรณNตามไปด%วย  
เจ%าหนี้จึงไม&มีสิทธิริบเบี้ยปรับ  (ป.พ.พ.  มาตรา  384)   
  2.2 เปLนการกําหนดค&าสินไหมทดแทนเอาไว%ล&วงหน%า  ซ่ึงค&าสินไหมทดแทนดังกล&าวนี้  
อาจจะเรียกเปLนเบี้ยปรับ  ค&าปรับ  ดอกเบี้ย  หรืออย&างไรก็ได% 
 
   ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  469/2548  ข%อตกลงกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความท่ีจําเลยทําไว%แก&โจทกNระบุว&า  หากจําเลยผิดสัญญายินยอมให%โจทกN
ดําเนินคดีเรียกเงินท่ีค%างชําระตามสัญญาประนีประนอมยอมความได%ทันทีโดยไม&ต%องบอกกล&าวก&อน  
และจําเลยยินยอมให%คิดดอกเบี้ยในอัตราร%อยละ  15  ต&อป`  จากต%นเงินสุทธิค%างชําระนับแต&ผิดนัดไป
จนกว&าจะชําระเสร็จสิ้น  ข%อตกลงเช&นว&านี้  แสดงว&าถ%าจําเลยไม&ผิดนัดโจทกNไม&มีสิทธิคิดดอกเบี้ย
ดังกล&าวจากจําเลย ดอกเบี้ยท่ีกําหนดไว%จึงเปLนค&าเสียหายจากการไม&ชําระหนี้ท่ีกําหนดไว%ล&วงหน%า            
จึงเปLนเบี้ยปรับตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  379   
  2.3 เบี้ยปรับท่ีตกลงนั้นอาจเปLนจํานวนเงินหรือเปLนการชําระหนี้อย&างอ่ืนก็ได%            
ซ่ึงอาจจะเปLนทรัพยNสิน  หรือท่ีตกลงกระทําการหรืองดเว%นกระทําการก็ได%  ในกรณีท่ีกําหนดเบี้ยปรับ
เปLนทรัพยNสินอ่ืน  ถ%าเจ%าหนี้ใช%สิทธิเรียกร%องเอาเบี้ยปรับแล%ว  ย&อมไม&มีสิทธิพิสูจนNค&าเสียหายอย&างอ่ืน
ได%อีก  (ป.พ.พ.มาตรา  382)  ท้ังนี้เพราะเปLนการยุ&งยากในการคํานวณเปLนตัวเงิน 
  2.4 กรณีท่ีเบี้ยปรับท่ีเปLนเงินนั้น  จะต%องกําหนดจํานวนเงินไว%ด%วย  (คําพิพากษาฎีกา
ท่ี  794/2546)  หรือต%องกําหนดวิธีคํานวณเบี้ยปรับไว%ด%วย  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  2022/2544)            
(จิราพร  สุทันกิตระ, 2555: 15)   
  2.5 ไม&จําเปLนต%องส&งมอบให%แก&กันเอาไว%ในขณะทําสัญญาก็ได%  เพียงแต&มีการตกลง
ล&วงหน%าว&าจะให%เบี้ยปรับกันก็มีผลสมบูรณNแล%ว  ถ%ามีการส&งมอบให%แก&กันไว%ในขณะทําสัญญาแล%ว
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ต&อมามีการผิดนัดไม&ชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม&ถูกต%องตามสมควร  เจ%าหนี้สามารถริบเบี้ยปรับได%  แต&ถ%า
ยังไม&ส&งมอบเจ%าหนี้ก็ต%องฟJองเรียกเอาเบี้ยปรับจากลูกหนี้ 
   ดังนั้นจึงสรุปได%ว&า  การท่ีจะกําหนดเบี้ยปรับได%นั้นจะต%องมีสัญญาประธานก&อน  
เพราะเบี้ยปรับเปLนสัญญาอุปกรณNท่ีมีข%อตกลงล&วงหน%าว&าถ%าไม&มีการชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม&ถูกต%อง
จะชดใช%ค&าสินไหมทดแทนหรือค&าเสียหายให%  ซ่ึงเบี้ยปรับไม&จําต%องส&งมอบกันในขณะทําสัญญาก็ได%  
เพียงแต&มีข%อตกลงกันว&าจะให%เบี้ยปรับก็มีผลสมบูรณNแล%ว 
    
   ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  7159/2542  จําเลยเปLนฝIายผิดสัญญาเช&า  ลูกหนี้จึงมีสิทธิ
ริบเงินประกันการเช&าได%  เงินประกันการเช&าดังกล&าวแม%ในสัญญาเช&าจะไม&เรียกเบี้ยปรับ  แต&ข%อท่ี
กําหนดไว%ในสัญญาท่ีให%ลูกหนี้อาจใช%สิทธิริบเอาได%นั้นมีลักษณะเปLนเบี้ยปรับ  เงินประกันการเช&า
ดังกล&าวจึงเปLนเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  381  ซ่ึงศาลมีอํานาจท่ีจะ
ลดลงเปLนจํานวนพอสมควรได% 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  132/2543  อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู%เงินกําหนดไว%  2  
อัตรา  คิดอัตราสูงสุดกรณีผู%กู%ได%ปฏิบัติตามสัญญาและอัตราสูงสุดกรณีผู%กู%ปฏิบัติผิดเง่ือนไขตามสัญญา  
ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยท้ังสองดังกล&าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยเพ่ิมหรือลดได%ตามท่ีโจทกNผู%ให%กู%จะประกาศ
กําหนดเปLนคราวๆ  เม่ือตามสัญญาดอกเบี้ยสูงสุดผิดเง่ือนไขมีอัตราสูงกว&าดอกเบี้ยสูงสุดไม&ผิดเง่ือนไข  
แสดงให%เห็นเจตนาของโจทกNและจําเลยคู&สัญญาประสงคNจะให%อัตราดอกเบี้ยท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเปLน
ค&าเสียหายแก&โจทกNในกรณีท่ีจําเลยผิดนัดหรือผิดเง่ือนไขตามสัญญาโดยกําหนดเปLนค&าเสียหาย
ล&วงหน%าในรูปของดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน  จึงมีลักษณะเปLนเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  
มาตรา  379  หากสูงเกินส&วนศาลมีอํานาจลดลงเปLนจํานวนพอสมควรได%ตามมาตรา  383  วรรคหนึ่ง   
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3301/2547  การท่ีสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินถูกบอกเลิก
สัญญาแล%ว  เงินท่ีโจทกNชําระค&าบ%านและท่ีดินให%จําเลยไปบางส&วนต%องคืนให%โจทกNตามประมวล
กฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  391  การท่ีโจทกNจําเลยตกลงกันว&าถ%าโจทกNเปLนฝIายผิดสัญญา  
เม่ือจําเลยบอกเลิกสัญญาแล%วให%เงินท่ีโจทกNชําระมาตกเปLนของจําเลยท้ังหมดนั้น  มีลักษณะเปLนเบี้ย
ปรับตามมาตรา  379  ถ%าสูงเกินสมควร  ศาลมีอํานาจลดลงได%   
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4208/2552  เบี้ยปรับท่ีศาลลดได%ตามประมวลกฎหมาย
แพ&งและพาณิชยN  มาตรา  383  วรรคหนึ่ง  ต%องเปLนเบี้ยปรับอันเกิดจากการท่ีคู&สัญญาท่ีเปLนเจ%าหนี้
ทําสัญญาไว%ต&อกันว&าลูกหนี้จะใช%เงินจํานวนหนึ่งเปLนเบี้ยปรับ  เม่ือตนไม&ชําระหนี้หรือไม&ชําระหนี้ให%
ถูกต%องสมควรดังท่ีบัญญัติไว%ในมาตรา  379  ถึงมาตรา  381  แต&เปLนกรณีท่ีจําเลยท่ี  1  เปLนผู%ได%รับ
อนุญาตใช%น้ําบาดาลจากโจทกNต%องรับผิดชําระค&าใช%น้ําบาดาลเพ่ิมข้ึน  เพราะฝIาฝaนไม&ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  6  และฉบับท่ี  7  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  2520  
มิใช&เปLนเรื่องท่ีโจทกNกับจําเลยท่ี  1  ตกลงกําหนดค&าเสียหายไว%ล&วงหน%าในลักษณะเบี้ยปรับตาม
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  ศาลจึงไม&อาจปรับลดได% 
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 3. ประโยชน&ของเบ้ียปรับ   
  เบี้ยปรับมีประโยชนNดังนี้  คือ  (ศักด์ิ  สนองชาติ, 2551: 472)   
  3.1 เปLนประกันความรับผิดตามสัญญา  เม่ือลูกหนี้ไม&ชําระหนี้  เจ%ามีสิทธิริบเบี้ยปรับ
หรือเรียกเอาเบี้ยปรับได%ตามสัญญา  โดยไม&จําต%องนําสืบพิสูจนNเรื่องค&าเสียหาย  เว%นแต&ว&าความ
เสียหายจริงๆ  นั้นเกิดข้ึนเปLนจํานวนสูงกว&าเบี้ยปรับมากก็อาจจะต%องมีการพิสูจนNความเสียหายเพ่ือ
เรียกค&าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมอีก  (อักขราทร  จุฬารัตน,  2531: 156)   
  3.2 เปLนการชดใช%ค&าเสียหายแก&เจ%าหนี้ทุกอย&างไม&เฉพาะแต&ทางได%เสียในเชิงทรัพยNสิน  
เพราะในบางกรณีเจ%าหนี้อาจไม&ได%รับความเสียหายในทางทรัพยNสินเลย  เจ%าหนี้ก็ยังมีสิทธิริบเบี้ยปรับ
ได%  อันเปLนการลงโทษลูกหนี้ในฐานผิดสัญญาไม&ชําระหนี้  อย&างไรก็ตามเม่ือเรียกเบี้ยปรับท่ีมีจํานวน
สูงกว&าค&าเสียหายแล%ว  หรือได%มีการเรียกเอาค&าเสียหายเต็มจํานวนท่ีได%รับความเสียหายแล%ว  จะเรียก
เอาเบี้ยปรับอีกไม&ได%  (วิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ, 2555: 186)   
  3.3 เปLนการจํากัดความรับผิดของลูกหนี้  โดยคู&สัญญาตกลงกันกําหนดไว%ในสัญญาให%
เจ%าหนี้มีสิทธิเพียงริบเบี้ยปรับเปLนค&าเสียหาย  แต&อย&างไรก็ตามลูกหนี้อาจโต%แย%งการริบเบี้ยปรับโดย
อ%างเหตุว&าตนได%ชําระหนี้ไปแล%วก็ได%  โดยลูกหนี้เปLนผู%มีหน%าท่ีพิสูจนNข%อเท็จจริงนั้นว&าเจ%าหนี้ไม&มีสิทธิ
ริบเบี้ยปรับนั้น  แต&ถ%าเปLนหนี้งดเว%นกระทําการอันใดอันหนึ่ง  เม่ือลูกหนี้โต%แย%งการริบเบี้ยปรับเจ%าหนี้
ต%องมีหน%าท่ีพิสูจนNข%อเท็จจริงดังกล&าว  (ป.พ.พ.  มาตรา  385)   
 
