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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รายวิชา  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   รหัสวิชา GE30007 

(Law in Everyday Life) 
จ านวนหน่วยกิต 2(1-2-3)    เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ เอกเทศ
สัญญาในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติการเขียนสัญญาอย่างง่ าย หลักกฎหมายครอบครัว มรดก          
ฝึกปฏิบัติการเขียนพินัยกรรม กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น สัมมนาหลักกฎหมายอาญา สัมมนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน 

 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และหลัก
กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นใน
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายอาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ สิทธิมนุษยชน 
และกระบวนการยุติธรรมไทย 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและจ าแนกสาระส าคัญของบุคคลและทรัพย์ตามหลัก
กฎหมายแพ่งได้     
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เอกเทศสัญญาในชีวิตประจ าวัน กฎหมายครอบครัว 
กฎหมายมรดกเขียนสัญญาอย่างง่ายและเขียนพินัยกรรมได้  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
และ ทางอาญาเบื้องต้น หลักสิทธิมนุษยชนและผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักกฎหมายดังกล่าวได้ 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงจากการค้นคว้าหรือจาก
ข่าวสารในชีวิตประจ าวันแล้วน ามาวิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียนหรือกับผู้อ่ืนได้ 
 6. เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการพัฒนา
ตนและด ารงตนให้เป็นพลเมืองที่ดี 
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แผนบริหารการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรรมการเรียนการสอน 

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

1.  วิวัฒนาการของกฎหมาย
กับสังคม 

2.  ความหมายและ
ความส าคัญของกฎหมาย 

3.  ระบบกฎหมาย 

3 -ก าหนดข้อตกลงระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดย
ข้อตกลงดังกล่าวให้ใช้ตลอดภาคการศึกษา 

อาทิ การเข้าชั้นเรียน, การตรงต่อเวลา การส่ง
งาน, การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

-อธิบายแผนบริหารการสอน หลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน การตัดเกรด การมีความซื่อสัตย์
สุจริตในการท างาน ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น  

-บรรยาย อภิปราย ซักถามร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น  

-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารายบุคคล 

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ต่อ) 
4. ที่มาของกฎหมาย 

5. การแบ่งประเภทของ
กฎหมาย 

6. ขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมาย 

3 -การบรรยาย 

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ก าหนดกรณีศึกษาให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายตามที่สนใจ 

-ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 

3 บทที่ 2 หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
1. หลักกฎหมายบุคคล ทรัพย์  

3 -คัดเลือกปัญหาทางกฎหมาย หรือเหตุการณ์ท่ี
น่าสนใจ 

-ด าเนินการสัมมนา 

4 บทที่ 2 หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ต่อ) 
2. กฎหมายลักษณะสัญญา 

3 -บรรยายหลักทั่วไปของสัญญา เทคนิค
เบื้องต้นในการเขียนสัญญา 

-ฝึกปฏิบัติการเขียนสัญญา 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 



(13) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรรมการเรียนการสอน 

5 บทที่ 2 หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ต่อ) 
2. กฎหมายลักษณะสัญญา
(ต่อ) 

3 -ฝึกปฏิบัติการเขียนสัญญา 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO  

6 บทที่ 3 กฎหมายครอบครัว 3 -การบรรยาย 

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

-ท าใบงาน 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 

7 บทที่ 3 กฎหมายครอบครัว 3 -การบรรยาย 

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ก าหนดกรณีศึกษาให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายตามที่สนใจ 

-ท าใบงาน 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 

8 บทที่ 4 มรดก 3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 

-ดูวีดีโอและตอบค าถามใบงาน 

-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

9 บทที่ 4 มรดก 3 -บรรยายแบบและวิธีการเขียนพินัยกรรม 

-ฝึกปฏิบัติการเขียนพินัยกรรม 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 

10 บทที่ 5 หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต้น  
1. หลักกฎหมายอาญา

เบื้องต้น 

3 -การบรรยาย 

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ก าหนดกรณีศึกษาให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายตามที่สนใจ 

-ท าแบบฝึกหัด 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 

11 บทที่ 5 หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต้น  
2. เหตุยกเว้นความผิด เหตุ

ยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ 

3 -คัดเลือกปัญหาทางกฎหมาย หรือเหตุการณ์ท่ี
น่าสนใจ 

-ด าเนินการสัมมนา 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรรมการเรียนการสอน 

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดอาญา 

12 บทที่ 5 หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต้น (ต่อ) 
4. ขั้นตอนการกระความผิด

อาญา เจตนา ประมาท 
ประเภทของความผิด
อาญา โทษทางอาญา 

3 -คัดเลือกปัญหาทางกฎหมาย หรือเหตุการณ์ท่ี
น่าสนใจ 

-ด าเนินการสัมมนา 

13 บทที่ 6 กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา  
1. ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

2.พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ 

3 -บรรยาย 

-แบ่งกลุ่ม ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่หาข้อมูลจาก
หน่วยงาน เช่น สถานีต ารวจ ศาล ส านักงาน
อัยการ  
-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 

14 บทที่ 6 กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (ต่อ) 
3. พนักงานอัยการ 

4. ศาลยุติธรรม 

3 -มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาไปค้นคว้า  
-ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่หาข้อมูลหน่วยงานตาม
หัวข้อที่รับผิดชอบหาในกระบวนการยุติธรรม
ทาอาญาเพ่ิมเติมตามที่มอบหมาย 

15 บทที่ 6 กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (ต่อ) 
5. กรมราชทัณฑ์ 
6. ทนายความ 

7. กรมคุมประพฤติ 

3 -น าเสนอข้อมูลหน่วนงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ตนเองได้ค้นคว้ามา 

ร่วมกันอภิปราย ซักถาม และสรุปผล 

-บรรยายประกอบการใช้ vdo 

-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

-สื่อที่ใช้ Power point และ/หรือ VDO 

16 สอบปลายภาค 3 ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มานิต จุมปา  
3. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ กาญจนรินทร์ 
4. กฎหมายครอบครัว ธรรมเนียบ แก้วหอมค า 

5. หลักกฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ 
6. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปริญญา จิตรการนทีกิจ 

7. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th 

8. เว็บไซต์ส านักงานอัยการสูงสุด www.ago.go.th 

9. เว็บไซต์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ www.royalthaipolice.go.th 

10. เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ www.correct.go.th 

11. เว็บไซต์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     60% 

1.1 กิจกรรมในและนอกชั้นเรียน    35% 

รายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม แบบฝึกหัด ใบงาน 

1.2 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1    10% 

1.3 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2    10% 

1.4 จิตพิสัย การมีส่วนร่วม อภิปราย   5% 

เสนอความคิดเห็น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา 

2. คะแนนสอบปลายภาค     40% 

รวม     100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.royalthaipolice.go.th/
http://www.nhrc.or.th/
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เกณฑ์การให้ค่าระดับคะแนน 

 

 คะแนน   80 – 100  ได้ระดับ  A 

 คะแนน   75 – 79   ได้ระดับ  B+ 

 คะแนน   70 – 74   ได้ระดับ  B 

 คะแนน   65 – 69   ได้ระดับ  C+ 

 คะแนน   60 – 64   ได้ระดับ  C 

 คะแนน   55 – 59   ได้ระดับ  D+ 

 คะแนน   50 – 54   ได้ระดับ  D 

 คะแนน   0 – 49   ได้ระดับ  F 

 

นโยบายในการเข้าเรียนและการสอบ 

1. นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือมีกิจธุระส าคัญ จะต้อง
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบทุกครั้ง โดยท าเป็นจดหมายลาพร้อมแนบหลักฐาน(หากมี)ให้
อาจารย์ผู้สอนรับทราบ 

2. นักศึกษาต้องมีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนดเวลา มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการเรียน 

3. นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงในรายวิชาอย่างเคร่งครัด 

4. นักศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5. การสอบต้องด าเนินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ห้ามขาดสอบเก็บคะแนนหรือขาดสอบ
ปลายภาคโดยเด็ดขาด 

 

 

 



บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

อาจารย์ศรันยา ฉัตรเดชา 

 

 

 





 

แผนบริหารการสอน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายและสรุปที่มาของกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทยได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายและสรุปขั้นตอนการจัดท าพระราชบัญญัติ รวมถึงกฎหมาย

ฉบับอ่ืน 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายและจ าแนกล าดับชั้นของกฎหมาย 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างประโยชน์และความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมาย 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของกฎหมาย 

2. ประโยชน์ของกฎหมาย 

3. ประเภทของกฎหมาย 

4. วิวัฒนาการกฎหมายในประเทศไทย 

5. ที่มาของกฎหมาย 

6. ลักษณะของกฎหมาย 

7. การจัดท ากฎหมาย 

8. ล าดับชั้น (ล าดับศักดิ์) ของกฎหมาย 

 

กิจกรรมการสอน 

1. ซักถามเพ่ือให้การอภิปรายประโยชน์หรือความส าคัญในการใช้กฎหมายโดยการสุ่มขานชื่อ 

2. บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม power point ประกอบ 

3. ใช้แผนภาพการจัดท ากฎหมายโดยให้นักศึกษาร่วมกันเติมข้อความที่ถูกต้อง 
4. เฉลยงานและบรรยายเพิ่มเติม ตอบข้อซักถามของนักศึกษา 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมน าเสนอ power point 

2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

3. แผนภาพการจัดท ากฎหมาย 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 



 

บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

 

 อย่างที่เราทราบกันดีว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ในการอยู่ร่วมกันต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ทั้งนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือมิให้มีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเหตุกระทบกระทั่งของบุคคล  มนุษย์จึงต้อง
สร้างเงื่อนไขในการใช้ชีวิตร่วมกันขึ้นมา เพ่ือก าหนดความประพฤติหรือเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เงื่อนไข
หรือข้อปฏิบัติร่วมกันนั้นเมื่อปฏิบัติสืบทอดกันมาและได้รับการยอมรับเป็นจารีตประเพณี แล้วก็อาจ
กลายเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับคนในสังคมนั้นต่อไป 

 

ความหมายของกฎหมาย 

 ความหมายของกฎหมายที่จะกล่าวต่อไป เป็นการให้ความหมายของนักกฎหมายหรือ 

นักนิติศาสตร์ที่ส าคัญและได้รับการยอมรับอย่างกว่างขวาง ดังต่อไปนี้ (วิษณุ เครืองาม, 2540: 9-12) 
 เพลโต(Plato) อริสโตเติล (Aristotle) และซิเซโร (Cicero) ได้กล่าวว่า กฎหมายเกิดจาก
ธรรมชาติเหมือนกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอ่ืนๆของโลก 

 คาร์ล มาร์ก (Karl Mark) และเลนิน (Lenin) ได้มีความเห็นว่ากฎหมายเกิดข้ึนจากผลสะท้อน
ทางเศรษฐกิจและการเมือง กล่าวคือ หากประเทศใดมีเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ก็จะท าให้กฎหมาย
เป็นไปในแนวทางสังคมนิยมนั้นด้วย 

 จอห์น ออสติน (John Austin) มีความเห็นว่า กฎหมายคือค าสั่ง หรือค าบัญชาของผู้น าหรือ
ผู้ปกครองที่มีต่อสมาชิกในสังคมนั้นๆ 

 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย มี
ความเห็นว่า กฎหมายคือ ค าสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินที่มีต่อราษฎรทั้งมวล เมื่อไม่ท า
ตามแล้วย่อมได้รับโทษ 

 ธีระ ศรีธรรมรักษ์ (2538: 9) กฎหมาย คือ บรรดาข้อบังคับของรัฐหรือประเทศ ที่ใช้บังคับ
ความประพฤติทั้งหลายของบุคคลอันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามก็จะต้องมีความผิดและถูกลงโทษ 

 กฎหมาย คือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งรัฏฐาธิปัตย์ประกาศให้ใช้บังคับในหมู่
ประชาชนใต้ความปกครอง ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผลร้ายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะตกแก่ผู้ฝ่าฝืน (ยุทธนา 
พูนทอง, 2538: 9) 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (School of Positive Law) 
ที่ว่า กฎหมายคือค าสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ จึงสามารถสรุปความหมายของกฎหมายได้ว่า กฎหมาย 
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คือ ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฏฐาธิปัตย์ซึ่งบัญญัติขึ้นมาเพ่ือก าหนดความประพฤติของมนุษย์ มี
ลักษณะที่ใช้ได้ทั่วไปและใช้บังคับได้เสมอ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับผลร้ายและถูกลงโทษ
(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 7) 
 สรุปแล้วผู้เขียนเห็นว่ากฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ ค าสั่ง ข้อบังคับที่ออกโดยรัฏฐาธิปัตย์ ออกมา
ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิด
และต้องรับโทษ 

 กฎหมายมีความส าคัญต่อสังคม ดังนี้ 
1. สร้างความสงบเรียบร้อย เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

แต่เนื่องจากความแต่งต่างไม่ว่าจะเป็นด้านคิด อุปนิสัย สภาพแวดล้อม สภาพสังคม เพศ ฯลฯ  

ที่แตกต่างกันไป จึงจ าเป็นจะต้องมีกฎหมายเพ่ือใช้ควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย กฎหมาย
บางอย่างก็ก าหนดขึ้นเป็นขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสงบเรียบร้อย หรือเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายเพ่ือเป็นบรรทัดฐานให้คนในสังคมปฏิบัติตาม
ในแนวทางเดียวกัน ก็จะสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดข้ึนอีกด้วย 

2. น ากฎหมายมาใช้แก้ไขข้อขัดแย้ง ในสังคม เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องมีการหาข้อยุติ ซึ่ง
ในเบื้องต้นก็อาจจะใช้ก าลังเข้าต่อสู้กัน ฝ่ายที่มีสมัครพรรคพวก หรือมีพละก าลังซึ่งได้เปรียบก็จะเป็น
ฝ่ายชนะ ซึ่งเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะสามารถหาวิธีการที่ดีและถูกต้องที่สุดในการใช้แก้ไขความ
ขัดแย้งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะตัดสินว่าการกระท าใดนั้นถูกต้องหรือไม่ ย่อมต้องมีหลักเกณฑ์ 
ฉะนั้น กฎหมายจึงเป็นกฎเกณฑ์ส าคัญที่เป็นหลักของความยุติธรรม 

3. เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา และบริหารประเทศ การก าหนดนโยบายพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทางใด หรือคุณภาพของพลเมืองเป็นอย่างไร จ าเป็นต้องมีกฎหมาย
ออกมาใช้บังคับ เพ่ือให้ได้ผลตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ เช่น การที่กฎหมายได้
ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยรัฐเป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น ย่อมส่งผลให้ คุณภาพด้านการศึกษาของ
ประชาชนสูงขึ้น ท าให้สังคมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมีมาตรฐานดีขึ้น 

4. ก าหนดความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น ฐานะของเพศชายหญิงในสังคม ในอดีตนั้นผู้ชายจะ
เป็นช้างเท้าหน้าทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกรบยามศึกสงคราม การออกไปท างานนอกบ้าน 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเต็มที่และอิสระ มีโอกาส
ได้เรียนหนังสือสูงๆ ส่วนผู้หญิงสมัยก่อน ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือและจะไม่มีโอกาสได้ออกไปท า งาน
นอกบ้านเหมือนผู้ชาย ต้องอยู่แต่บ้านคอยจัดการเรื่องที่เกี่ยวกับภายในบ้าน เป็นแม่หญิงแม่เรือน ไม่มี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการการเมืองเพราะเชื่อว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองต้องเป็นหน้าที่
ของผู้ชาย ผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ และการที่ผู้ชายได้เ รียนสูงกว่าผู้หญิง เพราะว่าผู้ชายมี 
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ความแข็งแรง แรงแกร่ง สามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ ส่วนผู้หญิงนั้นมีความอ่อนแอถ้า
ออกไปเผชิญกับโลกภายนอกอาจเกิดอันตรายได้ จะเห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความไม่เท่าเทียมกันไม่
ว่าจะเป็นเรื่อง การเรียน การท างาน การได้แสดงความเห็นคิดทางการเมือง แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
ผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติไม่ได้ และการ
ให้สิทธิ โอกาส และการปฏิบัติต่างๆ จะให้กับผู้หญิงหรือผู้ชาย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้น
จะกระท าไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า1 ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะต้องได้รับ
สิทธิ โอกาส การปฏิบัติ และการบริการต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดความสมดุลใน
สังคม เช่น ผู้ชายลงสมัครเล่นการเมืองได้ ผู้หญิงก็สามารถลงสมัครเล่นการเมืองได้เหมือนกัน เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกัน แต่ก่อนต ารวจเป็นได้เฉพาะผู้ชาย ปัจจุบันผู้หญิงก็เป็นต ารวจได้ เพราะความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ท าให้เราต้องพัฒนาผู้หญิงให้เทียบเท่ากับผู้ชาย ให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในสังคม การที่เราให้สิทธิและโอกาสกับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น 

 นอกจากจะบัญญัติในเรื่องของการให้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแล้ว กฎหมายยังให้สิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเพ่ิม  

มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนนามสกุล เมื่อผู้หญิงและผู้ชายแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกัน แต่เดิมผู้หญิง
ที่แต่งงานและได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ผู้หญิงจะต้องใช้นามสกุลผู้ชาย แต่ปัจจุบันผู้หญิงที่แต่งงาน
และจดทะเบียนสมรสแล้ว ผู้หญิงสามารถเลือกใช้นามสกุลเดิมของตนเองได้ และสิทธิอีกอย่างหนึ่ง  

ที่ผู้หญิงได้รับ คือ แต่ก่อนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค าน าหน้าจะเป็นนาง แต่ปัจจุบันผู้หญิงสามารถเลือกใช้
ค าน าหน้าจากนาง เป็น นางสาว ได้ ซึ่งการเพ่ิมสิทธิเหล่านี้ ท าให้เห็นถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเจริญต่อตัวบุคคลและต่อประเทศชาติ ท าให้มนุษย์ใน
สังคมเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและสันติ 
 จากเหตุผลดังกล่าว กฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มี
สังคมท่ีไหน มีกฎหมายที่นั่น” 

 

ประโยชน์ของกฎหมาย 

1. สร้างความเป็นธรรม หรือความยุติธรรมให้แก่สังคม เพราะกฎหมายเป็นหลักกติกา  

ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเสมอภาค เท่าเทียมกัน เมื่อการปฏิบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาเปรียบคนอ่ืน 

                                           
 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีให้ความส าคัญต่อความ
เสมอภาคระหว่างหญิงและชายอย่างชัดเจน โดยระบุในมาตรา 30 วรรค 2 ว่า“ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” 
และในวรรคที่ 3 ว่า“มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ” 
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ขาดความยุติธรรม กฎหมายก็จะเข้ามาสร้างความยุติธรรม ยุติข้อพิพาทไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
กัน ดังที่เราเรียกกันว่า ยุติธรรม สังคมก็จะได้รับความสุขจากผลของกฎหมายในด้านนี้ 

2. รู้จักสิทธิหน้าที่ของตัวเองท่ีจะปฏิบัติต่อสังคม 

3. ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น การเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ อัยการ 
ศาล ทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยต่างฝ่ายต่างช่วยกันรักษาความถูกต้อง ความยุติธรรม 

ให้เกิดข้ึนในสังคม 

4. ประโยชน์ในทางการเมืองการปกครอง เพราะถ้ าประชาชนรู้กฎหมายก็จะเป็น 

การเสริมสร้างความมั่นคงของการปกครอง และการบริหารงานทางการเมือง การปกครอง ประโยชน์
สุขก็จะตกอยู่กับประชาชน 

5. รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะกฎหมาย
ที่ดีนั้นจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเท่าเทียมกัน ประชาชนก็จะเกิดความผาสุก ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว ต่อบุคคลอื่น และต่อประเทศชาติ 
 

ประเภทของกฎหมาย 

 หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของกฎหมายนั้นมีอยู่หลายทฤษฎี หรือหลายแนวทางข้ึนอยู่กับ
ว่าจะพิจารณาในแง่มุม ซึ่งขอแบ่งแยกประเภทกฎหมายที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

1. การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายตามลักษณะแห่งการใช้  (คงสิทธิ์ ศรีทอง, 2545: 10) 
เป็นการแบ่งแยกโดยพิจารณาถึงลักษณะการใช้กฎหมายเป็นหลัก ได้แก่ 

1.1 กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive law) คือกฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาหรือเรื่อง
ทั่วๆ ไป เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมความประพฤติรวมไปถึงก าหนดสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของพลเมือง
ไว้ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา 

1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Adjective Law/Procedural Law) คือกฎหมายที่บัญญัติถึง
กระบวนการหรือวิธีการที่จะบังคับหรือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัตินั่นเอง ได้แก่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ 
ตัวอย่างเช่นในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าผู้ใดฆ่าผู้อ่ืนผู้นั้นมีความผิด แต่ไม่ได้ก าหนดว่ามีวิธีจะ
น าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้อย่างไร ไม่มีขั้นตอนการด าเนินการก าหนดไว้ เราก็ต้องอาศัย
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการจับตัวผู้กระท า การสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน การฟ้องคดี การพิจารณาและตัดสินคดี แล้วน าตัวผู้ท าความผิดมาลงโทษ การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัติก็จะท าได้ยาก เพราะไม่มีแบบแผนและวิธีการแน่นอน ขาดความ
เป็นระเบียบและไร้ประสิทธิภาพ  



7 

2. แบ่งแยกประเภทของกฎหมายตามลักษณะของความสัมพันธ์ของคู่กรณี (คงสิทธิ์ ศรีทอง, 
2545: 10-11) ได้แก่  

2.1 กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่ก าหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง 
ซึ่งก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละเอกชน รวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของเอกชนที่มีต่อเอกชน
ด้วยกันด้วย กฎหมายเอกชนก็ได้แก่กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายแพ่งจะก าหนดถึง
สิทธิและหน้าที่รวมไปถึงความสัมพันธ์ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายเช่น กฎหมายลักษณะบุคคล 
กฎหมายครอบครัว ส่วนกฎหมายพาณิชย์ก็จะก าหนดสิทธิและหน้าที่ ระหว่างบุคคลที่เข้ามา 

มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่อกัน เช่น ก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาซื้อขาย คู่สัญญา
จ านอง ฯลฯ 

2.2 กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าที่ของรัฐกับ
ประชาชน เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่ก าหนดถึงกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากประเทศต่างๆ ในโลกต้องมีการติดต่อมีความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ ทั้งในการค้า 
เศรษฐกิจ และการประสานงานช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศอาจมาในรูปของ
สนธิสัญญา จารีตประเพณีหรือความตกลงกันระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศอาจไม่มี
สภาพบังคับที่ชัดเจน แต่ก็ถือเป็นกฎหมายได้ เนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ โดยกฎหมายระหว่างประเทศนั้น
จ าแนกแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 
 

วิวัฒนาการกฎหมายในประเทศไทย 

 เดิมกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีที่มาจากจารีตประเพณี ศาสนา รวมไปถึงพระราชโองการ
ของพระมหากษัตริย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชศาสตร์” ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงตราขึ้นโดยอาศัยหลักใน “คัมภีร์พระธรรมศาสตร์” (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 59-60) จนกระทั่ง
การเสียเมืองครั้งท่ี 2 ให้แก่ประเทศพม่า เอกสารส าคัญทางกฎหมายได้มีการถูกท าลายและสูญหายไป
เป็นจ านวนมาก ต่อมาในสมัยของรัชการที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แม้จะมีการรวบรวมกฎหมาย 

ขึ้นใหม่แต่ก็เหลือเพียงหนึ่งในสิบ ของกฎหมายที่มีอยู่เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่
ผิดเพ้ียนไปจากเดิม ท าให้กฎหมาย ที่มีอยู่ไม่สามารถตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรม รัชกาลที่ 1 จึงทรง
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ช าระสะสางกฎหมายเสียใหม่ (ดิเรก ควรสมาคม, 2552: 58) กลายเป็น “กฎหมายตราสามดวง” ถือ
เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญของไทยเรา นักวิชาการทั้งหลายถือว่าแม้จริงแล้วกฎหมายตราสามดวงนี้
ก็คือกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง 
 คดีส าคัญที่ก่อให้เกิดกฎหมายตราสามดวงก็คือ “คดีอ าแดงป้อม” (อ าแดง เป็นค าน าหน้าชื่อ
ของผู้หญิงในสมัยก่อน) คดีนี้มีข้อเท็จจริงคือ นายบุญศรี ช่างเหล็กหลวง ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ 

พระเกษมและนายราชาอรรถ เนื่องจาก อ าแดงป้อม ภรรยาของนายบุญศรีเป็นชู้กับ นายราชาอรรถ 
แต่อ าแดงป้อมกลับมาฟ้องหย่านายบุญศรี นายบุญศรีไม่ยอมหย่า แต่พระเกษมกลับพิจารณาเข้าข้าง
อ าแดงป้อมแล้วคัดข้อความส่งให้ลูกขุน ณ ศาลหลวง มีค าตัดสินให้อ าแดงป้อมกับนายบุญศรีขาด จาก
การเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย เมื่อรัชการที่ 1 ทรงทราบเรื่องจึงตรัสว่า หญิงนอกใจชายแล้วมาฟ้อง
หย่า ลูกขุนปรึกษากันแล้วให้หย่า ตามค าฟ้องนั้นไม่เป็นการยุติธรรม จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งให้
เจ้าพระยาคลังตรวจสอบกฎหมายดังกล่าว ปรากฏได้ความว่า ชายไม่ผิด หญิงมาขอหย่าก็สามารถ
หย่าได้(ตามที่บันทึกใช้ค าว่า ชายหาผิดมิได้หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชายหย่าได้) จึงทรงเห็น
ว่าแม้แต่พระไตรปิฎกผิดเพ้ียนไป ก็ยังอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงให้ท าสังคายนาช าระ
พระไตรปิฎกให้ถูกต้องได้ ดังนั้นเมื่อกฎหมายผิดเพ้ียนไปก็ควรต้องช าระสะสางให้ถูกต้อง พระองค์จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขความคลาดเคลื่อนและความไม่
ยุติธรรมที่มีอยู่ในกฎหมายเก่า คณะกรรมการได้ร่วมกันท าการช าระบทกฎหมายให้ถูกต้อง โดยอาศัย 
“คัมภีร์พระธรรมศาสตร์”(เชื่อกันว่าเป็นคัมภีร์ที่ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ หรือผู้มีอ านาจเหนือคนธรรมดาแต่ง
ขึ้น เดิมนั้นเป็นของชาวฮินดู เป็นหนังสือในศาสนาพราหมณ์) เป็นหลักในการบัญญัติกฎหมาย 
เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้ระยะเวลา 1 ปี จึงตรวจช าระเสร็จ เกิดเป็นกฎหมาย “ตราสาม
ดวง” ขึ้น (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 62) เมื่อคณะกรรมการตรวจช าระเสร็จเรียบร้อยได้เขียนด้วยหมึก
ลงบนสมุดข่อย 6 ชุด ชุดละ 41 เล่ม 3 ชุดแรกเป็นต้นฉบับแท้เรียกว่าฉบับหลวง ปกแต่ละเล่ม
ประทับตรา 3 ดวง คือ ตราราชสีห์ ซึ่งเป็นสัตว์ในวรรณคดีไทย เป็นตราประจ าต าแหน่งสมุหนายก 
ต่อมาเป็นตราของกระทรวงมหาดไทย ตราคชสีห์ เป็นสัตว์ในวรรณคดีไทยเช่นกัน ต่างกับราชสีห์ตรงที่
มีงวง ตรงกับค าว่า “คช” แปลว่าช้าง เป็นตราประจ าต าแหน่งสมุพระกลาโหม ต่อมาเป็นตราของ
กระทรวงกลาโหม และตราบัวแก้ว เป็นตราประจ าต าแหน่งโกษาธิบดี ต่อมาเป็นตราของกระทรวง
ต่างประเทศ 