 4. ผลของการกําหนดเบ้ียปรับไว�ในสัญญา 
  ในกรณีท่ีลูกหนี้ไม&ชําระหนี้ตามสัญญา  หรือไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องตามสมควรย&อมมีผล
ให%เจ%าหนี้มีสิทธิริบเบี้ยปรับหรือฟJองเรียกเอาเบี้ยปรับได%  ซ่ึงแยกพิจารณาได%ดังนี้ 
  4.1 เบี้ยปรับท่ีกําหนดเปLนเงิน  แบ&งออกเปLน  2  กรณี  คือ 
   4.1.1 เบี้ยปรับเพ่ือการไม&ชําระหนี้ 
    สําหรับเบี้ยปรับเพ่ือการไม&ชําระหนี้นั้น  เม่ือลูกหนี้ผิดนัดไม&ชําระหนี้
เจ%าหนี้ย&อมมีสิทธิตามท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  380  ได%บัญญัติไว%ว&า  “ถ%าลูกหนี้
ได%สัญญาไว%ว&าจะให%เบี้ยปรับเม่ือตนไม&ชําระหนี้เจ%าหนี้จะเรียกเก็บเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการ
ชําระหนี้ก็ได%  แต&ถ%าเจ%าหนี้แสดงต&อลูกหนี้ว&าจะเรียกเอาเบี้ยปรับฉะนั้นแล%ว  ก็เปLนอันขาดสิทธิ
เรียกร%องชําระหนี้อีกต&อไป 
    ถ%าเจ%าหนี้มีสิทธิเรียกร%องค&าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม&ชําระหนี้  จะเรียก
เอาเบี้ยประกันอันจะพึงริบนั้นในฐานเปLนจํานวนน%อยท่ีสุดแห&งค&าเสียหายก็ได%  การพิสูจนNค&าเสียหาย
ยิ่งกว&านั้น  ท&านก็อนุญาตให%พิสูจนNได%”  
    จากบทบัญญัติดังกล&าวข%างต%น  การริบเบี้ยปรับเพ่ือการไม&ชําระหนี้มี
หลักเกณฑNดังต&อไปนี้  (พวงผกา  บุญโสภาคยN  และ  ประสาน  บุญโสภาคยN, 2553: 327 - 329)   
    4.1.1.1 เจ%าหนี้มีสิทธิเลือกท่ีจะริบหรือเรียกเอาเบี้ยปรับหรือเรียกร%องให%
ลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญาอย&างใดอย&างหนึ่งเท&านั้น  และเม่ือเจ%าหนี้แสดงเจตนาต&อลูกหนี้ว&าจะริบ  
หรือเรียกเอาเบี้ยปรับแทนการชําระหนี้ดังกล&าวแล%วเจ%าหนี้จะเรียกให%ลูกหนี้ชําระอีกไม&ได% 
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     ตัวอย0าง  เม่ือวันท่ี  1  เมษายน  2557  นายโด&งทําสัญญาจะ
ซ้ือท่ีดินกับนายด&างในราคา  500,000  บาท  กําหนดชําระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ในวันท่ี  30  
เมษายน  2557  โดยมีข%อตกลงกันในสัญญาว&าถ%าฝIายใดฝIายหนึ่งผิดนัดไม&ปฏิบัติตามสัญญาต%องเสีย
เบี้ยปรับเปLนจํานวนเงิน  20,000  บาท  พอถึงกําหนดวันนัดชําระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
ปรากฏว&านายโด&งผิดนัดไม&สามารถนําเงินไปชําระราคาตามท่ีได%ตกลงกัน  ดังนี้นายด&างย&อมมีสิทธิริบ
เบี้ยปรับหรือเรียกเอาเบี้ยปรับ  20,000  บาท  แทนการชําระหนี้จากนายโด&งได%  แต&ถ%านายด&างได%ริบ
หรือเรียกเอาเบี้ยปรับจํานวนเงิน  20,000  บาทนั้นแล%ว  นายด&างก็หมดสิทธิเรียกร%องให%นายโด&งชําระ
ราคาท่ีดินแก&ตนอีก 
    4.1.1.2 ในกรณีท่ีเจ%าหนี้ เลือกเอาเบี้ยปรับ  แต&เบี้ยปรับไม&พียงพอ
สําหรับชดใช%ค&าเสียหาย  เจ%าหนี้ยังมีสิทธิเรียกเอาค&าเสียหายท่ีมากกว&าเบี้ยปรับได%อีกด%วย  
     ตัวอย0าง  จากกรณีตัวอย&างในหัวข%อท่ี  4.1.1. ข%างต%นนี้              
ถ%านายด&างฟJองร%องให%นายโด&งชําระราคาท่ีดิน  หากนายด&างพิสูจนNได%ว&าการท่ีนายโด&งไม&ชําระราคา
ท่ีดินตามสัญญา  ทําให%นายด&างต%องเสียหายเพราะต%องเสียโอกาสท่ีจะขายท่ีดินให%กับนายดําท่ีมาเสนอ
ให%ราคาท่ีดินสูงกว&านายโด&ง  โดยคิดค&าเสียหายเปLนเงิน  30,000  บาท  ในกรณีเช&นว&านี้  นายด&างจะ
ริบเบี้ยปรับหรือเรียกเอาเบี้ยปรับ  20,000  บาทนั้นในฐานเปLนจํานวนน%อยท่ีสุดแห&งค&าเสียหายก็ได%  
นอกจากนี้นายด&างยังมีสิทธิเรียกร%องเอาค&าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายได%อีก  10,000  บาท  
 
     ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  2983/2541  โจทกNทําสัญญาจ%างจําเลยท่ี  
1  ก&อสร%างอาคารเปLนเงิน  53,200,000  บาท  จําเลยท่ี  1  ส&งมอบงาน  5  งวด  รับเงินไปแล%ว  
14,151,200  บาท  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาสร%าง  จําเลยท่ี  1  ไม&สามารถก&อสร%างให%แล%วเสร็จตาม
สัญญา  โจทกNบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันท่ีธนาคารได%ส&งเงินตามสัญญาคํ้าประกันจํานวน 
2,660,000  บาท  แต&หนังสือคํ้าประกันมิใช&สิ่งท่ีจะพึงริบเม่ือมีการเลิกสัญญาตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  
378 (2)  เงินจํานวน  2,660,000  บาท  ท่ีธนาคารส&งมอบให%แก&โจทกNจึงมิใช&มัดจํา  แต&เปLนเงิน
ประกันมีลักษณะเปLนเบี้ยปรับซ่ึงตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  380  วรรคสอง  กําหนดว&าเจ%าหนี้จะเรียกเอา
เบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นในฐานเปLนจํานวนน%อยท่ีสุดแห&งค&าเสียหายก็ได%  ฉะนั้น  เม่ือโจทกNริบเบี้ยปรับ
แล%ว  ต%องนําเบี้ยปรับท่ีริบจํานวน  2,660,000  บาท  ไปหักออกจากค&าจ%างท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีโจทกN
ต%องไปจ%างบุคคลภายนอกให%ทําการก&อสร%างจนแล%วเสร็จในราคา  23,851,000  บาท  ดังนั้น             
จําเลยท่ี  1  ต%องรับผิดเพียง  21,191,000  บาท   
   4.1.2 เบี้ยปรับเม่ือลูกหนี้ไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องสมควร 
    ในกรณีท่ีลูกหนี้ไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องตามสมควร  เช&น  ชําระหนี้ไม&ครบ
จํานวนตามสัญญา  ชําระหนี้ไม&ตรงตามกําหนดระยะเวลา  หรือชําระหนี้ผิดสถานท่ี  เจ%าหนี้ย&อมมี
สิทธิตามท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  381  ได%บัญญัติว&า  “ถ%าลูกหนี้ได%สัญญาไว%ว&า
จะให%เบี้ยปรับเม่ือตนไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องสมควร  เช&นว&าไม&ชําระหนี้ตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว%           
เปLนต%น  นอกจากเรียกให%ชําระหนี้  เจ%าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นอีกด%วยก็ได% 
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    ถ%าเจ%าหนี้มีสิทธิเรียกร%องค&าสินไหมทดแทนในมูลชําระหนี้ไม&ถูกต%อง
สมควร  ท&านให%บังคับตามบทบัญญัติแห&งมาตรา  380  วรรคสอง 
    ถ%าเจ%าหนี้ยอมรับชําระหนี้แล%ว  จะเรียกเอาเบี้ยปรับได%ต&อเม่ือได%บอก
สงวนสิทธิไว%เช&นนั้นในเวลารับชําระหนี้”   
    จากบทบัญญัติดังกล&าวข%างต%นในการท่ีเจ%าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับเม่ือ
ลูกหนี้ไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องสมควรมีหลักเกณฑNดังนี้ 
    4.1.2.1 เรียกร%องให%ลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ให%ถูกต%องและเรียกเอา
เบี้ยปรับตามสัญญา  แต&ถ%าเบี้ยปรับมีจํานวนน%อยกว&าค&าเสียหายท่ีเจ%าหนี้ได%รับ  เจ%าหนี้ยังมีสิทธิเรียก
เอาค&าเสียหายท่ีมากกว&าเบี้ยปรับได%อีกด%วย  หากพิสูจนNค&าเสียหายท่ีตนควรจะได%รับมากกว&านั้นได% 
     ตัวอย0าง  เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2556  นางสาวพลอยได%ว&าจ%าง
นางปูตัดชุดแต&งงานสีชมพูให%กับตนในราคา  30,000  บาท  เพ่ือท่ีจะใช%ในงานพิธีสมรสของนางสาว
พลอยท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี  18  เมษายน  2556  โดยมีข%อตกลงว&าจะต%องตัดให%แล%วเสร็จภายในวันท่ี  15  
เมษายน  2556  ถ%านางปูตัดชุดแต&งงานไม&เสร็จตามกําหนด  นางปูต%องเสียค&าปรับวันละ  600  บาท  
เม่ือถึงกําหนดวันท่ี  15  เมษายน  2556  ปรากฏว&านางปูยังตัดชุดแต&งงานไม&เสร็จตามกําหนดใน
สัญญา  เช&นนี้นางสาวพลอยย&อมมีสิทธิเรียกให%นางปูตัดชุดแต&งงานให%แล%วเสร็จโดยเร็ว  รวมท้ังยังมี
สิทธิริบเบี้ยปรับหรือเรียกเอาเบี้ยปรับจากนางปูได%อีกวันละ  600  บาท  จนกว&านางปูจะตัดชุด
แต&งงานเสร็จ  กล&าวคือ  นางสาวพลอยมีสิทธิเรียกให%ชําระหนี้  (ตัดชุดแต&งงานให%เสร็จ)  และมีสิทธิ
เรียกเอาค&าปรับได%ท้ังสองอย&างพร%อมกัน 
    4.1.2.2 ถ%าเจ%าหนี้ยอมรับชําระหนี้แล%วจะเรียกเอาเบี้ยปรับได%ต&อเม่ือได%
บอกสงวนสิทธิไว%เช&นนั้นในเวลาชําระหนี้  แต&ถ%าเจ%าหนี้ไม&บอกสงวนสิทธิไว%ในขณะรับชําระหนี้ว&าจะ
เอาเบี้ยปรับ  ดังนี้เจ%าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับในภายหลังอีกไม&ได% 
     ตัวอย0าง  จากตัวอย&างในหัวข%อท่ี  4.2.1  ดังกล&าวข%างต%นถ%า
นางปูตัดชุดแต&งงานไม&เสร็จตามกําหนดในสัญญา  ต&อมาวันท่ี  17  เมษายน  2556  นางปูจึงตัดชุด
แต&งงานเสร็จ  นางสาวพลอยเกรงว&าจะไม&มีชุดใส&เข%าพิธีสมรสจึงยอมรับเอาชุดแต&งงานนั้นจากนางปู  
เช&นนี้นางสาวพลอยจะเรียกเอาเบี้ยปรับเพ่ือการไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องได%  ต&อเม่ือนางสาวพลอยได%บอก
กล&าวไว%ในขณะรับมอบชุดแต&งงานนั้นว&าตนยังจะเรียกเอาเบี้ยปรับจากการไม&ส&งมอบชุดแต&งงานให%ทัน
กําหนดอยู&  หรือสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเอาเบี้ยปรับเช&นเดิมตามสัญญานั่นเอง 
 
     ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  6137/2551  โจทกNกับจําเลยทําสัญญา
จ%างก&อสร%างบ%านพักไว%มีข%อความว&าหากโจทกNก&อสร%างผิดไปจากแบบแปลนตามสัญญา  จําเลยมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาและไม&ชําระค&าจ%างส&วนท่ีค%างโจทกNได%  มีผลเปLนการท่ีโจทกNยอมสละค&าแห&งการงานท่ี 
โจทกNเสียไปในการก&อสร%างบ%านพักงวดท่ีสามให%แก&จําเลยเพ่ือเปLนค&าสินไหมทดแทนในการท่ีโจทกN
ชําระหนี้ไม&ถูกต%อง  ค&าใช%จ&ายดังกล&าวย&อมเปLนเบี้ยปรับซ่ึงจําเลยมีสิทธิได%รับตาม  ป.พ.พ. มาตรา 381   
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  3012/2552  โจทกNส&งมอบงานงวดท่ี  14  
และท่ี  15  พร%อมกันภายหลังพ%นระยะเวลาก&อสร%างสิ้นสุดแล%ว  แต&จําเลยท่ี  1  ได%ชําระเงินค&างวดท้ัง
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สองงวดให%โจทกNโดยไม&ปรากฏว&าในขณะรับมอบงานจําเลยท่ี  1  ได%อิดเอ้ือนหรือสงวนสิทธิท่ีจะเรียก
เอาเบี้ยปรับไว  การท่ีจําเลยท่ี  1  อ%างว&าจําเลยท่ี  2  ได%บอกโจทกNแล%วว&าจะมีคนมาใช%ประโยชนNใน
อาคารท่ีก&อสร%างก็เปLนเพียงคําปรารภ  หาใช&เปLนการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเอาเบี้ยปรับไม& 
     การท่ีจําเลยท่ี  1  รับมอบงานงวดท่ี  14  และท่ี  15  ท้ังท่ี
ระยะเวลาก&อสร%างสิ้นสุดแล%วและให%โจทกNก&อสร%างงานงวดท่ี  16  ซ่ึงเปLนงวดสุดท%ายต&อไป  ย&อมแสดง
ให%เห็นว&าจําเลยท่ี  1  มิได%ถือเอาระยะเวลาตามสัญญาเปLนสําคัญ  ท้ังมีงานท่ีจําเลยท่ี  1  ให%โจทกNทํา
นอกสัญญาด%วยจึงเปLนพฤติการณNท่ีบ&งชี้ว&าข%อสัญญาท่ีเก่ียวกับการส&งมอบงานล&าช%าไม&แล%วเสร็จตาม
สัญญานี้โจทกNและจําเลยท่ี  1  ต&างมีเจตนาให%ระงับกันไปไม&ถือเปLนการผิดสัญญา  จึงทําให%จําเลยท่ี 1  
ไม&มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับท่ีโจทกNส&งมอบงานพ%นกําหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาได%ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  
381  วรรคสามและมาตรา  597   
  4.2 เบี้ยปรับท่ีกําหนดเปLนการชําระหนี้อย&างอ่ืน   
   ในการชําระหนี้อย&างอ่ืนนั้น  แบ&งออกเปLน  3  อย&างคือ  การกระทําการ  การงด
เว%นกระทําการ  และการส&งมอบทรัพยNสิน  ซ่ึงเบี้ยปรับท่ีเปLนการชําระหนี้อย&างอ่ืนท่ีไม&ใช&กําหนดเปLน
จํานวนเงินนั้น  ศาลฎีกายังได%ตีความโดยรวมเอาทุกสิ่งทุกอย&างท่ีไม&ใช&เงิน  เช&นข%อตกลงว&าคู&สัญญาไม&
ต%องกลับคืนสู&ฐานะเดิมในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญากัน  ก็ยังถือว&าเปLนข%อตกลงกําหนดเบี้ยปรับเปLนการ
ชําระหนี้อย&างอ่ืนท่ีไม&ใช&เงิน  (อัครวิทยN  สุมาวงศN, 2554: 315)  ตามประมวลกฎหมายแพ&งและ
พาณิชยNมาตรา  382  ท่ีได%บัญญัติว&า  “ถ%าสัญญาว&าจะทําการชําระหนี้อย&างอ่ืนให%เปLนเบี้ยปรับไม&ใช&
เปLนจํานวนเงินไซร%ท&านให%นําบทบัญญัติแห&งมาตรา  379  ถึง  381  มาใช%บังคับ  แต&ถ%าเจ%าหนี้เรียก
เอาเบี้ยปรับแล%ว  สิทธิเรียกร%องค&าสินไหมทดแทนก็เปLนอันขาดไป”   
   จากบทบัญญัติดังกล&าวข%างต%น  จะเห็นได%ว&า  การชําระหนี้อย&างอ่ืนให%เปLนเบี้ย
ปรับท่ีไม&ใช&จํานวนเงิน  สิทธิและหน%าท่ีของคู&สัญญาในเรื่องริบเบี้ยปรับก็คงเปLนเช&นเดิมดังท่ีบัญญัติไว%
ในมาตรา  379  มาตรา  380  มาตรา  381  หากแต&ว&าถ%าเจ%าหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแล%ว  ก็ไม&มีสิทธิ
เรียกเอาค&าสินไหมทดแทนนอกกว&านั้นไปอีกเพ่ือมิให%เปLนการยุ&งยากและวัตถุแห&งหนี้อย&างอ่ืนนั้น
ตามปกติย&อมจะแบ&งเปLนส&วนๆ  อย&างเ งินไม& ได%   ดังนั้นจึง เรียกค&า เสียหายเ พ่ิมเ ติมไม&ได%                          
(จิตติ  ติงศภัทิยN, 2552: 157 – 158)  เช&น  นายทองทําสัญญาซ้ือบ%านจัดสรรจากนายแก%ว  โดย
กําหนดส&งมอบบ%านในวันโอนกรรมสิทธิ์และมีข%อตกลงกันว&าถ%านายแก%วไม&สามารถส&งมอบบ%านตาม
กําหนดได%จะต%องจ&ายเบี้ยปรับเปLนเครื่องปรับอากาศให%นายทองจํานวน  10  เครื่อง  ปรากฏว&าเม่ือถึง
กําหนดส&งมอบบ%าน  นายแก%วไม&สามารถส&งมอบบ%านได%  เนื่องจากยังสร%างบ%านไม&เสร็จ  เช&นนี้นาย
ทองจึงมีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับเปLนเครื่องปรับอากาศจํานวน  10  เครื่องได%  แต&จะเรียกเอาค&าสินไหม
ทดแทนความเสียหายเพ่ิมเติมอีกไม&ได%  เนื่องจากกําหนดเบี้ยปรับเปLนการชําระหนี้อย&างอ่ืน  จึงไม&มี
สิทธิพิสูจนNค&าเสียหายอย&างอ่ืนได%อีก 
 
   ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2983/2541  การท่ีสัญญาจ%างระบุว&า  เม่ือผู%ว&าจ%างบอกเลิก
สัญญาแล%วบรรดางานท่ีผู%รับจ%างได%ทําข้ึน  ผู%รับจ%างยอมให%ตกเปLนกรรมสิทธิ์ของผู%ว&าจ%างโดยผู%รับจ%าง
จะเรียกค&าตอบแทนและค&าเสียหายใดๆ  ไม&ได%นั้น  เปLนการท่ีผู%รับจ%างให%สัญญาว&าจะทําการชําระหนี้
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อย&างอ่ืนซ่ึงมิใช&จํานวนเงินให%เปLนเบี้ยปรับตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  382  โจทกNย&อมมีสิทธิริบเบี้ยปรับนี้
ได%ตามมาตรา  381  วรรคแรก  เม่ือพิจารณาถึงทางได%เสียของโจทกNผู%ว&าจ%างกับผลงานและพฤติการณN
ของจําเลยท่ี  1  ผู%รับจ%างท่ีปฏิบัติมาตามสัญญา  เห็นได%ว&าเบี้ยปรับดังกล&าวเปLนจํานวนพอสมควรแล%ว
โจทกNย&อมริบผลงานท่ีจําเลยท่ี  1  ทําเปLนกรรมสิทธิ์ของโจทกNได%  จําเลยท่ี  1  จึงไม&มีสิทธิเรียก
ค&าตอบแทนหรือค&าเสียหายใดๆ  เก่ียวกับค&าผลงานท่ีทําไปแล%วอีก 
 