 ในเวลาต่อมาเกิดการล่าอาณานิคมจากประเทศซีกโลกตะวันตก เช่น ประเทศฝรั่งเศสและ
ประเทศอังกฤษ ท าให้เกิดเหตุการณ์ส าคัญขึ้นก็คือการเสียเอกราชทางศาล เนื่องจากต่างประเทศเห็น
ว่าประเทศไทยเรากฎหมายป่าเถื่อน ไม่เป็นธรรม เมื่อมีปัญหาหรือคดีเกิดขึ้นก็จะไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
และบีบบังคับให้รัฐบาลของไทยท าสนธิสัญญาซึ่งเรียกว่า “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” ได้มีการจัดตั้ง
ศาลกงศุล และศาลต่างประเทศขึ้นเพ่ือใช้ในการพิจารณาคดีส าหรับคนชาตินั้นๆโดยเฉพาะ ไม่ใช้
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กฎหมายของไทยและไม่ขึ้นศาลไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชด าริที่จะน าเอาเอกราชทางศาล
กลับคืนมา (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 63) โดยการแก้ไขกฎหมายและพัฒนาระบบกฎหมายให้ทัดเทียม
กับนานาประเทศ จึงได้มีส่งข้าราชการและพระบรมวงศานุวงศ์ไปศึกษากฎหมายที่ต่างประเทศเพ่ือน า
ความรู้มาพัฒนากฎหมาย รวมถึงจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษา ต่อมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการตรวจแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายขึ้นใหม่ โดยร่างกฎหมายอาญา
ขึ้นก่อน ด้วยการร่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2450 จากนั้นก็
พิมพ์เป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส แล้วน าขึ้นทูลเกล้าถวาย และได้
ทรงประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 เรียกประมวลกฎหมายฉบับแรกนี้ว่า “ประมวล
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127” และได้ใช้บังคับมาจนถึง พ.ศ. 2486 จึงได้มีการปรับปรุงใหม่ เรียก
กฎหมายฉบับใหม่นี้ว่า “กฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. 2486”  และใช้ต่อมาจนได้มีการปรับปรุงใหม่
ให้ทันสมัยอีกครั้งหนึ่ง กฎหมายฉบับนี้คือประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2500 เป็นต้นมา 
 ต่อมาในสมัยรัชการที่ 6 ก็ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นร่างประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และประกาศใช้ครบทั้ง 6 บรรพ ในปี พ.ศ.2478 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้มี
ความยาวถึง 1755 มาตรา ใช้เวลาร่างนานถึง 30 ปีเศษ จึงเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 6 บรรพ คือ บรรพ 1 ว่า
ด้วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา บรรพ 4 ทรัพย์สิน บรรพ 5 
ครอบครัว และบรรพ 6 มรดก(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 64) 
 ในการปฏิรูประบบกฎหมายจากระบบเดิมที่ล้าสมัยมาเป็นระบบใหม่นั้น ไทยได้รับเอาระบบ
ซีวิล ลอว์ มาใช้ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ฝรั่งเศสและเยอรมันใช้กัน โดยระบบนี้มีต้นก าเนิดมาจาก
อาณาจักรโรมัน เริ่มแรกเดิมทีนั้นคณะกรรมการร่างกฎหมายประสงค์ที่จะน าเอาระบบกฎหมาย  

คอมมอน ลอว์ มาใช้บังคับ แต่เนื่องจากระบบกฎหมายนี้ เป็นระบบกฎหมายที่ ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ เพราะระบบกฎหมายนี้เป็นระบบกฎหมายที่พัฒนามาเป็นเวลาช้านานจากจารีต
ประเพณีและระบบสังคมโดยเฉพาะ ตัวบทกฎหมายก็ไม่มีการรวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่ท าให้ยาก
แก่การศึกษา ซึ่งแตกต่างกับระบบซีวิล ลอว์ ที่มีการรวบรวมกฎหมายไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ 
ท าให้ง่ายแก่การศึกษาและน ามาใช้เป็นแบบอย่าง อีกทั้งประเทศส่วนใหญ่นอกจากฝรั่งเศสและ
เยอรมันแล้ว ต่างก็ใช้ระบบกฎหมายนี้ทั้งสิ้น การที่ประเทศไทยใช้ระบบเดียวกับนานาประเทศก็จะ 
ท าให้กฎหมายของไทยมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งก็จะมีผลท าให้ไทยอาจได้รับเอกราช 
ทางศาลคืนได้ง่ายขึ้น 

 ดังนั้น ประเทศไทยจึงน าเอาระบบซิวิล ลอว์ มาใช้ โดยน ากฎหมายของประเทศอ่ืนๆมาผสาน
เข้ากันกับกฎหมายไทยดั้งเดิม และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จนใน
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ที่สุดก็ได้รับเอกราชทางศาลคืนมา และกฎหมายไทยก็ยังมีการพัฒนาขึ้นมาอีกเรื่อยๆ เพ่ือสามารถใช้
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมได้ จนถึงปัจจุบัน 

 

ที่มาของกฎหมาย 

 ที่มาของกฎหมาย (SOURCE OF LAW) หมายถึงรูปแบบที่กฎหมายแสดงออกมาในทาง
นิติศาสตร์นอกจากฎหมายที่บัญญัติขึ้นแล้ว ยังมีกฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติของคนในสังคม
บางอย่างที่มิได้บัญญัติขึ้น แต่มีผลบังคับเป็นกฎหมายได้ เช่น กฎหมายประเพณี 

1. จารีตประเพณี 
จารีตประเพณี คือ สิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา จารีตประเพณีมุ่งถึงสิ่งภายนอกของ

มนุษย์เท่านั้น เช่น การแต่งตัว วิธีพูด และวิธีติดต่อกับบุคคลอื่น รวมถึงวัฒนธรรมด้วย จารีตประเพณี
ย่อมเป็นของเฉพาะตัว เพราะเกี่ยวกับว่าเป็นบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่ง อยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่ง ประกอบ
อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ฯลฯ ฉะนั้น จึงมีจารีตประเพณีในทางต่างๆ เช่น จารีตประเพณีในการค้าขาย 
จารีตประเพณีในการทูต ฯลฯ เป็นต้น และจารีตประเพณีอาจแตกต่างกันได้ตามกาลเทศะ โดยเหตุนี้
จะเห็นได้ว่า แม้ชนชาติเดียวกันก็ยังมีจารีตประเพณีแตกต่างกันเพราะอยู่คนละแห่ง  (หยุด แสงอุทัย, 
2555: 41) 

จากความหมายข้างต้น จารีตประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ประชาชนทั่วไป
นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จนเป็นที่ยอมรับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เสมอด้วยกฎหมาย 
กล่าวคือ เมื่อชนรุ่นแรกปฏิบัติกันมาอย่างไร ชนรุ่นหลังก็จะปฏิบัติตามกันมา นานวันเข้าประชาชน
ทั้งหลายในชุมชนต่างก็ยอมรับนับถือกัน รัฐเองก็เห็นถึงความส าคัญของประเพณีที่สืบทอดกันมา
ดังกล่าว ทั้งนี้เพราะหากรัฐจะวางระเบียบข้อบังคับที่ขัดแย้งกับประเพณี ประชาชนทั้งหลายก็จะไม่
ยอมรับ ดังนั้น รัฐจึงน าเอาจารีตประเพณีมาวางเป็นหลักกฎหมาย เช่น การชกมวยบนเวทีซึ่งถือเป็น
กีฬาอย่างหนึ่ง แม้จะเป็นเหตุให้คู่ต่อสู้อีกฝ่ายหนึ่งต้องบาดเจ็บหรือตาย ก็ย่อมไม่มีความผิดฐานท าร้าย
ร่างกายหรือฆ่าคนตาย เช่นเดียวกับแพทย์ที่จ าเป็นต้องตัดขาของผู้ป่วยเพ่ือช่วยชีวิตไว้โดย
จรรยาบรรณของแพทย์ ก็ไม่ถือเป็นความผิดในทางกฎหมาย 

จารีตประเพณีที่ศาลน าไปใช้วินิจฉัยคดีในฐานะกฎหมายจารีตประเพณีได้นั้น จะต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 70) คือ 

ก. ต้องเป็นประเพณีซึ่งมีมานาน 

ข. ต้องเป็นประเพณีอันสมควร หมายถึง เป็นประเพณีที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
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ค. ต้องมีก าหนดแน่นอนโดยสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ไม่เป็นประเพณีท่ีเลื่อน
ลอย และต้องมีประชาชนในท้องถิ่นถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป  

ง. ต้องไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้หรือขัดกับกฎหมาย เพราะถ้ามีกฎหมายบัญญัติมาขัด
กับประเพณีแล้ว ต้องถือว่าประเพณีนั้นถูกยกเลิกไปโดยปริยาย 

ส าหรับประเทศไทย จารีตประเพณีที่ศาลไทยจะยอมรับมาใช้บังคับแทนกฎหมายนั้นต้อง
เป็นประเพณีปฏิบัติซึ่งมีมาเป็นเวลานานและก าหนดไว้แน่นอน โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้หรือ
ขัดกับกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บางครั้งได้มีการน าเอาจารีตประเพณีเข้าไปใช้ประกอบการพิจารณาคดี
ด้วย แม้จะมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติอยู่แล้วก็ตาม เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1 เรื่องสัญญา มาตรา 368 บัญญัติว่า “สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทาง
สุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย” นับว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายเปิดช่องให้น าจารีตประเพณีมา
ใช้ได้ด้วย 

นอกจากประเทศไทยจะน าจารีตประเพณีมาใช้บังคับแทนกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังน า
จารีตประเพณีมาบัญญัติไว้เป็นกฎหมายเลยทีเดียวก็มี เช่น การหมั้น เป็นต้น 

2. ศาสนา 

ศาสนา คือ กฎ ข้อบังคับท่ีศาสนาต่างๆ ได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มนุษย์ประพฤติคุณงามความดี
(หยุด แสงอุทัย, 2555, 38) หรือ เป็นหลักการด าเนินชีวิต ข้อบังคับที่ศาสดาของแต่ละศาสนาบัญญัติ
ขึ้นเพ่ือสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี เมื่อพูดถึงศาสนาเราก็อาจนึกไปถึงศีลธรรม เพราะสองค านี้มักจะมา
คู่กัน แต่ค าว่าศีลธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าค าว่าศาสนา เพราะศีลธรรมอาจหมายความรวมเอา
หลักค าสอนของทุกศาสนามารวมไว้และความดีงามต่างๆ ไว้ในค าๆ เดียวกัน เมื่อเรากล่าวถึงค าสอน
ของศาสนาอิสลาม นั่นหมายถึงศีลธรรม เมื่อเรากล่าวถึงค าสอนของศาสนาพุทธ นั่นหมายถึงเรา
กล่าวถึงศีลธรรมเช่นกัน กฎหมายของแต่ละประเทศก็จะบัญญัติขึ้นโดยอาศัยศาสนาเป็นรากฐานด้วย 
เช่นในประเทศไทยเราในทางอาญาก็จะน าศีล 5 มาใช้ในการบัญญัติกฎหมาย เช่นห้ามฆ่าผู้อื่น ห้ามลัก
ทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ฯลฯ 

ศาสนานั้นเป็นกฎข้อบังคับที่เกิดจากความเชื่อถือของมนุษย์ โดยมุ่งจะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น 
คุณงามความดี ศาสนาทั้งหลายต่างก็มีหลักเกณฑ์และค าสอนที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ละเว้น 

การกระท าความชั่ว ประพฤติแต่ความดี ขณะเดียวกันกฎหมายเองก็ประสงค์จะไม่ให้บุคคลประพฤติ
ผิดเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการขัดแย้งกับความเชื่อถือทางศาสนาหรือในพระผู้เป็นเจ้าที่มนุษย์ 
ให้ความเคารพศรัทธา กฎหมายจึงน าหลักเกณฑ์บางประการของศาสนามาก าหนดไว้เป็นความผิด 
และก าหนดบทลงโทษไว้ เช่น กฎหมายของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ฮินดู เป็นต้น ดังนั้น 
ศาสนาจึงถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกฎหมาย และกฎหมายจะดีได้นั้นก็ต้องเห็นความส าคัญของศาสนา
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ที่มีต่อสังคมเช่นกัน ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ข้อบัญญัติอันดีที่สุดย่อมส่งเสริมศาสนา” (summa 

ratio est cruve pro religione facit) 

3. หลักกฎหมายทั่วไป 

หลักกฎหมายทั่วไปมีรากฐานมาจากความเห็นของนักปราชญ์กฎหมายหรือนักนิติศาสตร์ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ถึงแนวปรัชญาหรือแนวความคิดในทางกฎหมายต่างๆ ในแต่ละสมัย มี
ลักษณะเป็นสุภาษิตกฎหมาย เริ่มตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน และยุโรปสมัยกลาง ท าให้มีการยอมรับนับถือ
กันเรื่อยมาจนในที่สุดได้น าแนวความคิดนั้นมาบัญญัติขึ้นเป็นกฎหมาย มีปัญหาว่าเราจะหาหลัก
กฎหมายทั่วไป ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ได้จากที่ไหน เรื่องนี้มีความแนวความคิด
เห็นของศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ อธิบายดังนี้ 

ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่าหลักกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไป ไม่จ ากัดว่าอยู่ที่ใดขอให้เป็นหลัก
กฎหมายที่เอามาตัดสินได้ก็แล้วกัน เช่น สุภาษิตกฎหมาย ตัวอย่าง สุภาษิตกฎหมายที่ศาลน ามาเป็น
ที่มาของกฎหมายเช่น "กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา" "ความยินยอมไม่ท าให้เป็นละเมิด" "ผู้รับโอนไม่มี
สิทธิดีกว่าผู้โอน" "ในระหว่างผู้สุจริตด้วยกัน ผู้ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบ" เป็นต้น 

ข้อวิจารณ์ ความเห็นที่หนึ่งนี้เป็นความเห็นที่ไม่มีขอบเขต ท าให้หลักเกณฑ์ท่ีน ามาปรับคดี
เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งขัดต่อวิสัยของวิชานิติศาสตร์ที่พยายามท าให้กฎหมายมีความแน่นอนเพ่ือเป็น
เครื่องชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อีกประการหนึ่งความเห็นนี้เปิดโอกาสให้น าเอาหลักกฎหมายหรือ
บทบัญญัติของ ระบบกฎหมายอ่ืนมาใช้และหลักกฎหมายหรือบทบัญญัตินั้นๆ อาจมีลักษณะขัดแย้ง
กับหลักหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ได้ หากเป็นเช่นนั้นก็ จะก่อให้เกิดความสับสนในระบบ
กฎหมายนั้นได้ความเห็นนี้จึงไม่น่าจะเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เช่น น าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
มาใช้กับกฎหมาย ทั้งที่ตัวบทบัญญัติ มาตรา 1303 บัญญัติว่า "ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอา
สังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ไซร้ ท่านว่าทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด 
บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอ่ืนๆ แต่ต้องได้ทรัพย์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทน และได้การครอบครองโดย
สุจริต" ซึ่งเป็นบทบัญญัติคุ้มครองผู้รับโอนที่เสียหายและสุจริต และบัญญัติไปในทาง ตรงกันข้ามกับ
หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน 

ความเห็นที่สอง เห็นว่าหลักกฎหมายทั่วไป หมายถึง หลักกฎหมายที่มีอยู่ในระบบ
กฎหมายของประเทศนั้นโดยค้นหาได้จาก กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนั้นเอง เช่น
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร อื่นที่มีหลักใหญ่
พอที่จะท าเป็นหลักอ้างอิงได้ บทบัญญัติที่มีอยู่มากมายโดยปกติเกิดจากหลักทั่วไปเพียงไม่ก่ีหลัก หาก
ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของหลักกฎหมายและการศึกษาพิเคราะห์ตัวบทหลายๆมาตราให้ดีจริงๆ 
ก็จะพบหลักใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติเหล่านั้น หลักใหญ่นี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาปรับคดี
ได้ 
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ตัวอย่างในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนิติกรรมสัญญา มีหลักว่า "บุคคลต้อง
ปฏิบัติตามสัญญา" ภาษาลาติน เรียกว่า "PACTA SUNT SERVANDA" หลักอันนี้เกิดจากหลักทาง
ศีลธรรมที่ว่า "เมื่อพูดให้สัญญาแล้วต้องรักษาค าพูด เป็นหลักกฎหมายทั่ วไปที่อยู่เบื้องหลังมาตรา
ต่างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องนิติกรรมสัญญา หรือหลักปฎิเสธไม่ต้องผูกพันตาม
สัญญา เพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ภาษาลาติน เรียกว่า "CLAUSULA REBUS SIC STANIBIS" 

และถ้าหากศึกษา ปพพ. มาตรา 1303 1329 1330 1331 1332 ก็จะพบว่ามาตราเหล่านี้มีหลัก
ร่วมกันอยู่คือ "หลักคุ้มครองบุคคลที่สามผู้กระท าการโดยสุจริต" ดังนี้(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 71-72) 

มาตรา 1303 "ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์
ต่างกันไซร้ ท่านว่าทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใดบุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอ่ืนๆ แต่
ต้องได้ทรัพย์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทนและได้การครอบครองโดยสุจริต นั้นท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ว่าผู้
โอนทรัพย์สินให้จะได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ และนิติกรรมนั้นได้ถูกบอกล้าง
ภายหลัง" 

มาตรา 1330 "สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริต ในการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล 
หรือ ค าสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้นท่านว่ามิเสียไป ถึงเเม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่า
ทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจ าเลยหรือลูกหนี้โดยค าพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย" 

มาตรา 1331 "สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้น ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลัง
จะพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มา" 

มาตรา 1332 "บุคคลซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาด 
หรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น ไม่จ าต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริงเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อ
มา" 

มีปัญหาว่าถ้าหาหลักกฎหมายทั่วไปในตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาปรับคดีไม่ได้ 
ศาลจะหากฎหมายจากที่ไหนมาตัดสิน เพราะมีหลักอยู่ว่าศาลจะปฎิเสธ ไม่พิจารณาโดยอ้างว่าไม่มี
กฎหมายหรือกฎหมายไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ ต้องค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปจากหลัก 

ความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justic) ซึ่งได้แก่ความเป็นธรรมหรือความรู้สึกชอบชั่วดีที่มีอยู่
ในจิตใจของมนุษย์ (Reason of man) และจากหลักเหตุผลของเรื่อง (Nature of things) (นัยนา เกิด
วิชัย, 2549: 72) 

อย่างไรก็ตาม สุภาษิตกฎหมายมิได้เป็นบ่อเกิดหรือที่มาของกฎหมายเสียทุกบท คือ 

เป็นแต่เพียงแง่คิดในการด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม หรือให้แนวคิดแก่นักกฎหมาย ผู้พิพากษาตุลาการ 
ในอันที่จะศึกษาค้นคว้าตัวบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไว้แล้วน ามาใช้ปรับกับข้อพิพาท จึงหาใช่ตัวบท
กฎหมายที่แท้จริงไม่ แต่ในวงการนิติศาสตร์มักจะอ้างสุภาษิตกฎหมายเสมือนหนึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับได้ ตัวอย่างของสุภาษิตกฎหมาย ได้แก่ 
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ก. ไม่ มี โ ทษ  โ ดย ไม่ มี กฎหมาย  “Nulla poena, sine lege” (There must be no 

punishment except in accordance with the law)   

“ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” หมายถึง จะลงโทษบุคคลใดไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดไว้
ให้ลงโทษ  สุภาษิตกฎหมายบทนี้มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 
เพราะมนุษย์เกิดมาย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยกฎแห่งธรรมชาติ (Natural Law) รัฐจึงต้องคุ้มครอง
ป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยการบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของรัฐ ตัวอย่างเช่นประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระท า
การอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้น บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่
ผู้กระท าความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” ดังนั้น สุภาษิตที่ว่า “ไม่มีโทษ โดยไม่มี
กฎหมาย” จึงมีอิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายของประเทศต่างๆ เรื่อยมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุ บัน 
ถือเป็นการธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมตลอดมา 

ข. ความไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นข้อแก้ตัว “Ignorautia juris non excustat” (Igorance of 

the law, excuses on man) 

“ความไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นข้อแก้ตัว” หมายถึง บุคคลจะแก้ตัวว่าตนไม่รู้กฎหมายจึงไม่
ต้องรับผิดในการกระท าของตนไม่ได้ 

สุภาษิตกฎหมายนี้ตรงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะ
แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้  แต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและ
พฤติการณ์ ผู้กระท าความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิด ศาลอาจ
อนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระท าไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น 
ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

มาตรา 64 ดังกล่าวไม่ยอมให้ยกเอาความไม่รู้กฎหมายขึ้นเป็นข้อแก้ตัว เพราะกฎหมาย
ประสงค์ให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้ล่วงหน้าว่าการกระท าหรือไม่กระท าของตนมีกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดหรือไม่ เหตุผลที่กฎหมายอาญาต้องบัญญัติความผิดไว้อย่างชัดเจนแน่นอน
ปราศจากความคลุมเครือ ก็เพราะต้องการให้ประชาชนได้รู้ล่วงหน้า และเมื่อถือว่าประชาชนต้องรู้
ล่วงหน้าจึงไม่ยอมให้ปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม หากไม่ยอมรับฟังความไม่รู้กฎหมายในทุกกรณี ก็อาจเป็นการไม่ยุติธรรม
จนเกินไป มาตรา 64 จึงยอมให้มีการแก้ตัวได้บ้างเมื่อพิจารณาถึงสภาพแห่งความผิด หมายความว่า 
กรณีที่เป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม(mala prohibita) มิใช่ความผิดในตัวเอง(mala in se) โดย
พฤติการณ์หมายถึงกรณีเฉพาะตัวผู้กระท าผิด เช่น คนต่างด้าวเพ่ิงเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือ
ผู้ที่อยู่ห่างไกลมากไม่สามารถทราบถึงกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ เมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดและ
พฤติการณ์แล้ว ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐาน และเมื่อมีการแสดงพยานหลักฐานแล้ว 
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ถ้าศาลเชื่อความไม่รู้กฎหมาย ศาลอาจลดโทษให้แก่ผู้กระท าผิดได้ หรือไม่ลดโทษก็ได้ แต่ศาลจะ 

ไม่ลงโทษไม่ได้ แต่มีข้อสังเกตอยู่ว่าความไม่รู้กฎหมายตามมาตรา 64 หมายถึง ผู้ไม่รู้ว่ามีกฎหมาย
อาญาบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิด หากเป็นความไม่รู้กฎหมายอ่ืนๆ เช่น กฎหมายแพ่งเช่นนี้
ไม่เกี่ยวกับมาตรา 64 แต่เป็นการส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันสืบเนื่องมาจากการเข้าใจในกฎหมายแพ่ง
ผิดไป  อันอาจท าให้ผู้กระท าไม่ผิด โดยอ้างว่าไม่มีเจตนาได้ 

ค. ผู้ซื้อต้องระวัง  “Caveat emptor: qui ignorare non debuit quod jus alienum 

emit” (Let a purchaser beware: no one qught in ignorance to buy that which is the 
right of another) 

“ผู้ซื้อต้องระวัง” หมายถึง ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจดูทรัพย์สินที่ซื้อในขณะท าการซื้อขายให้
ถูกต้องตรงตามที่ผู้ซื้อต้องการเสียก่อนทั้งปริมาณและคุณภาพ ไม่ช ารุดบกพร่องหรือเสียหายประการ
อ่ืนใด เมื่อรับมอบมาแล้วต้องสันนิษฐานว่าผู้ซื้อได้ตรวจถูกต้องแล้ว ซึ่ งตรงกับประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 473 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความช ารุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น 
หากใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 

(2) ถ้าความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอา
ทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอ้ือน 

(3) ถ้าทรัพย์นั้นได้ขายทอดตลอด” 
ง. ผู้ขายต้องระวัง “Caveat venditor” (Let the seller beware) 

“ผู้ขายต้องระวัง” หมายถึง ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าที่ขายให้ตรงตามตัวอย่างหรือ
ค าพรรณนาที่ได้โฆษณาสินค้าไว้และตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ   ดังเช่นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 503 บัญญัติว่า “ในการขายตามตัวอย่างนั้น ผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรง
ตามตัวอย่าง” กล่าวคือ ในการขายที่ผู้ขายมีตัวอย่างเสนอให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อตามตัวอย่างนั้น 
ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่างที่ตกลงซื้อขายกัน 

ค าพิพากษาฎีกา 113/2519 คดีนี้จ าเลยโฆษณาขายเครื่องสีข้าวว่าดี สามารถแยกข้าวได้
ข้าวที่ 1, 2 และ 3 ออกมาได้โดยไม่มีปลายข้าวติดไปกับแกลบเลย โจทก์ก็ซื้อเครื่องสีข้าวนั้นแต่ไม่
สามารถแยกข้าวออกได้ตามค าพรรณนาจึงขอคืน ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าเมื่อได้พิเคราะห์ใบ
โฆษณาของจ าเลยที่ว่าสามารถ “แยกข้าวได้ที่ 1, 2 และ 3 รับรองจะไม่มีปลายข้าวติดไปกับแกลบเลย
และไม่มีกากเด็ดขาด” แล้ว และโจทก์มีเครื่องสีเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถแยกข้าวที่ 1, 2 และ 3 ได้ 
จึงตกลงซื้อเครื่องสีข้าวตามค าพรรณนาของจ าเลย ดังนั้น หากเครื่องสีข้าวที่โจทก์ซื้อไม่มีคุณสมบัติดัง
ค าพรรณนาของจ าเลยจริง โจทก์ย่อมบอกเลิกสัญญาได้  (เท่ากับว่าผู้ขายต้องรับผิดเพราะส่งมอบ
เครื่องสีข้าวไม่ตรงตามที่ตนพรรณนาไว้) 
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4. ค าพิพากษาของศาล  
มีเฉพาะบางประเทศเท่านั้นที่ถือเอาค าพิพากษาของศาลมาจัดท าเป็นกฎหมาย เช่น 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่มีตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก คือ ใช้จารีตประเพณีมาเป็นหลักใน
การพิจารณาพิพากษาคดี ผลของค าพิพากษาที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วจึงกลายเป็นหลักที่ศาลจะต้อง
ยึดถือในคดีต่อๆ ไป หากคดีที่เกิดขึ้นภายหลังมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเหมือนคดีที่เคยตัดสินไป
แล้ว ศาลย่อมน าค าพิพากษาในคดีก่อนมาตัดสินคดีหลังให้ผลคดีออกมาเช่นเดียวกัน และเพ่ือไม่ให้มี
กรณีเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ าอีกก็จะน าค าพิพากษานั้นมาจัดท าเป็นกฎหมายเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
ต่อมานานวันเข้าค าพิพากษาที่มีมาแล้วจ านวนมากจึงกลายเป็นที่มาประการส าคัญของระบบกฎหมาย
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงเห็นได้ว่าอังกฤษได้ให้ความส าคัญแก่ค าพิพากษาของศาลมากเพราะถือ
เป็นหลักเกณฑ์ว่าค าพิพากษาของศาลสูงเป็นกฎหมายที่ยึดถือกันตลอดมา แต่ในหลายๆ ประเทศ 

ค าพิพากษาเป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาพิพากษาของศาล และมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้น 
ศาลอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาต่างจากคดีก่อนๆ ได้ จึงไม่ถือค าพิพากษาของศาลเป็นกฎหมาย 
เช่น ประเทศไทยเราเป็นต้น 

5. หลักความยุติธรรม(Equity) 

หลักความยุติธรรมนี้จะต้องมาควบคู่กับกฎหมายเสมอ เพียงแต่ความยุติธรรมของแต่ละ
คนก็อาจไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ดีผู้บัญญัติและผู้ใช้กฎหมายก็จะต้องค านึงถึงหลักความยุติธรรมด้วย
และความยุติธรรมนี้ควรจะอยู่ในระดับที่คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ เพราะถ้าเป็นความยุติธรรมโดย
ค านึงถึงคนส่วนน้อยมากกว่า ก็จะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ท าให้ไม่เกิดความ
ยุติธรรมแก่สังคมโดยแท้จริง ตัวอย่างที่ส าคัญคือ ในอังกฤษนั้นแต่ก่อนการฟ้องเรียกค่าเสียหายนั้นจะ
ฟ้องเรียกได้เฉพาะจ านวนเงินเท่านั้น จะฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไม่ได้ จึงท าให้เกิดความไม่
เป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เนื่องจากในบางรายผู้เสียหายไม่ได้ต้องการเงินค่าเสียหาย แต่ต้องการให้
คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อตกลงที่ท าต่อกัน ดังนั้นจึงได้มีการน าเอาหลักความยุติธรรมมาใช้โดยอนุญาตให้
มีการช าระหนี้โดยการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ตามความมุ่งหมายของผู้ที่เสียหายได้ ท าให้เกิด
ความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดียิ่งขึ้น 