 
การลดเบี้ยปรับที่กําหนดไว�สูงเกินส0วน 
 
 เนื่องจากการทําสัญญาเปLนเรื่องของการแสดงเจตนาท่ีคู&กรณีจะแสดงเจตนาอย&างไรก็ได%
อย&างไม&จํากัดตามความประสงคNของตน  เช&นเดียวกันกับการกําหนดเบี้ยปรับก็อยู&ภายใต%หลักเกณฑN
ดังกล&าว  จนบางครั้งคู&กรณีในสัญญาจึงอาจมีการกําหนดเบี้ยปรับไว%สูงเกินกว&าเหตุความเสียหายท่ีจะ
ได%รับจากการไม&ชําระหนี้  หรือไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องตามสมควร  จนเปLนการเอารัดเอาเปรียบคู&กรณี
อีกฝIายหนึ่ง  ดังนั้น  กฎหมายจึงให%อํานาจศาลใช%ดุลยพินิจปรับลดค&าปรับลงได%  ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  383  ได%บัญญัติไว%ว&า   
 “ถ%าเบี้ยปรับท่ีริบนั้นสูงเกินส&วน  ศาลจะลดเปLนจํานวนพอสมควรก็ได%  ในการท่ีจะวินิจฉัย
ว&าสมควรเพียงใดนั้น  ท&านให%พิเคราะหNถึงทางได%เสียของเจ%าหนี้ทุกอย&างอันชอบด%วยกฎหมายไม&ใช&แต&
เพียงทางได%เสียในเชิงทรัพยNสิน  เม่ือได%ใช%เงินตามเบี้ยปรับแล%ว  สิทธิเรียกร%องขอลดก็เปLนอันขาดไป  
 “นอกจากกรณีท่ีกล&าวไว%ในมาตรา  379  และ  382  ท&านให%ใช%วิธีเดียวกันนี้บังคับ  ในเม่ือ
บุคคลสัญญาว&าจะให%เบี้ยปรับเม่ือตนกระทํา  หรืองดเว%นกระทําการอันใดอันหนึ่งนั้นด%วย”  
 จากบทบัญญัติข%างต%นหลักเกณฑNการลดเบี้ยปรับมีดังนี้  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2547:    
386 –389)   
 1. การขอลดเบี้ยปรับต%องกระทําในเวลาท่ีจะมีการริบเบี้ยปรับ  หรือเวลาท่ีจะต%องชําระ
เบี้ยปรับ 
 2. การลดเบี้ยปรับถือเปLนดุลยพินิจของศาล  ซ่ึงศาลไม&จําต%องมีการลดเบี้ยปรับเสมอไป  
ถ%าเจ%าหนี้ได%รับค&าชดเชยความสูญเสียไปเต็มตามท่ีเสียหายแล%ว  ศาลอาจใช%ดุลยพินิจไม&ให%เบี้ยปรับอีก
ก็ได%  แต&อย&างไรก็ตามศาลจะสั่งไม&ให%ใช%เบี้ยปรับเสียเลยนั้นไม&ได% 
 3. การลดเบี้ยปรับนั้นย&อมใช%บังคับได%กับเบี้ยปรับทุกประเภท  ไม&ว&าเปLนเบี้ยปรับท่ี
กําหนดเปLนจํานวนเงิน  หรือเบี้ยปรับท่ีกําหนดเปLนการชําระหนี้อย&างอ่ืนท่ีมิใช&เงิน  รวมถึงเบี้ยปรับท่ี
เปLนการกระทําการหรืองดเว%นกระทําการอันใดอันหนึ่ง 
  ดังนั้นจึงสรุปได%ว&า  ถ%าคู&กรณีได%กําหนดเบี้ยปรับในสัญญาไว%สูงเกินส&วน  ศาลมีอํานาจ
ใช%ดุลยพินิจสั่งลดเบี้ยปรับลงได%  แต&ศาลจะสั่งงดไม&ให%จ&ายเบี้ยปรับไม&ได% 
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  ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2022/2545  เม่ือเบี้ยปรับสูงเกินส&วนศาลมีอํานาจลดลงเปLน
จํานวนพอสมควรตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  383  วรรคหนึ่ง  ศาลจะไม&กําหนดเบี้ยปรับหรืองดเบี้ยปรับ
เสียท้ังสิ้นไม&ต%องด%วยเจตนารมณNของกฎหมาย 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  10720/2553  ป.พ.พ.  มาตรา  383  วรรคหนึ่ง  วางหลักเกณฑN
ในการพิจารณาลดเบี้ยปรับของศาลว&าให%พิเคราะหNถึงทางได%เสียของเจ%าหนี้ทุกอย&างอันชอบด%วย
กฎหมายไม&ใช&แต&เพียงทางได%เสียในเชิงทรัพยNสิน  กล&าวคือ  จากการท่ีจําเลยส&งมอบสินค%าไม&ตรงตาม
สัญญา  จําเลยจึงมารับคืนสินค%าไปจากโจทกN  ท่ีโจทกNอ%างว&าทําให%มหาวิทยาลัยขาดอุปกรณNในการ
เรียนการสอนทําให%นักศึกษาท่ีจบมาด%อยคุณภาพนั้น  เปLนความเสียหายท่ีไกลเกินความจําเปLนจริง  
และการท่ีโจทกNบอกเลิกสัญญากับจําเลยเม่ือเวลาล&วงเลยเกือบสองป`  แล%วเรียกค&าปรับ   336,801   
บาทนั้น  เห็นได%ชัดว&าจํานวนเงินดังกล&าวสูงกว&าราคาสินค%าตามสัญญาท่ีมีราคาเพียง  257,500  บาท  
จึงเปLนเบี้ยปรับท่ีสูงเกินส&วนตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  383  วรรคหนึ่ง  สมควรท่ีศาลจะลดลงเปLนจํานวน
พอสมควรได%  
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  4330/2554  เม่ือสัญญาเลิกกัน  คู&สัญญาแต&ละฝIายจําต%องให%อีก
ฝIายกลับคืนฐานะดังท่ีเปLนอยู&เดิม  ส&วนท่ีเปLนการงานอันได%กระทําให%  ให%ทําได%ด%วยใช%เงินค&าแห&งการ
นั้นๆ  ตามท่ีบัญญัติไว%ใน  ป.พ.พ.  มาตรา  391  วรรคหนึ่งและวรรคสาม  การท่ีสัญญาระหว&างโจทกN
กับจําเลยระบุให%บรรดางานท่ีโจทกNทําข้ึนตกเปLนกรรมสิทธิ์ของจําเลยโดยโจทกNจะเรียกร%องค&าเสียหาย
ใดๆ  ไม&ได%  เพ่ือเปLนผลให%จําเลยไม&ต%องใช%ค&างานแก&โจทกN  จึงเปLนข%อตกลงท่ีมีลักษณะเปLนการกําหนด
ค&าเสียหายไว%ล&วงหน%า  อันเปLนเบี้ยปรับซ่ึงหากสูงเกินส&วนศาลมีอํานาจลดลงได%  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  
383  วรรคหนึ่ง  หาใช&ว&าจะต%องบังคับตามข%อสัญญาโดยเด็ดขาดเปLนผลให%จําเลยไม&ต%องใช%เงินตาม
ควรค&าแห&งงานแก&โจทกNเสมอไปไม& 
 
 
การเลิกสัญญา 
 
 เม่ือมีสัญญาเกิดข้ึนแล%วย&อมก&อให%เกิดผลผูกพันให%คู&สัญญาต%องปฏิบัติการชําระหนี้ตาม
สัญญา  ไม&ว&าจะเปLนหนี้ให%กระทําการหรืองดเว%นกระทําการอันใดอันหนึ่ง  ถ%าฝIายใดฝIายหนึ่งไม&ปฏิบัติ
ตามข%อตกลงท่ีกําหนดไว%ในสัญญา  เช&น  ไม&ยอมชําระหนี้ก็ดี  หรือไม&พอใจในสิ่งท่ีตกลงกันไว%ในสัญญา
ก็ดี  อีกฝIายหนึ่งอาจมีการเลิกสัญญาก็ได%  แต&การท่ีใช%สิทธิเลิกสัญญานี้   จะทําตามอําเภอใจของตน
ไม&ได%  จะต%องมีข%อกําหนดไว%ในสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายให%อํานาจไว%  จึงจะมีสิทธิเลิก
สัญญาได%  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  386  บัญญัติว&า   
 “ถ%าคู&สัญญาฝIายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข%อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห&งกฎหมาย              
การเลิกสัญญาเช&นนั้นย&อมทําด%วยแสดงเจตนาแก&อีกฝIายหนึ่ง   
 แสดงเจตนาดังกล&าวมาในวรรคก&อนนั้น  ท&านว&าหาอาจจะถอนได%ไม&” 
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 ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  277/2551  ผู%ท่ีใช%สิทธิเลิกสัญญาได%นั้นจะต%องเปLนผู%มีสิทธิเลิกสัญญา
โดยข%อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  มิใช&ว&าจะใช%สิทธิเลิกสัญญาได%ตามอําเภอใจ              
เม่ือพิจารณาสัญญาจะคืนท่ีดินแล%ว  ไม&มีข%อความตอนใดเลยท่ีระบุข%อตกลงระหว&างโจทกNท่ี  1             
กับจําเลยว&าให%จําเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได%  หากธนาคารปฏิเสธไม&อนุมัติวงเงินให%จําเลยตามท่ี
จําเลยอ%าง  จําเลยจึงไม&มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
 