6. ความคิดเห็นของนักปราชญ์ 
นักปราชญ์ ก็คือผู้ทรงความรู้ในทางกฎหมายนั่นเอง อาจจะเป็นนักวิชาการ หรืออาจารย์

สอนกฎหมาย หรือนักนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 68) ซึ่งได้แสดง
ความคิดเห็นต่อแนวทางของกฎหมาย และเป็นผู้สนใจใฝ่รู้และค้นคว้าวิจัยศึกษาถึงกระบวนการของ
กฎหมาย ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งอันมีต่อตัวบทกฎหมาย ค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาของศาล 
ความคิดเห็นบางเรื่องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดหลักการหรือทฤษฎีใหม่ๆ ที่เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ  จนในที่สุดรัฐได้น ามาบัญญัติหรือแก้ ไข ตัวบทกฎหมายต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
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ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยตามหลักฐานที่ปรากฏ (อุมาพร กาฬแสน, 2554: 18-19) เมื่อครั้ง 
การประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 การถืออาวุธในถนนหลวงไม่มีข้อบัญญัติให้ลงโทษได้  
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ทรงเขียนความเห็นและค าอธิบายเรื่องอาวุธ
ในถนนหลวงว่าควรมีข้อบัญญัติห้าม ต่อมารัฐจึงได้ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายลักษณะอาญา
ดังกล่าวตามที่ได้ทรงท าความเห็นไว้ จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังเป็นข้อห้ามที่ปรากฏอยู่ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 “ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดย
ไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริงหรือการอ่ืนใด ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น” ดังนี้ จึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็น
ว่าความคิดเห็นของนักปราชญ์กฎหมายเป็นที่มาของกฎหมายได้เช่นกัน 

ที่มาของกฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป ในระบบกฎหมายไทยเมื่อ
พิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อไม่มีบทกฎหมาย
ที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้
วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัย
ตามหลักกฎหมายทั่วไป" จะเห็นว่าที่มาของกฎหมายประเทศไทยสามารถแยกได้ 2 ประเภท คือ
กฎหมายที่บัญญัติขึ้น และกฎหมายที่มิได้บัญญัติขึ้น 

1. กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
(Civil Law System) หรือที่เรียกว่า ระบบกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป หรือระบบประมวลกฎหมาย เป็น
ระบบกฎหมายที่มีต้นก าเนิดมาจากกฎหมายโรมัน (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2550: 105) ซึ่งยึดหลัก
กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นส าคัญ ลักษณะของ “กฎหมายลายลักษณ์อักษร”  คือ การน าเอาข้อ
กฎหมายเรื่องต่างๆ มาบันทึกเป็นกฎเกณฑ์ไว้ในลักษณะเป็นประโยคข้อความอย่างชัดเจน กฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรจึงสะดวกแก่การน าไปใช้ และประชาชนสามารถอ่านข้อความในกฎหมายเพ่ือ 

ความเข้าใจและปฏิบัติตามได้โดยง่าย เพราะเป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและสามารถอ้างอิงกันได้ทุกฝ่าย 
ดังนั้นที่มาส าคัญของกฎหมายในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรจึงได้แก่ กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่
ได้บัญญัติขึน้มาใช้ นอกจากนี้ จารีตประเพณีซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานานจน
เป็นเสมือนกฎหมายในสังคม ตลอดจนหลักกฎหมายทั่วไปที่เป็นสุภาษิตกฎหมาย ก็ยังยอมรับมาเป็น
กฎหมายส าหรับน ามาใช้ปรับแก่คดีความด้วย 

2. ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law System) หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ที่มาของกฎหมายในระบบนี้ที่ส าคัญคือ จารีตประเพณี 
เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นต้นก าเนิดของระบบกฎหมายนี้ได้ยึดถือจารีตประเพณีเป็นหลักใน  

การตัดสินคดี ครั้นเมื่อตัดสินคดีไปแล้วย่อมกลายเป็นค าพิพากษา ก็น าค าพิพากษานั้นมาใช้เป็น
กฎหมาย ขณะเดียวกันความเห็นของนักปราชญ์กฎหมายก็ใช้เป็นหลักในการตัดสินคดีด้วยโดยอาศัย
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ความยุติธรรมเป็นพ้ืนฐาน นอกจากนี้  นโยบายของรัฎฐาธิปัตย์ก็เป็นที่มาของกฎหมายด้วย
เช่นเดียวกับความเชื่อในหลักศาสนา ซึ่งกฎหมายของบางประเทศก็ได้น าเอาหลักศาสนาเข้ามาบัญญัติ
ไว้เป็นกฎหมายด้วย 

 

ลักษณะของกฎหมาย 

 เราสามารถแยกลักษณะของกฎหมายออกได้เป็น 5 ประการ (อุมาพร กาฬแสน, 2554: 14-

16) คือ 

1. กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับ ซึ่งจะแตกต่างกับการเชื้อเชิญหรือขอความร่วมมือให้
ปฏิบัติตาม ค าสั่งหรือข้อบังคับนั้นมีลักษณะให้เราต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าเป็นการเชื้อเชิญหรือขอความ
ร่วมมือ เราจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ เช่นนี้เราก็จะไม่ถือเป็นกฎหมาย เช่น การรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ 
หรือช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

ค าสั่งหรือข้อบังคับมีอยู่ 2 ประการ คือ ค าสั่งให้กระท าการ ค าสั่งให้งดเว้นกระท าการ 

2. กฎหมายต้องมาจากรัฎฐาธิปัตย์หรือผู้ที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ รัฎฐาธิปัตย์คือผู้มีอ านาจ
สูงสุดของประเทศ ในระบอบเผด็จการหรือระบอบการปกครองที่อ านาจการปกครองประเทศอยู่ในมือ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด มีอ านาจออกกฎหมายได้ เช่น ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด พระบรมราชโองการหรือค าสั่งของ
พระมหากษัตริย์ก็ถือเป็นกฎหมาย ส่วนในระบอบประชาธิปไตยของเรา ถือว่าอ านาจสูงสุดเป็นของ
ประชาชน กฎหมายจึงต้องออกโดยประชาชน ค าถามมีอยู่ว่าประชาชนออกกฎหมายได้อย่างไร ก็ออก
โดยที่ประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในการออกกฎหมาย ซึ่งก็คือสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)นั่นเอง ดังนั้นการเลือก ส.ส. ในการเลือกทั่วไปนั้นนอกจากจะเป็น  

การเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ยังเป็นการเลือกตัวแทนของประชาชนเพ่ือท าหน้าที่ในการออก
กฎหมายด้วย 

นอกจากดังกล่าวมาข้างต้น อาจมีบางกรณีที่กฎหมายให้อ านาจเฉพาะแก่บุคคลใน  

การออกกฎหมายไว้ เช่น พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงที่ออกโดยฝ่ายบริหาร  (คณะรัฐมนตรี) 
ฯลฯ 

3. กฎหมายต้องใช้บังคับได้โดยทั่วไป คือเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว บุคคลทุกคนต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายโดยเสมอภาค จะมีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ หรือท าให้เสียประโยชน์หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น กรณีของทูต
ต่างประเทศซึ่งเข้ามาประจ าในประเทศไทยอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภาษีอากร 
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หรือหากได้กระท าความผิดอาญา ก็อาจได้รับเอกสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ต้องถูก
ด าเนินคดีในประเทศไทย โดยต้องให้ประเทศซึ่งส่งทูตนั้นมาประจ าการด าเนินคดีแทน ฯลฯ 

4. กฎหมายต้องใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการประกาศใช้
แล้วแม้กฎหมายนั้นจะไม่ได้ใช้มานาน ก็ถือว่ากฎหมายนั้นยังมีผลใช้บังคับได้อยู่ตลอด กฎหมายจะสิ้น
ผลก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายนั้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนเท่านั้น 

5. กฎหมายจะต้องมีสภาพบังคับ ถามว่าอะไรคือสภาพบังคับ นั่นก็คือ การด าเนินการลงโทษ
หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพ่ือให้เกิดความเข็ดหลาบหรือหลาบจ า ไม่กล้า
กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอีก และรวมไปถึงการเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
นั้นด้วย 

ตามกฎหมายอาญา สภาพบังคับก็คือการลงโทษตามกฎหมายมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการคือ 
ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน เช่น การจ าคุกหรือการประหารชีวิต ซึ่งมุ่งหมายเพ่ือ 

จะลงโทษผู้กระท าความผิดให้เข็ดหลาบ แต่ตามกฎหมายแพ่งฯนั้น สภาพบังคับมี 2 ประการ คือ 

การชดใช้ค่าเสียหาย และการชดใช้สินไหมทดแทน โดยจะมุ่งหมายไปที่การเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย
เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด หรือการบังคับให้กระท าการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ฯลฯ ซึ่งบาง
กรณีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็อาจต้องถูกบังคับท้ังทางอาญาและทางแพ่งฯในคราวเดียวกันก็ได้ 

แต่กฎหมายบางอย่างก็อาจไม่มีสภาพบังคับก็ได้ เนื่องจากไม่ได้มุ่งหมายให้ผู้คนต้องปฏิบัติ
ตาม แต่อาจบัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองสิทธิให้แก่บุคคล หรือท าให้เสียสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถท านิติกรรมได้เองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือบุคคลที่มีอายุ 15 ปีแล้วสามารถท าพินัยกรรมได้ ฯลฯ หรือออกมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ซึ่งกฎหมายประเภทนี้จะไม่มีโทษทางอาญา
หรือทางแพ่งแต่อย่างใด 

 

การจัดท ากฎหมาย 

 ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบประมวลกฎหมาย มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน โดย
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นมีข้ันตอนและวิธีการแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. กฎหมายแม่บทท่ีมีศักดิ์สูงที่สุด ได้แก่ รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายที่ก าหนดรูปแบบ
การปกครอง ก าหนดโครงสร้างในการจัดตั้งองค์กรบริหารของรัฐ และระเบียบการบริหารประเทศ 
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนรวมไปถึงให้ความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว กฎหมายอื่นๆ 
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ที่ออกมาจะต้องออกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญจะก็จะไม่มีผลใช้
บังคับได้ 

ผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศขณะนั้น ไม่ว่าจะได้อ านาจมา โดยวิธีใดก็ตาม 
อาจจะเป็นประมุขของประเทศ หรือหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือรัฐประหาร ที่ต้องการเปลี่ยนการปกครอง
จากการใช้ก าลัง มาเป็นการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ในสถานการณ์ที่มีการปฏิวัติรัฐประหารยึด
อ านาจการปกครอง จะเป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญซึ่งอาจกระท าอย่างรวบรัด ตั้งแต่การยก ร่าง 
การพิจารณาโดยไม่เปิดเผย แล้วประกาศใช้เลยก็ได้ แต่โดยหลักการแล้วเท่าที่ผ่านมา หัวหน้าคณะ
ปฏิวัติจะถวายอ านาจการตรารัฐธรรมนูญแก่พระมหากษัตริย์ โดยน าขึ้นทูลเกล้าให้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย โดยมีหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้ เช่น 
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของประเทศไทย ธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 2520 เป็นต้น แต่ใน
สถานการณ์ปกติ การจัดท ารัฐธรรมนูญ จะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะบุคคลขึ้นมาท าหน้าที่ยกร่าง
และพิจารณา อาจเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรืออาจมีชื่อเรียกเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได้ เมื่อยกร่างและพิจารณาเสร็จแล้วก็จะน าขึ้นทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศใช้โดยมีสภาดังกล่าวเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เช่น การจัดท ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ซึ่งจัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–
2560 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
ลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
สืบเนื่องจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ท าให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มี
การตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดแรก จ านวน 36 คน ซึ่งสมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด มี
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน แต่ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการฯท าให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ จ านวน 21 

คน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และมีมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, 2561) 
2. กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด กฎหมายเหล่านี้ถือว่ามีศักดิ์เป็น
ล าดับที่สองรองจากรัฐธรรมนูญ 
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2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ORGANIC LAW) คือ กฎหมายที่อธิบายขยาย
ความเพ่ือประกอบเนื้อความในรัฐธรรมนูญ ให้สมบูรณ์ละเอียดชัดเจนขึ้นทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อน
เวลาตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ขั้นตอนในการตราและพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ก าหนดขั้นตอนในการตราและพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ เ หมือนกับ
พระราชบัญญัติทั่วไป จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพระราชบัญญัติทั่วไป ดังนี้ 

ประการแรก การเรียกชื่อกฎหมายต้องเรียกว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วย...พศ.…จะเรียกพระราชบัญญัติ เหมือนกฎหมายธรรมดาทั่วไปมิได้ 

ประการที่สอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแม้จะมีเนื้อหาเข้าข่ายเป็น
กฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งปกติแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ ต่อเมื่อมีค ารับรองของ
นายกรัฐมนตรี  แต่ ในกรณีของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วย
คณะกรรมการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวด้วยการเงินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอได้โดยไม่ต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

ประการที่สาม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่มีการเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร หากปรากฎว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความเห็น
ชอบมีจ านวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจ
ขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือมีมติอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ซึ่งปกติแล้วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็น
ชอบของร่างพระราชบัญญัติใด ร่างพระราชบัญญัตินั้นจะตกไปทันที 