 1. วิธีการบอกเลิกสัญญา 
  จากการท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  386  ได%บัญญัติให%คู&สัญญา
สามารถใช%สิทธิบอกเลิกได%โดยอาศัยข%อสัญญา  หรือโดยบทบัญญัติแห&งกฎหมาย  การบอกเลิกสัญญา
จึงเปLนวิธีหนึ่งท่ีจะทําให%สัญญาสิ้นสุดลง  ดังนั้น  ผู%ใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาจะต%องแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญาไปยังคู&กรณีอีกฝIายหนึ่ง  การบอกเลิกสัญญาจึงจะมีผลตามหลักนิติกรรมท่ัวไป  ดังนั้นจึงแบ&ง
วิธีการบอกเลิกสัญญาออกดังนี้ 
  1.1 การบอกเลิกสัญญาในนิติกรรมสองฝIาย 
   สําหรับการบอกเลิกสัญญาในนิติกรรมสองฝIายนั้น  คู&สัญญาสามารถบอกเลิก
สัญญาได%โดยใช%วิธีแสดงเจตนาไปยังคู&สัญญาอีกฝIายหนึ่ง  ไม&ว&าจะใช%วิธีแสดงเจตนาโดยชัดแจ%งหรือ
โดยปริยายก็ตาม  เช&น  การบอกเลิกสัญญากู%ยืมเงินเจ%าหนี้  อาจบอกเลิกสัญญาโดยปริยาย  โดยใช%วิธี
ฉีกสัญญากู%ท้ิงก็ได%  และเม่ือการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญามีผลแล%ว  ฝIายนั้นจะถอนการแสดงเจตนา
บอกเลิกสัญญาของตนไม&ได%  (ป.พ.พ.  มาตรา  386)   
  1.2 การบอกเลิกสัญญาในนิติกรรมหลายฝIายท่ีแบ&งแยกไม&ได% 
   ในกรณีท่ีสัญญาเดียวมีคู&สัญญาเปLนบุคคลหลายคน  ไม&ว&าจะเปLนคู&สัญญาฝIายท่ี
เปLนเจ%าหนี้หรือคู&สัญญาฝIายท่ีเปLนลูกหนี้ก็ตาม  สิทธิเลิกสัญญานั้นจะต%องใช%ร&วมกันบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะใช%สิทธิโดยลําพังไม&ได%  (จิราพร  สุทันกิตระ, 2555: 38)  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและ
พาณิชยN  มาตรา  390  บัญญัติว&า  “ถ%าในสัญญาใดคู&สัญญาเปLนบุคคลหลายคนด%วยกัน  อยู&ข%างหนึ่ง
หรืออีกข%างหนึ่ง  ท&านว&าจะใช%สิทธิเลิกสัญญาได%ก็แต&เม่ือบุคคลเหล&านั้นท้ังหมดรวมกันใช%  ท้ังใช%ต&อ
บุคคลเหล&านั้นรวมหมดทุกคนด%วย  ถ%าสิทธิเลิกสัญญาอันมีแก&บุคคลหนึ่งในจํานวนท่ีมีสิทธินั้นเปLนอัน
ระงับสิ้นไปแล%วสิทธิเลิกสัญญาอันมีแก&คนอ่ืนๆ  ก็ย&อมระงับสิ้นไปด%วย”   
   จากบทบัญญัติข%างต%นจะเห็นได%ว&า  ในการใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาท่ีแบ&งแยกไม&ได%
นั้น  เจ%าหนี้ทุกคนจะต%องร&วมกันใช%สิทธิบอกเลิกสัญญา  หรือกรณีท่ีลูกหนี้หลายคน  เจ%าหนี้ก็ต%องบอก
เลิกสัญญาแก&ลูกหนี้ทุกคนเช&นกันด%วยสัญญาจึงจะระงับ  ไม&ใช&ต&างฝIายต&างบอกเลิกมิฉะนั้นสัญญาจะ
ไม&ระงับ  อนึ่งถ%าสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นได%ระงับไปแก&ลูกหนี้หรือเจ%าหนี้คนใดแล%วสิทธิบอกเลิกสัญญา
คนอ่ืนๆ  ก็ย&อมระงับตามไปด%วย   
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 2. ประเภทของการใช�สิทธิบอกเลิกสัญญา 
  ประเภทของการใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาสามารถแบ&งออกได%ดังนี้ 
  2.1 การเลิกสัญญาโดยข%อสัญญาท่ีได%กําหนดไว%ในสัญญา 
   การเลิกสัญญาโดยข%อสัญญานี้เปLนกรณีท่ีคู&สัญญาท้ังสองฝIายได%มีข%อตกลงกันไว%
ในสัญญาว&า  ถ%าฝIายใดฝIายหนึ่งไม&ปฏิบัติตามสัญญา  เช&น  ไม&ชําระหนี้ตามกําหนด  หรือหากไม&ยอม
กระทําการหรืองดเว%นกระทําการอันใดอันหนึ่งตามท่ีได%ตกลงกันไว%ในสัญญา  อีกฝIายหนึ่งสามารถ
บอกเลิกสัญญาได%  ซ่ึงเปLนไปตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญาท่ีคู&สัญญาสามารถแสดงเจตนาตกลง
กันในสัญญาได%ตามความต%องการของท้ังสองฝIาย  แต&ข%อตกลงเลิกในสัญญานั้นจะต%องไม&ขัดต&อ
กฎหมายหรือขัดต&อความสงบเรียบร%อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
  2.2 การเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 
   สําหรับการเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมายแบ&งออกเปLน  2  กรณีคือ 
   2.2.1 กรณีท่ีคู&สัญญาฝIายหนึ่งไม&ชําระหนี้ 
    ในกรณีท่ีคู&สัญญาผิดนัดไม&ชําระหนี้ตามท่ีได%ตกลงกันในสัญญาหรือไม&
ชําระหนี้ให%ถูกต%องตามสมควร  ซ่ึงโดยหลักท่ัวไปแล%วเจ%าหนี้จะต%องบอกกล&าวเตือนโดยกําหนด
ระยะเวลาพอสมควรให%ลูกหนี้ชําระหนี้เสียก&อน  ถ%าลูกหนี้ยังไม&ได%ชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว%ในคําบอกกล&าวนั้น  เจ%าหนี้จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได%  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  
มาตรา  387  ได%บัญญัติไว%ว&า  “ถ%าคู&สัญญาฝIายหนึ่งไม&ชําระหนี้  อีกฝIายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลา
พอสมควร  แล%วบอกกล&าวให%ฝIายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได%  ถ%าและฝIายนั้นไม&ชําระหนี้
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไห%ไซร%  อีกฝIายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได%”  เช&นนายดําทําสัญญาเช&าซ้ือ
รถยนตNกับบริษัท  โตโยต%า  นายดําผิดนัดชําระค&าเช&าซ้ือรถยนตNมาแล%ว  2  งวด  บริษัท  ได%มีจดหมาย
ทวงถามให%นายดําชําระหนี้ภายใน  30  วันนับแต&ได%รับหนังสือทวงถาม  เม่ือครบกําหนดเวลา  30  
วันแล%ว  นายดําก็ยังไม&ชําระค&าเช&าซ้ือ  เช&นนี้ บริษัท  โตโยต%า  จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก&นายดําได% 
    แต&อย&างไรก็ดี  ถ%าระยะเวลาชําระหนี้ได%กําหนดไว%เปLนสาระสําคัญของ
สัญญา  และลูกหนี้ไม&ได%ชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล&าว  เจ%าหนี้ย&อมบอกเลิกสัญญาได%
ทันทีโดยไม&ต%องบอกกล&าวให%ชําระหนี้แต&อย&างใด  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  
388  ได%บัญญัติว&า  “ถ%าวัตถุท่ีประสงคNแห&งสัญญานั้น  ว&าโดยสภาพหรือโดยเจตนาท่ีคู&สัญญาได%แสดง
ไว%จะเปLนผลสําเร็จได%ก็แต&ด%วยการชําระหนี้  ณ  เวลาท่ีกําหนดก็ดี  หรือภายในระยะเวลาอันใดอันหนึ่ง
ซ่ึงกําหนดไว%ก็ดีและกําหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นได%ล&วงพ%นไปโดยฝIายใดฝIายหนึ่งมิได%ชําระหนี้ไซร%  
ท&านว&าอีกฝIายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได%  มิพักต%องบอกกล&าวดังว&าไว%มาตราก&อนนั้นเลย”  เช&น  
นายมาทําสัญญารับจ%างติดต้ังเครื่องปรับอากาศในโรงแรมของนายมี  โดยมีข%อตกลงในสัญญาว&าให%
นายมีผู%ซื้อตระเตรียมสถานท่ีสําหรับการติดต้ังเดินสายไฟและติดสวิตซNสําหรับเครื่องปรับอากาศให%แก&
นายมา  ปรากฏว&าเม่ือถึงกําหนดวันติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  นายมีไม&มีโรงแรมอันเปLนสถานท่ีให%นาย
มาติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามสัญญา  เช&นนี้ถือว&านายมีละเลยไม&รับชําระหนี้จากนายมา  นายมีจึง
เปLนฝIายผิดสัญญา  นายมาย&อมบอกเลิกสัญญาได%ทันที  โดยมิต%องบอกกล&าวให%ชําระหนี้ก&อนแต&อย&าง
ใด  เพราะเปLนกรณีท่ีคู&สัญญาได%กําหนดเวลาชําระหนี้ไว%เปLนสาระสําคัญ 
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    ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  845/2541  สัญญาเช&าซ้ือท่ีดินพิพาทเปLนสัญญาท่ี
จําเลยผู%ให%เช&าซ้ือตกลงให%โจทกNเช&าซ้ือท่ีดินและบ%านพักอาศัย  จําเลยผู%ให%เช&าซ้ือมีหน%าท่ีตามสัญญาเช&า
ซ้ือท่ีจะต%องสร%างบ%านให%เสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให%โจทกNตามสัญญาเช&าซ้ือ  ฉะนั้นกําหนดเวลาท่ี
จําเลยจะต%องสร%างบ%านให%แล%วเสร็จเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ให%โจทกNจึงเปLนสาระสําคัญ  เม่ือจําเลยไม&
สามารถสร%างบ%านให%แล%วเสร็จตามระยะเวลาท่ีตกลงกันไว%ในสัญญา  โจทกNจึงไม&ต%องชําระค&างวดต&อไป
ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  369  และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก&จําเลยได%ตามมาตรา  388  โดยไม&ต%องบอก
กล&าวตามมาตรา   387  ก&อน  และเม่ือโจทกNบอกเลิกสัญญาแล%ว  จําเลยมีหน%าท่ีต%องคืนเงินค&าเช&าซ้ือ
ท่ีโจทกNชําระแล%วพร%อมดอกเบี้ยให%โจทกNตามมาตรา  391   
   2.2.2 กรณีท่ีการชําระหนี้กลายเปLนพ%นวิสัย 
    การใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้จะต%องเปLนกรณีท่ีการชําระหนี้นั้นได%
กลายเปLนพ%นวิสัย  เพราะพฤติการณNอันเกิดจากลูกหนี้หรือพฤติการณNท่ีลูกหนี้ต%องรับผิดชอบเท&านั้น  
เจ%าหนี้จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได%  ไม&ว&าการชําระหนี้นั้นจะกลายเปLนพ%นวิสัยท้ังหมดหรือพ%นวิสัย
เฉพาะบางส&วนก็ตาม  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชยN  มาตรา  389  ได%บัญญัติไว%ว&า               
“ถ%าการชําระหนี้ท้ังหมดหรือแต&บางส&วนกลายเปLนพ%นวิสัยเพราะเหตุอย&างใดอย&างหนึ่งอันจะโทษ
ลูกหนี้ได%ไซร%  เจ%าหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได%”   
    อย&างไรก็ดี  ถ%าการชําระหนี้กลายเปLนพ%นวิสัย  เพราะเหตุอย&างใดอย&าง
หนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไม&ได%  ลูกหนี้ย&อมหลุดพ%นจากการชําระหนี้  (ป.พ.พ.  มาตรา  219,  มาตรา  
370,  มาตรา  372)  ดังนั้นจึงไม&มีกรณีท่ีเจ%าหนี้จะใช%สิทธิเลิกสัญญา  (พวงผกา  บุญโสภาคยN  และ  
ประสาน  บุญโสภาคยN, 2553: 347)   
 
    ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  6615/2553   จําเลยได%โอนขายห%องชุดแก&
บุคคลภายนอกไปแล%วก&อนโจทกNบอกเลิกสัญญา  การชําระหนี้ของจําเลยในการท่ีจะต%องโอน
กรรมสิทธิ์ห%องชุดแก&โจทกNจึงกลายเปLนพ%นวิสัยเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทําของจําเลย  โดยไม&
จําต%องพิจารณาว&าจําเลยอาจซ้ือห%องชุดคืนมาโอนให%โจทกNได%หรือไม&  โจทกNจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได%
ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  389  โดยไม&จําต%องบอกกล&าวให%จําเลยชําระหนี้ตาม  มาตรา  387  ก&อน  การ
บอกเลิกสัญญาของโจทกNจึงชอบแล%ว  เม่ือสัญญาเลิกกันเพราะโจทกNใช%สิทธิบอกเลิกสัญญา  คู&สัญญา
จําต%องให%อีกฝIายกลับคืนฐานะดังท่ีเปLนอยู&เดิม  กล&าวคือ  จําต%องคืนราคาห%องชุดท่ีโจทกNชําระแล%วแก&
โจทกNพร%อมดอกเบี้ยในอัตราร%อยละ  7.5  ต&อป`  นับแต&วันท่ีจําเลยได%รับไว%  ท้ังนี้ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  
391  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  ประกอบมาตรา  7  
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ผลแห0งการเลิกสัญญา 
 
 เม่ือคู&สัญญาฝIายใดฝIายหนึ่งได%บอกเลิกสัญญาแล%ว  สัญญาย&อมสิ้นสุดลงทันที  คู&สัญญาจึง
ไม&มีสิทธิและหน%าท่ีท่ีจะต%องปฏิบัติตามสัญญาต&อไป  สําหรับผลแห&งการเลิกสัญญานั้นประมวล
กฎหมายแพ&งและพาณิชยNได%บัญญัติไว%ดังนี้   
 มาตรา  391  บัญญัติว&า  “เม่ือคู&สัญญาฝIายหนึ่งได%ใช%สิทธิเลิกสัญญาแล%ว  คู&สัญญาแต&ละ
ฝIายจําต%องให%อีกฝIายหนึ่งได%กลับคืนสู&ฐานะดังท่ีเปLนอยู&เดิม  แต&ท้ังนี้จะให%เปLนท่ีเสื่อมเสียแก&สิทธิของ
บุคคลภายนอกหาได%ไม& 
 ส&วนเงินอันจะต%องใช%คืนในกรณีดังกล&าวมาในวรรคต%นนั้น  ท&านให%บวกดอกเบี้ยเข%าด%วย  
คิดต้ังแต&เวลาท่ีได%รับไว% 
 ส&วนท่ีเปLนการงานอันได%กระทําให%และเปLนการยอมให%ใช%ทรัพยNนั้นการท่ีจะชดใช%คืน  ท&าน
ให%ทําได%ด%วยใช%เงินตามควรค&าแห&งการนั้นๆ  หรือถ%าในสัญญามีกําหนดว&าให%ใช%เงินตอบแทนก็ให%ใช%
ตามนั้น 
 การใช%สิทธิเลิกสัญญานั้น  หากระทบกระท่ังถึงสิทธิเรียกร%องค&าเสียหายไม&”   
 มาตรา  392    บัญญัติว&า  “การชําระหนี้ของคู&สัญญาอันเกิดแต&การเลิกสัญญานั้นให%
เปLนไปตามบทบัญญัติแห&งมาตรา  369”   
 จากบทบัญญัติท้ังสองมาตราดังกล&าวข%างต%น  ผลของการสัญญานั้นจึงสามารถสรุปได%  4  
ประการ  ดังนี้  (อัครวิทยN  สุมาวงศN, 2554: 357)   
 1. คู&สัญญาต%องกลับคืนสู&ฐานะเดิม 
 2. การเลิกสัญญานั้นจะไม&กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก 
 3. ไม&ตัดสิทธิของคู&สัญญาท่ีจะเรียกค&าเสียหายท่ีตนได%รับจากการไม&ชําระหนี้ของคู&สัญญา 
 4. การชําระหนี้อันเกิดการเลิกสัญญาเปLนการชําระหนี้ตอบแทนกันตามหลักของสัญญา
ต&างตอบแทน 
 