ประการที่สี่  การควบคุมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมิให้ขัดกับ
รัฐธรรมนูญนั้น สมาชิกรัฐสภาจ านวนเพียงไม่น้อยกว่า 20 คนก็เสนอได้ แต่ส าหรับร่างพระราชบัญญัติ
ทั่วไป สมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 สามารถเสนอเรื่องให้ประธานสภาส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ ทั้งนี้เหตุที่ท าให้การควบคุมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกระท าได้ง่าย ก็เพราะ
รัฐธรรมนูญต้องการให้ตรวจสอบและควบคุมดูแล ความถูกต้อง สามารถกระท าได้ง่ายและคล่องตัว
กว่าการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติทั่วไป 

2.2 ประมวลกฎหมาย เป็นการรวมรวบเอาหลักกฎหมายในเรื่องใหญ่ๆซึ่งเป็นเรื่องทั่วไป 
มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลรัษฎากร ฯลฯ ประมวลกฎหมายต่ า งๆ ถือ เป็นกฎหมายที่ เป็ นหลั กทั่ ว ๆ  ไป 

ที่กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละคน บุคคลในสังคมต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรและห้าม
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง และรวมไปถึงการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิต่างๆ ของบุคคลแต่ละคน
ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญวางไว้ 
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2.3 พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา เนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะก าหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือ แย้งกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป เรียกว่า ประเพณีการปกครองของ
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้เนื้อหาของพระราชบัญญัติยังมีลักษณะก าหนด
กฎเกณฑ์เป็นการทั่วไปในการก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง ก าหนดขอบเขตแห่งสิทธิและหน้าที่ของบุคคล 
ตลอดจนจ ากัดสิทธิเสรีภาพ ของบุคคลได้ตามที่รัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้ หรือเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง คือ เป็นกฎหมายที่ออกมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับการล้มละลาย หรือพระราชบัญญัติสัญชาติ ก็จะเกี่ยวข้อง
เฉพาะกับเรื่องสัญชาติของบุคคล ฯลฯ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารหรือก็คือ
รัฐบาลค่อนข้างมาก เพราะฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ และเสนอ
กฎหมายเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆให้สภานิติบัญญัติท าการออกนั่นเองและกฎหมายที่
ออกมานั้นแม้จะมีการเปลี่ยนฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลแล้ว ก็จะมีผลใช้บังคับอยู่ จนกว่ากฎหมาย
นั้นจะถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับกระบวนการในการตราพระราชบัญญัตินั้น มีสาระส าคัญและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

ร่ างพระราชบัญญัติมี  2 ประเภท คือ ร่ างพระราชบัญญัติทั่ ว ไป และร่ าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

การเสนอร่างพระราชบัญญัติกระท าได้ 3 ทาง คือ 

(1) โดยคณะรัฐมนตรี 
(2) โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องให้พรรคการเมือง ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สังกัดนั้นมีมติให้เสนอให้ และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 20 คนรับรอง แต่ถ้าเป็นร่าง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ ต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

(3) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา
เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคือรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจนิติ
บัญญัติ โดยแบ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. โดยสภาผู้แทนราษฎร 2. 

โดยวุฒิสภา 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรจะ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 วาระ ตามล าดับดังนี้ 
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วาระที่ 1 รับหลักการ สภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการแห่งพระราชบัญญัตินั้น ถ้าสภาไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภารับ
หลักการ สภาก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในล าดับต่อไป 

วาระที่ 2 แปรญัตติ เป็นการพิจารณาในรายละเอียดปกติจะพิจารณาโดย
กรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดเห็นว่าข้อความหรือถ้อยค าใดในร่ าง 
พระราชบัญญัตินั้นควรแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้เสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมาธิการ ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ เมื่อคณะกรรมาธิการ พิจารณาเสร็จแล้วก็จะเสนอสภาพิจารณาต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่ชื่อร่าง 
ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงล าดับมาตรา จะมีการอภิปรายได้เฉพาะที่มีการแก้ไขหรือที่มีการสงวนค า
แปรญัตติหรือสงวนความเห็นไว้เท่านั้น 

วาระที่ 3 ลงมติ เมื่อสภาพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จแล้ว สภาจะลงมติในวาระที่ 3 
ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น โดยไม่มีการอภิปราย หากสภาไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภาเห็นชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็จะเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

การพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ โดยวุฒิสภา วุฒิสภาจะพิจารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมาให้ 3 วาระเช่นเดียวกัน 

วาระที่ 1 รับไว้พิจารณา วุฒิสภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่รับแห่งพระราชบัญญัตินั้น ถ้าวุฒิสภาไม่รับไว้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หาก
วุฒิสภารับไว้พิจารณา วุฒิสภาก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระล าดับต่อไป 

วาระที่ 2 แปรญัตติ เป็นการพิจารณาในรายละเอียดลักษณะเหมือนกับสภา
ผู้แทนราษฎรท า พิจารณาเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่วาระท่ี 3  

วาระที่ 3 ลงมติ เมื่อสภาพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จแล้ว สภาจะลงมติในวาระที่ 3 
ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น โดยไม่มีการอภิปราย 

กรณีที่วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

กรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถ้าวุฒิสภาลงมติในวาระที่ 1 
หรือวาระที่ 2 ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อ
เวลา 180 วัน ได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร แต่
ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจ
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ยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที และถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได ้

กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้าวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง พระราชบัญญัติที่สภา
ผู้แทนราษฎรได้ให้เห็นชอบแล้ว ก็ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นการแก้ไขมาก ในกรณีเช่นนี้ให้สภาทั้งสองแต่งตั้งบุคคลที่ เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกแห่งสภานั้นๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนดประกอบ เป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงาน
และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วย
แสดงว่าพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าถวายเพ่ือ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได ้

แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่
ได้  ต่อเมื่อเวลา 180 วันได้ล่วงพ้นไป นับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่ งไม่ เห็นชอบด้วย ถ้าร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชที่เกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่าง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิม หรือร่างที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้ถือร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจ 

จานุเบกษา ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
กรณีที่ พระมหากษัตริ ย์ ไม่ ทรง เห็นชอบด้ วย  ร่ า งพระราชบัญญัติ ใ ดที่

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย และพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้
นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือน
หนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

ผู้มีอ านาจตราพระราชบัญญัติได้แก่พระมหากษัตริย์ 
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การใช้บังคับเป็นกฎหมาย กฎหมายนั้นจะมีผลต่อเมื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
แล้วในราชกิจจานุเบกษา (ROYAL THAI GOVERNMENT GAZETTE) 

3. กฎหมายที่บัญญัติโดยฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) 
3.1 พระราชก าหนด เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและ

ยินยอมของคณะรัฐมนตรีตราขึ้นโดยอ านาจที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ เป็นกฎหมายที่ออกใช้ไปพลางก่อนใน
กรณีที่มีจ าเป็นเร่งด่วน หลังจากมีการใช้ไปพลางก่อนแล้ว ในภายหลังพระราชก าหนดนั้นก็อาจ
กลายเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะมีผลบังคับเป็นการถาวรได้ ถ้าสภานิติบัญญัติให้การอนุมัติ แต่ถ้าสภา
ไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นก็ตกไป แต่จะไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระท าไปในระหว่างใช้
พระราชก าหนดนั้น ซึ่งพระราชก าหนดจะออกได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้เท่านั้น คือ กรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพ่ือรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพ่ือจะป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ และกรณีที่ตราพระราช
ก าหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์
ของแผ่นดินในระหว่างสมัยประชุมสภา 

ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชก าหนด คือ คณะรัฐมนตรี 
ผู้มีอ านาจตราพระราชก าหนด คือ พระมหากษัตริย์ 
การใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การอนุมัติพระราชก าหนด โดยหลักแล้วอ านาจใน การตรากฎหมายเป็นอ านาจของ

ฝ่ายนิติบัญญัติตามหลักการการใช้อ านาจอธิปไตย แต่บางกรณีมีความจ าเป็นรีบด่วนที่ไม่อาจตรา
กฎหมายโดยรัฐสภาได้ รัฐธรรมนูญจึงแบ่งอ านาจนิติบัญญัติไปให้ฝ่ายบริหารใช้ชั่วคราว ดังนั้น เมื่อ
เป็นเรื่อง ชั่วคราว เพ่ือจะให้เป็นถาวร รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้ต้องมีการเสนอพระราชก าหนดที่ตรา
ออกมาเป็นกฎหมายแล้วให้รัฐสภาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 

3.2 พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญการตราพระราชกฤษฎีกาจะเกิดข้ึนใน 3 กรณ ีคือ 

1) รัฐธรรมนูญก าหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกา ในกิจการที่ส าคัญอันเกี่ยวกับฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกา ยุบสภา
ผู้แทนราษฎรหรือพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2) โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 เป็นการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือใช้กับฝ่ายบริหาร ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไป อนึ่ง กรณีนี้
จะไม่มีบทมาตราใดในรัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
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3) โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท (พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด) ที่ให้
อ านาจตราพระราชกฤษฎีกาได้ 

ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาคือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือได้รักษาการตาม
กฎหมายแม่บทท่ีบัญญัติให้ออกพระราชกฤษฎีกานั้นๆ 

ผู้มีอ านาจตราพระราชกฤษฎีกา คือ พระมหากษัตริย์ 
การใช้บังคับเป็นกฎหมาย ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3.3 กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทออก เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท ข้อส าคัญคือจะต้องอ้างอิงพระราชบัญญัติที่ให้ อ านาจไว้ใน
กฎกระทรวงเสมอว่า อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติฉบับใด มาตราใด ดังนั้น ใน
พระราชบัญญัติจึงต้องมีบทมาตราก าหนดให้อ านาจออกกฎกระทรวงไว้โดยเฉพาะด้วยเช่นกัน เช่น 
เรื่องค่าธรรมเนียม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตเรื่องต่างๆ 

ผู้มีอ านาจเสนอร่างกฎกระทรวงได้แก่รัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามกฎหมายแม่บทซึ่งให้
อ านาจออกกฎกระทรวงนั้นๆ 

3.4 ประกาศกฎกระทรวง เป็นกฎหมายล าดับรองของฝ่ายปกครอง ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าของ
กระทรวงเป็นผู้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีผลใช้บังคับแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับกฎกระทรวง แต่มีข้อ
แตกต่างคือ การออกประกาศกระทรวงนั้น รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอ านาจออกเองได้โดยล าพัง โดยไม่
จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีก่อนเหมือนเช่นกฎกระทรวง เพ่ือให้
รัฐมนตรีมีความอิสระและความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่ให้อ านาจไว้ 
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 5 บัญญัติว่า “การจัดตั้งสุขาภิบาลให้ท า
โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย” เป็นต้น  

4. กฎหมายที่บัญญัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับโดยเฉพาะในแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ไทย ปัจจุบัน 5 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ต่างก็มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรแต่ละประเภทให้อ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถิ่นในการออกข้อบัญญัติเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นมี 3ประเภท คือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภททั่วไป ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ประเภทชั่วคราว และข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภทการคลัง 
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4.1 ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภททั่วไป และข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภทชั่วคราว 

4.1.1 ข้อบัญญัติจังหวัด เป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราขึ้นเพ่ือใช้
บังคับในเขตจังหวัด นอกเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อบัญญัติจังหวัดจะตราข้ึนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดที่

ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.2540 ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 

2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วน จังหวัดตราข้อบัญญัติหรือให้มี
อ านาจตราข้อบัญญัติ 

3) การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดที่มีลักษณะเป็น 

การพาณิชย์ 
ในข้อบัญญัติจะก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนด

โทษจ าคุกเกิน 6 เดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรอง ของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้พิจารณา ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้อนุมัติ ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ตรา ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การประกาศใช้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยจัดให้มี
ข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมการปกครอง 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาจังหวัดให้ทันท่วงทีไม่ได้ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะออกข้อบัญญัติชั่วคราวได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคราวต่อไป ให้น า
ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเสนอ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ืออนุมัติ และเม่ือสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอนุมัติแล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราวเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอันตกไป 
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4.1.2 ข้อบัญญัติต าบล คือ กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลออกเพ่ือใช้บังคับใน
ต าบล ทั้งนี้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติต าบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ในข้อบัญญัติจะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษด้วยก็ได้ 
แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท 

ผู้พิจารณาได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อนุมัติ ได้แก่นายอ าเภอ 

ผู้ตรา ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประกาศใช้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

4.1.3 เทศบัญญัติ คือ กฎหมายที่เทศบาลออกเพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาล ทั้งนี้  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือราษฎร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 

ร่างเทศบัญญัติ เกี่ยวกับการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี  ค ารับรองของ
นายกเทศมนตรี 

ผู้พิจารณา ได้แก่สภาเทศบาล 

ผู้อนุมัติ ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ตรา ได้แก่ นายกเทศมนตรี 
ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ ให้คณะ

เทศมนตรีมีอ านาจออกเทศบัญญัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปถ้าสภา
เทศบาลอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติเทศบัญญัติ
ชั่วคราวก็เป็นอันตกไปแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็นไประหว่างใช้เทศบัญญัติชั่วคราว
นั้น 

การประกาศใช้ ณ ที่ท าการส านักงานเทศบาล 

4.1.4 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร คือ กฎหมายที่กรุงเทพมหานครออกเพ่ือใช้บังคับ
ในเขตกรุงเทพมหานคร เหตุที่จะตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นไปตาม มาตรา 97 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
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ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาม พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเช้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้
ต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพ มหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้นจะก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่
ได้ห้ามก าหนดโทษจ าคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

ผู้พิจารณา ได้แก่ สภากรุงเทพมหานคร 

ผู้ตรา ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุงเทพมหานครหรือในกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะให้ทันท่วงทีไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะออกข้อก าหนดกรุงเทพมหานครใช้บังคับข้อบัญญัติ 
และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

การประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
4.1.5 ข้อบัญญัติเมืองพัทยา คือ กฎหมายที่เมืองพัทยาออกบังคับใช้ในเมืองพัทยา 

ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

ข้อบัญญัติเมืองพัทยาจะก าหนดโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับผู้ละเมิด
ข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามก าหนดโทษจ าคุกเกิน 6 เดือน และโทษปรับเกิน 10,000 บาท 

ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติได้แก่ นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือ
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