 ตัวอย0างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  3399/2548  เม่ือบอกเลิกสัญญาแล%ว  โจทกNท่ี  1  ต%องคืนห%องชุด
ให%แก&จําเลยท่ี  1  และจําเลยท่ี  1  ก็ต%องคืนค&างวดและเงินดาวนNให%แก&โจทกNท่ี  1  พร%อมดอกเบี้ย  
และเม่ือปรากฏว&าโจทกNท่ี  1  ได%ครอบครองและใช%ประโยนNในห%องชุดมาตลอดเช&นนี้  ถือได%ว&าเปLนการ
งานอันท่ีจําเลยท่ี  1  ได%กระทําให%และเปLนการยอมให%ใช%ทรัพยNสินนั้น  โจทกNท่ี  1  จึงต%องชดใช%เงิน
ตามควรตามมาตรา  391  วรรคสาม   
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  5196/2548  เม่ือเลิกสัญญาต&อกันแล%ว  คู&สัญญาแต&ละฝIายจึงต%องให%
อีกฝIายกลับคืนสู&ฐานะดังท่ีเปLนอยู&เดิมตาม  ป.พ.พ.  391  วรรคหนึ่ง  ซ่ึงจําเลยมีหน%าท่ีต%องคืนเงินท่ี
ได%รับให%แก&โจทกNและต%องรับผิดชําระดอกเบี้ยให%แก&โจทกNนับแต&วันท่ีรับไว%ด%วย  ซ่ึงการคิดดอกเบี้ยใน
กรณีเช&นนี้  ไม&ใช&การคิดดอกเบี้ยระหว&างผิดนัด  แต&เปLนเรื่องท่ีจําเลยประพฤติผิดสัญญาและโจทกNได%
บอกเลิกสัญญาแล%ว  โจทกNจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได%  แม%ตามสัญญาจะไม&ได%คิดดอกเบี้ยท่ีโจทกNจะคิด
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จากจําเลยในกรณีท่ีจําเลยผิดสัญญาไว%ก็ตาม  แต&โจทกNย&อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได%ตามมาตรา  391  
วรรคสอง   
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  7618/2552  เม่ือสัญญาเลิกกันแล%ว  กฎหมายบังคับให%คู&สัญญาต%อง
ให%อีกฝIายหนึ่งกลับคืนสู&ฐานะเดิม  การกําหนดค&าของงานท่ีจะต%องชดใช%แก&กัน  มิใช&เปLนค&าตอบแทน
หรือค&าเสียหาย  แต&เปLนหนทางหนึ่งท่ีจะสามารถทําให%คู&สัญญากลับคืนสู&ฐานะเดิมได%  ส&วนค&าของงาน
ท่ีจะชดใช%แก&กันนั้น  ก็ต%องพิจารณาจากมูลค&างานท่ีโจทกNทําให%แก&จําเลยตามความจริงจะยึดเอา
ค&าจ%างท่ีจะต%องชําระตามงวดท่ีกําหนดไว%ในสัญญาท่ีเลิกกันแล%วมาเปLนหลักเกณฑNอีกไม&ได%  เพราะ
ค&าจ%างท่ีกําหนดให%ชําระแก&กันตามสัญญานั้นอาจมีการกําหนดค&าสิ่งท่ีมิใช&ค&าของงานลงไปด%วย 
 
 
สรุป 
 
 มัดจํา  คือ  สัญญาอุปกรณNท่ีคู&สัญญาตกลงว&าจะมอบเงินหรือทรัพยNสินอ่ืนให%แก&ฝIายท่ีมี
สิทธิจะได%รับชําระหนี้ ในขณะทําสัญญา  เพ่ือเปLนหลักฐานว&าได%ทําสัญญากันแล%ว  และเปLน
หลักประกันให%คู&สัญญาปฏิบัติตามสัญญา  หลังจากท่ีได%มีการวางมัดจํากันแล%ว  ถ%าลูกหนี้ได%มีการ
ชําระหนี้ตามสัญญา  เจ%าหนี้จะต%องคืนมัดจําให%แก&ลูกหนี้  หรืออาจเอามัดจํานั้นจัดให%เปLนการชําระหนี้
บางส&วนก็ได%  แต&ถ%าลูกหนี้ไม&ชําระหนี้  หรือการชําระหนี้ตกเปLนพ%นวิสัยเพราะพฤติการณNอันลูกหนี้
ต%องรับผิดชอบ  เจ%าหนี้สามารถริบมัดจําได% 
 ส&วนเบี้ยปรับนั้น  คือ  ค&าสินไหมทดแทนความเสียหายซ่ึงคู&สัญญาได%กําหนดไว%ล&วงหน%าซ่ึง
ลูกหนี้ให%สัญญาว&าถ%าลูกหนี้ไม&ชําระหนี้  หรือไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องสมควรให%เจ%าหนี้ริบหรือเรียกเอา
เบี้ยปรับได%  โดยเบี้ยปรับนั้นไม&จําต%องส&งมอบในขณะทําสัญญาก็ได%  เบี้ยปรับเจ%าหนี้จะริบได%ต&อเม่ือ
ลูกหนี้ไม&ชําระหนี้หรือลูกหนี้ชําระหนี้ไม&ถูกต%องตามสมควร  ถ%ามีการกําหนดเบี้ยปรับไว%สูงเกินส&วน
ความเสียหาย  ศาลอาจใช%ดุลยพินิจปรับลดเบี้ยปรับลงก็ได%  แต&จะสั่งไม&ให%จ&ายเบี้ยปรับไม&ได% 
 อย&างไรก็ดี  ในกรณีท่ีลูกหนี้ไม&ชําระหนี้หรือไม&ชําระหนี้ให%ถูกต%องตามสมควร  เจ%าหนี้อาจ
ใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได%  การเลิกสัญญานั้นอาจเกิดข้ึนโดยข%อสัญญาท่ีคู&สัญญาได%กําหนดไว%ต้ังแต&
เวลาทําสัญญา  หรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  เม่ือคู&สัญญาฝIายใดฝIายหนึ่งได%ใช%สิทธิบอกเลิก
สัญญาแล%ว  สัญญาจึงสิ้นสุดลงทันที  ย&อมมีผลทําให%คู&สัญญาต%องกลับคืนสู&ฐานะเดิม  อย&างไรก็ดีการ
เลิกสัญญาไม&มีผลกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกและไม&กระทบถึงสิทธิของเจ%าหนี้ท่ีจะเรียกเอา
ค&าเสียหายจากลูกหนี้ได%   
 
 
 
 
 
 
 



172 

คําถามท�ายบทท่ี  7 
 
1. มัดจํามีลักษณะอย&างไร  พร%อมยกตัวอย&างประกอบ 
2. ในกรณีท่ีมีการกําหนดเบี้ยปรับเปLนทรัพยNสินอย&างอ่ืนเม่ือเจ%าหนี้ได%ใช%สิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับแล%ว  
 เจ%าหนี้จะเรียกร%องเอาค&าเสียหายอย&างอ่ืนได%อีกหรือไม& 
3. นางสาวไก&ได%ทําสัญญาจ%างนางสาวแดงตัดชุดแต&งงานในราคา  10,000  บาท  เม่ือวันท่ี  1  
 กันยายน  2556  และท้ังสองได%ตกลงกันว&า  ถ%านางสาวแดงส&งมอบชุดแต&งงานไม&ทันกําหนด
 นางสาวแดงต%องจ&ายค&าปรับวันละ  300  บาท  ปรากฏว&าเม่ือถึงกําหนดส&งมอบชุดแต&งงาน
 นางสาวแดงไม&สามารถส&งมอบชุดแต&งงานได%  เนื่องจากตัดชุดแต&งงานยังไม&เสร็จ  ดังนี้ให%วินิจฉัย
 ว&า  นางสาวไก&จะมีสิทธิเรียกเอาค&าสินไหมทดแทนได%หรือไม&  เพียงใด  เพราะเหตุใด   
4. จงเปรียบเทียบความแตกต&างระหว&างมัดจําและเบี้ยปรับ 
5. การใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาแบ&งออกเปLนก่ีประเภท  ได%แก&กรณีใดบ%าง 
6. เม่ือคู&สัญญาได%ใช%สิทธิบอกเลิกสัญญาแล%ว  จะมีผลในทางกฎหมายอย&างไร 
7. ในกรณีท่ีมีการกําหนดเบี้ยปรับไว%สูงเกินส&วน  ศาลจะมีอํานาจสั่งงดไม&ให%จ&ายเบี้ยปรับได%หรือไม&  
 เพราะเหตุใด 
8. ในกรณีท่ีสัญญาเดียวมีคู&สัญญาหลายคน  หรือสัญญาท่ีแบ&งแยกไม&ได%นั้น  การใช%สิทธิบอกเลิก
 สัญญาจะต%องทําอย&างไรจึงจะมีผลทําให%สัญญาสิ้นสุดลง   
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