พ.ศ. 2542 และหากเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี
ค ารับรองของนายกเมืองพัทยา 

ผู้พิจารณา ได้แก่สภาเมืองพัทยา 
ผู้อนุมัติ ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
ผู้ตรา ได้แก่นายกเมืองพัทยา 
การประกาศใช้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

4.2 ข้อบัญญัติประเภทการคลัง 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบต่างก็ก าหนดถึงอ านาจใน

การออกข้อบัญญัติทางด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละแห่งไว้หลายกรณี
ด้วยกัน เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การด าเนินการพาณิชย์ ได้แก่การจัดตั้งสถานี
บริการน้ ามัน กิจการโรงแรม ที่พักตากอากาศ เพ่ือหารายได้เข้ามาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
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ตนเองได้นอกเหนือ จากรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังรวมถึงรายได้จากการเก็บภาษี
อากรค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าบริการบางประเภท การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
การจ าหน่ายพันธบัตร และเงินกู้เป็นต้น 

 

ล าดับชั้น (ล าดับศักดิ์) ของกฎหมายในประเทศไทย 

 ล าดับชั้น (ล าดับศักดิ์) ของกฎหมายมีไว้เพ่ือบ่งบอกถึงระดับสูงต่ าและความส าคัญของ
กฎหมายแต่ละประเภทรวมไปถึงภาพรวมของกฎหมายที่ใช้กัน ในการจัดชั้นความสูงต่ านั้นพิจารณา
จากองค์กรที่มีอ านาจในการออกกฎหมาย เมื่อกฎหมายแต่ละฉบับถูกบัญญัติโดยองค์กรที่มีอ านาจใน
การออกกฎหมายแตกต่างกัน ผลท าให้กฎหมายแต่ละฉบับมีศักดิ์หรือชั้นของกฎหมายไม่เท่ากัน โดย
ล าดับชั้นของกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ มีผลให้กฎหมายที่มีล าดับชั้นต่ ากว่าจะมีเนื้อหาขัดหรือแย้ง
ต่อกฎหมายที่มีล าดับชั้นสูงกว่าไม่ได้ และหากกฎหมายที่มีล าดับชั้นต่ ากว่ามีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายที่อยู่สูงกว่า กฎหมายที่มีล าดับชั้นต่ ากว่าใช้บังคับไม่ได้ การจัดล าดับชั้นของกฎหมาย
เรียงล าดับลดหลั่นกันไปได้ ดังต่อไปนี้ (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 99) 

1. รัฐธรรมนูญ 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ, ประมวลกฎหมาย, พระราช
ก าหนด 

3. พระราชกฤษฎีกา 
4. กฎกระทรวง 
5. ข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติต าบล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ

ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดที่ก าหนดรูปแบบการปกครองและระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเป็นกฎหมายแม่บท
ของกฎหมายทุกฉบับ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญมากกว่ากฎหมายฉบับใด 
กฎหมายฉบับอ่ืนจะบัญญัติโดยมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้ หากขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนั้นจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 79) 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครอง
ประเทศซึ่งแยกออกมาบัญญัติรายละเอียดต่างหากออกไปจากรัฐธรรมนูญ เพ่ือช่วยขยายบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะหลักในการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีนั้น 
รัฐธรรมนูญจะก าหนดถึงหลักการใหญ่ๆ อันเป็นแม่บทของการปกครองประเทศเท่านั้น เพ่ือให้
รัฐธรรมนูญมีความกะทัดรัด รัดกุม สั้น และเข้าใจง่าย ส่วนรายละเอียดในทางปฏิบัติหรือวิธีการ
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ปลีกย่อยลงไปนั้น ก็ไปออกกฎหมายว่ากันอีกทีในกฎหมายฉบับอ่ืน เช่น รัฐธรรมนูญจะก าหนด
หลักการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ส่วนวิธีการในรายละเอียด
รัฐธรรมนูญให้ตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา(ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร 
โต๊ะวิเศษกุล, 2549: 33-34)  

พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายล าดับชั้นรองลงมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพราะพระราชบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายโดยอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งองค์กรที่ท า
หน้าที่ในการตราพระราชบัญญัติคือรัฐสภา ดังนั้นรัฐสภาจะตราพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญไม่ได้ (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 80) 

ประมวลกฎหมาย คือ กฎหมายที่บัญญัติรวมเรื่องเดียวกันไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยได้
ร้อยเรียงจัดเป็นระบบขึ้นใหม่ และแบ่งเป็นหมวดหมู่เรียบร้อย มีการกล่าวข้อความท้าวถึงซึ่งกันและ
กัน อย่างประมวลกฎหมายอาญาก็มีการแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 กล่าวถึงข้อความทั่วๆ ไป 
อันได้แก่ เจตนา ประมาท พยายามกระท าความผิดฯลฯ ซึ่งโดยปกติใช้ได้แก่บรรดาความผิดอาญาทั้ง
ปวง ภาค 2 ได้บัญญัติถึงความผิดสามัญเฉพาะความผิด ภาค 3 ว่าด้วยความผิดลหุโทษ การประมวล
กฎหมาย (Codification) จึงต่างกับการน าพระราชบัญญัติซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้งมาบัญญัติ
รวมไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีการของกฎหมายอังกฤษเรียกว่า Consolidation (หยุด แสงอุทัย, 2535: 64) 

พระราชก าหนด เป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจในการบัญญัติให้แก่ฝ่ายบริหาร คือ
คณะรัฐมนตี โดนคณะรัฐมนตรีจะมีอ านาจในการออกพระราชก าหนดเพ่ือใช้บังคับดัง  เช่น 
พระราชบัญญัติได้ในกรณีพิเศษ ตามที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจไว้เป็นการชั่วคราวเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า ที่ต้องการด าเนินการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติโดย
ส่วนรวม ในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพ่ือจะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพ่ือจะป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีความจ าเป็นต้อง
มีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 80) 

หลังจากมีการประกาศใช้พระราชก าหนดนั้นแล้ว จะต้องน าพระราชก าหนดมาให้รัฐสภา
พิจารณา เพ่ือขอความเห็นชอบ ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ พระราชก าหนดก็จะกลายเป็นกฎหมาย
ถาวรแต่ถ้ารัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบพระราชก าหนดก็จะสิ้นผลไป ประเด็นที่ส าคัญคือ การ
ด าเนินการใดๆ ก่อนที่พระราชก าหนดจะสิ้นผล ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย แม้ภายหลังจะปรากฏว่าพระ
ราชก าหนดสิ้นผลไป ดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีจะใช้อ านาจในการออกพระราชก าหนดควรต้อง
ค านึงถึงความชอบธรรมและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดซึ่ ง เป็นหลักการย่อยๆ ของ
พระราชบัญญัติหรือของพระราชก าหนด คือพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ได้ก าหนดหลักการ
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ใหญ่ๆไว้ซึ่งเป็นสาระส าคัญโดยรวมและให้ออกพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด เพ่ืออธิบายรายละเอียดต่างๆ ตามหลักการใหญ่ในพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด
นั้น (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 81) 

กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารและไม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
รัฐสภา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระราชกฤษฎีกา แต่กฎกระทรวงมีศักดิ์ของกฎหมายที่ต่ ากว่าพระราช
กฤษฎีกา ทั้งนี้เพราะกฎกระทรวงนั้นผู้ออกคือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทเพ่ือด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท ส่วนพระราชกฤษฎีกา ผู้ตรากฎหมายคือพระมหากษัตริย์ (ทัชชมัย 
ฤกษะสุต, 2551: 81) ส่วนในทางปฏิบัตินั้นก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายที่องค์กรส่วนท้องถิ่นบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
ในทางนิติบัญญัติ คือมีอ านาจในการออกกฎหมายได้ด้วยตนเอง จึงถือว่า เป็นการกระจายอ านาจใน
การบัญญัติกฎหมายไปสู่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและโดยทั่วไปองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ในการบัญญัติกฎหมายต่างๆ ได้ดังนี้ คือ ข้อบัญญัติต าบล เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติเมืองพัทยา (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 81-82) 
อ านาจในการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการตรากฎหมาย เพ่ือบังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น จะเป็น
อ านาจที่ได้รับมาจากพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ให้อ านาจตราข้อบังคับต าบลได้ ดังนั้นโดยทั่วไป
กฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักดิ์ต่ ากว่าพระราชบัญญัติ 

การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษรของประเทศไทย โดยปกติเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติ
บัญญัติ หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีฝ่ายนิติบัญญัติมอบอ านาจให้จัดท ากฎหมายได้ แต่ในกรณีที่มี
การปฏิวัติ (Revotion) หรือรัฐประหาร (Coup d’Etat) เพ่ือยึดอ านาจในการปกครองประเทศ 
อ านาจในการจัดท ากฎหมายจึงตกเป็นของคณะปฏิวัติหรือรัฐประหาร ในฐานะที่เป็นรัฎฐาธิปัตย์  คือ 
ผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐขณะนั้น การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษรในกรณีเช่นนี้  จึงถือได้ว่าเป็น 

การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษรในกรณีพิเศษ ซึ่งมีดังนี้ (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 96-97) 
ก. ประกาศของคณะปฏิวัติ เป็นข้อความซึ่งคณะปฏิวัติ ได้ออกประกาศให้ประชาชนใน

ประเทศได้ทราบว่า คณะปฏิวัติได้ท าการปฏิวัติยึดอ านาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลได้แล้ว 
อ านาจอันชอบธรรมในการปกครองประเทศ อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร อ านาจตุลา
การ จึงเป็นของคณะปฏิวัติโดยสิ้นเชิง คณะปฏิวัติในฐานะผู้ใช้อ านาจบริหารประเทศจึงมีอ านาจออก
ประกาศคณะปฏิวัติ และถือเป็นกฎหมายตามสภาพบังคับเท่านั้นมิใช่กฎหมายตามหลักนิติธรรม 

ข. กฎอัยการศึก หมายถึง พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และกฎหมายแก้ไข
เพ่ิมเติม จัดอยู่ในประเภทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบของ
พระราชบัญญัติ กฎหมายนี้ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 หลักส าคัญในการใช้กฎอัยการศึก ก็เพ่ืองดใช้
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กฎหมายบางฉบับและด าเนินการปกครองประเทศหรือดินแดนบางส่วนโดยทหาร และใช้อ านาจ
หน้าที่ทางทหารเหนือพลเรือน ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมิได้มีผลใช้บังคับเต็มตามกฎหมาย
ในทันที เพราะกฎหมายนี้เพียงแต่ให้อ านาจล่วงหน้าว่าอาจมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามได้ 
แต่เมื่อต้องการจะใช้กฎอัยการศึกจริงเมื่อใด ต้องมีการประกาศอีกชั้นหนึ่ง การประกาศใช้กฎอัยการ
ศึกท าได้ 2 กรณี คือ การประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักร กับการประกาศใช้ในบางท้องที่  (นัยนา 
เกิดวิชัย, 2549: 97) 

ผลการจัดล าดับชั้น(ศักดิ์) ของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

1. การออกกฎหมายที่มีศักดิ์ของกฎหมายต่ ากว่าจะออกได้โดยอาศัยอ านาจจากกฎหมายที่มี
ศักดิ์สูงกว่าหรือตามที่กฎหมายศักดิ์สูงกว่าให้อ านาจไว้ 

2. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ ากว่าซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายศักดิ์สูงกว่า จะออกมาโดยมี
เนื้อหาเกินกว่าขอบเขตอ านาจที่กฎหมายศักดิ์สูงกว่าให้ไว้มิได้ มิฉะนั้นจะใช้บังคับมิได้เลย 

3. หากเนื้อหาของกฎหมายมีความขัดแย้งกัน ต้องใช้ กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าบังคับ 

ไม่ว่ากฎหมายศักดิ์สูงกว่านั้นจะออกก่อนหรือหลังกฎหมายศักดิ์ต่ ากว่านั้น (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 

82) 
 

บทสรุป 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนั้น คือการศึกษา ความหมาย ที่มา ประเภทลักษณะ
ของกฎหมาย รวมถึงประโยชน์ของกฎหมาย การจัดท ากฎหมาย ล าดับชั้นหรือล าดับศักดิ์ของ
กฎหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจพ้ืนฐานกฎหมายที่บังคับใช้กับคนในสังคม ความจ าเป็นของ
กฎหมายต่อสังคม เกิดเป็นความเคารพต่อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ เพ่ือให้กฎหมายที่มีนั้นบังคับต่ อคน
ในสังคมอย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ให้นักศึกษาอภิปรายถึงเหตุผลที่สังคมต้องมีกฎหมายบังคับใช้กับบุคคลที่อยู่ร่วมกัน 

2. ระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นแบบระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) 
หรือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 

3. ผู้มีอ านาจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ได้แก่ใครบ้าง 
4. กฎหมายที่เรียกว่า พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ผู้มีอ านาจตรากฎหมายเหล่านี้

คือใคร 
5. กฎหมายทั้งหลายจะมีผลบังคับเมื่อใด 

6. สภาพบังคับหรือโทษทางอาญามีอะไรบ้าง 
7. เรียงล าดับศักดิ์หรือชั้นของกฎหมายจากชั้นสูงไปยังชั้นล่าง 
8. กฎหมายที่มีศักดิ์สูงที่สุดคือ 

9. การออกกฎหมายของรัฐสภาขั้นตอนใดที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดทีละมาตรา 

10. หากกฎหมายมีล าดับชั้นต่ ากว่ามีข้อความขัดแย้งกับกฎหมายที่มีล าดับชั้นสูงกว่าจะมีผลอย่างไร 

11. กฎหมายวิธีสบัญญัติคืออะไร 

12. รัฎฐาธิปัตย์คือผู้มีอ านาจสูงสุดของประเทศ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเรา ถือว่า
อ านาจสูงสุดเป็นของใคร 
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บทท่ี 2 

ตอนที่ 1 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บุคคลและทรัพย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมเนียบ แก้วหอมค า 
 

 





 

 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายของสภาพบุคคลตามกฎหมายได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายการเริ่มสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาหาค าตอบได้ว่า ทรัพย์และทรัพย์สิน ต่างกันอย่างไร 

5. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ในเรื่องทรัพย์ไปใช้ในในการจ าแนกประเภทของทรัพย์ได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษามีบอกความหมายเก่ียวกับดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายของเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงินได้ 
8. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะส าคัญของเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงินได้  

9. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแยกความแตกต่างระหว่างของสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อได้ 
10. เพ่ือให้นักศึกษาหาค าตอบได้ว่า การกู้ยืมเงินกันระหว่างเอกชนธรรมดากับสถาบันการเงินมี

ความแตกต่างกันอย่างไร 

11. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ในเรื่องเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
12. เพ่ือให้นักศึกษาบอกได้การเช่าซื้อทรัพย์ทั่วไป กับการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

แตกต่างกันอย่างไร 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของบุคคล 

2. ความหมายของนิติบุคคล 

3. ทรัพย์และทรัพย์สิน 

4. เช่าทรัพย์ 
5. เช่าซื้อ 

6. กู้ยืมเงิน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด้วยโปรแกรมการน าเสนอ Power 

point พร้อมตอบค าถามระหว่างการบรรยาย 
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2. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ส าคัญ โดยค้นคว้าจากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างประเภทของบุคคล ประเภทของทรัพย์ จากประสบการณ์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันของตน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. โปรแกรมการน าเสนอ Power point 

3. ตัวอย่างภาพประกอบเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. การท ารายงานตามหัวข้อที่ก าหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 



 

 

บทท่ี 2 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

กฎหมายแต่ละฉบับที่ผู้มีอ านาจได้บัญญัติขึ้นมานั้น หากอยากทราบว่าบัญญัติขึ้นมาเพ่ือใช้
บังคับใช้กับอะไร ในการค้นคว้าหาค าตอบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย ซึ่งจะเห็น  

ได้ว่า กฎหมายที่ตราขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือบังคับใช้กับบุคคล มิใช่เพ่ือบังคับกับสิ่ งอ่ืนใด  
โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดประเภทบุคคลไว้ 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  
และนิติบุคคล ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทนี้ กฎหมายได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ต่อกันไว้ ไม่ว่าจะเป็น
หน้าที่ของบิดามารดา ผู้ซื้อ ผู้ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นแล้วในการด ารงชีวิต
ประจ าวันของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์ และทรัพย์สิน อาทิ เงิน ทอง บ้าน อาหาร ที่อยู่อาศัย 
รถยนต์ โทรศัพท์ เป็นต้นซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลในเรื่องของการใช้สอย การเป็น
เจ้าของ การท านิติกรรมสัญญา ดังนี้ การทราบถึงความหมายของทรัพย์ ประเภทของทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่จ าเป็น ทั้งนี้ เพ่ือบังคับให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะในการท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภท
กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะต่างกัน อาทิ การซื้อขายที่ดินซึ่งต้องท าเป็นหนังสือและ  

จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่หากเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์เพียงแต่มีการส่งมอบ
ทรัพย์สินแก่กัน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องบุคคล และเรื่อง
ทรัพย์ย่อมมีความเก่ียวพันกัน การศึกษาและการมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น  
 

ความหมายของบุคคล 

บุคคล หมายถึง สิ่งซึ่งสามารถที่จะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า “บุคคลธรรมดา” 
ส่วนกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา 
และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า “นิติบุคคล” (ราชบัณฑิตยสถาน , 2542) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แบ่งบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล สามารถอธิบายได้ดังนี้ (มานิตย์ จุมปา, 2552:155) 

1. บุคคลธรรมดา (Natural person)  
1.1 การเริ่มสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่
เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบของสภาพบุคคล ประกอบไปด้วย “การคลอด” และ”การอยู่รอดเป็นทารก” อธิบายได้
ดังนี้ 
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1.1.1 การคลอด คือ การที่ทารกหลุดออกจากครรภ์มารดาทั้งตัว โดยไม่ต้องค านึงว่า
ทารกจะมีอวัยวะครบหรือมีการตัดสายสะดือแล้วหรือไม่ ทั้งนี้เพราะในทางกฎหมายถือว่าทารกนั้นได้
คลอดแล้ว ซึ่งหลักการดังกล่าวรวมไปถึงการคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดด้วย 

1.1.2 การอยู่รอดเป็นทารก คือ การที่ทารกมีชีวิตรอด ซึ่งเห็นได้จากการที่ทารกส่ง
เสียงร้อง การเต้นของชีพจร การหายใจโดยไม่ต้องค านึงว่าหายใจกี่ครั้ง แม้หายใจเพียงช่วงเวลาแค่ 1 นาที 
ก็ถือว่ามีสภาพบุคคลแล้ว หรือการตรวจดูลักษณะทั่วไปของปอด ทดสอบการลอยน้ าของปอด ตรวจ
ปอดทางกล้องจุลทรรศน์ การตรวจลมทางกล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น 

        ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมีสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา ต้องประกอบไปด้วย
การคลอดและการอยู่รอดเป็นทารก แสดงดังรูปที่ 2.1 

 

 

 

 

 
 

ก. การผ่าคลอด                                ข. ทารกมีชีวิตรอด 

รูปที่ 2.1 การคลอดและการอยู่รอดเป็นทารก 

ที่มา : ก. และ ข. http://atcloud.com/stories/45062, 2555 

 

เมื่อมีสภาพบุคคลแล้ว ย่อมเกิดสิทธิในทางกฎหมาย โดยแยกพิจารณาสิทธิดังกล่าว
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา ในทางกฎหมายแพ่งเห็นได้ว่า บุตรมีสิทธิใช้ 
ชื่อสกุลของบิดา สิทธิในการฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตร สิทธิในการฟ้องคดีกรณีมีการท าละเมิดต่อตัว
ทารกเองหรือต่อตัวผู้เป็นบิดามารดาของตน และสิทธิที่ส าคัญอีกประการคือ สิทธิในการรับมรดกของ
ผู้เป็นบิดามารดา เป็นต้น 

ในทางกฎหมายอาญา การมีสภาพบุคคลหรือไม่ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการวินิจฉัย
องค์ประกอบของความรับผิดว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายแล้วหรือไม่
ตัวอย่าง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 “บัญญัติว่า ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต ชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”ค าว่าผู้อ่ืนตามกฎหมายอาญานั้นถือตาม
กฎหมายแพ่งในเรื่องสภาพบุคคล กล่าวคือ การจะเป็นผู้อ่ืนได้ต้องปรากฏว่า บุคคลนั้นต้องมีสภาพ
บุคคลก่อน ซึ่งหมายความว่าต้องมีการคลอดและการอยู่รอดเป็นทารก หากยังไม่มีการคลอดและการ
อยู่รอดเป็นทารก กฎหมายอาญายังไม่ถือว่ามีสภาพบุคคล ย่อมไม่ถือว่าเป็นผู้ อ่ืน โดยพิจารณา
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ตัวอย่างต่อไปนี้ กรณีแรก นายด าเอาขี้เถ้ายัดปากเด็กทารกที่เพ่ิงคลอดได้ประมาณ 20 นาที จนเด็ก
ทารกแน่นิ่งไป กรณีที่สอง นายด าใช้ไม้ตีนางเขียวที่ตั้งครรภ์ได้เก้าเดือนจนนางเขียวปวดท้องและ
คลอดทารกออกมาแต่ทารกไม่มีชีวิตแล้ว จากตัวอย่างท้ังสองกรณีแยกพิจารณาความผิดของนายด าได้ 
ดังนี้ 

กรณีแรก นายด ามีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน (ทารก) ตายโดยเจตนา ทั้งนี้ เพราะทารกมี
สภาพบุคคลแล้วแม้จะมีชีวิตรอดอยู่เพียง 20 นาที ก็ถือว่าทารกนั้นมีสภาพบุคคลและเป็นบุคคลอ่ืน
ตามกฎหมายอาญามาตรา 288 แล้ว 

กรณีที่สอง นายด าไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน (ทารก) ทั้งนี้ เพราะเป็นการกระท ากับ
ทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งตามกฎหมายแล้วถือว่ายังไม่มีสภาพบุคคลนายด าจึงไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน 
แต่การกระท าของนายด าเป็นความผิดฐานท าให้หญิงอ่ืนแท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
302 ทั้งนี้ เพราะค าว่า “แท้งลูก” หมายถึง การที่ทารกในครรภ์คลอดออกมาในลักษณะที่ไม่มีชีวิต  
ถ้าเด็กคลอดออกมามีชีวิต แต่ตายภายหลังไม่เป็นการท าให้แท้งลูก (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , 2544: 

365) 
นอกจากนั้นยังมีความผิดฐานอ่ืนที่น าเอาเรื่องสภาพบุคคลเป็นตัวก าหนดความรับผิด

ของบุคคล อย่างเช่น ความผิดฐานข่มขืน บุคคลที่จะถูกข่มขืนได้จะต้องมีสภาพบุคคลเสียก่อนมิฉะนั้น
จะไม่เข้าองค์ประกอบของกฎหมาย เช่น สัปเหร่อเกิดอารมณ์หื่นกระท าช าเรากับศพ ถามว่าสัปเหร่อมี
ความผิดฐานข่มขืนหรือไม่ จากตัวอย่าง เห็นได้ว่า ศพไม่มีสภาพบุคคล สัปเหร่อจึงไม่มีความผิดฐาน
ข่มขืนเพราะขาดองค์ประกอบแต่อาจมีความผิดฐานอ่ืนซึ่งต้องพิเคราะห์ต่อไป ฉะนั้นจะเห็นว่า เรื่อง
สภาพบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญทั้งในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ในประการต่อไปจะกล่าวถึงเรื่อง
การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา 

1.2 การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา 

การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.2.1 การตายโดยธรรมชาติ หมายถึง การที่บุคคลนั้นสิ้นลมหายใจและหัวใจหยุดการ
ท างาน เช่น การแก่ตาย การป่วยตาย การประสบอุบัติเหตุตาย เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 2.2 ทหารตายเนื่องจากสงคราม 

ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

Commons/2/28/Dead_soldier_%28American_ 

Civil_War_-_Siege_of_Petersburg%2C_April_1_ 

1865%29.jpg, 2555 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dead_soldier_(American_Civil_War_-_Siege_of_Petersburg,_April_1_1865).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
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แต่ในปัจจุบันการวิเคราะห์ว่าใครตายหรือไม่ ตามหลักการแพทย์ใช้กระบวนการ
วินิจฉัยโดยพิจารณาถึงกลไกการท างานของมนุษย์ ซึ่งมีระบบที่ส าคัญ 3 ระบบ ได้แก่ (มานิตย์ จุมปา, 2552: 
161) 

1) ระบบประสาทส่วนกลางได้แก่ สมอง 
2) ระบบไหลเวียน ได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด 

3) ระบบหายใจ ได้แก่ หลอดลมและปอด 

    ทั้งนี้ เนื่องจากการท างานของทั้ง 3 ระบบ มีความสัมพันธ์กัน หากระบบใด
ระบบหนึ่งเกิดความผิดปกติ จะท าให้การท างานของระบบอ่ืนเสียหายไปด้วย อาทิ สมองเป็นอวัยวะที่
ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ ปอด หัวใจ หากสมองถูกท าลายจะท าให้การหายใจหยุดชะงัก  
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดแนวคิดในการวิเคราะห์การตายอีกแบบหนึ่ง โดยการพิจารณาการท างาน
ของสมอง ซึ่งภาวะดังกล่าว ทางการแพทย์เรียกว่า “สมองตาย” (Brain Death) หมายความว่า ก้าน
สมองเสียหายอย่างถาวร เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถกลับคืนมาได้ แม้จะมี
การใช้เครื่องช่วยหายใจเพ่ือให้หายใจต่อไปได้ก็ตาม ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าบุคคลนั้นตายหรือ
เสียชีวิตแล้ว แต่ทั้งนี้ในการรับรองว่าบุคคลนั้นได้ตายแล้วต้องเป็นไปตามประกาศของแพทย์สภา  
เรื่องประกาศการก าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยให้ถือปฏิบัติก าหนดให้สมองตาย เท่ากับว่าบุคคลนั้นได้ถึง
แก่ความตายแล้วและเมื่อได้มีการประกาศให้ก้านสมองตาย จึงสามารถหยุดเครื่องช่วยหายใจได้  ทั้งนี้ 
ในปัจจุบันการวิเคราะห์การตายนั้นได้อาศัยหลักการทางการแทพย์ในการวิเคราห์ด้วย 

1.2.2 การตายโดยผลของกฎหมาย หรือเรียกว่า “การสาบสูญ”ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 61 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า “ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่
อยู่โดยไม่มีใครรู้แน่ว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่เป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อพนักงานอัยการหรือผู้มีส่วนได้เสียร้อง
ขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้วรรคสองบัญญัติว่า ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  

ให้ลดเหลือ 2 ปี 
(1) นับแต่วันที่การรบหรือการสงครามสิ้นสุดลง 
(2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย หรือ 

สูญหายไป 

(3) นับแต่วันที่ เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2)”  
ได้ผ่านพ้นไป” 

     จากหลักกฎหมายในมาตรา 61 สามารถแยกหลักเกณฑ์การเป็นสาบสูญ
ออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้

     กรณีที่หนึ่ง การเป็นคนสาบสูญกรณีธรรมดา ใช้ระยะเวลา 5 ปี ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 61 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ บุคคลนั้นต้องไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ตลอด
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ระยะเวลา 5 ปี และไม่มีใครทราบข่าวคราวหรือพบเห็น และต้องมีการร้องขอจากผู้มีส่วนได้เสียหรือ
พนักงานอัยการต่อศาลตัวอย่างเช่น นายด าออกจากบ้านไปท างานวันที่ 3 มีนาคม 2550 และหายไป 
การนับระยะเวลา 5 ปี ต้องปรากฎข้อเท็จจริงว่าได้หายไปครบ 5 ปี ซึ่งจากข้อเท็จจริงระยะเวลา 5 ปี 
จะครบในวันที่ 3 มีนาคม 2555 ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาล
เพ่ือให้สั่งให้นายด าเป็นคนสาบสูญได้ในวันที่ 4 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป หรือกรณีการไปท างาน
ต่างประเทศและขาดการติดต่อ โดยไม่มีใครทราบข่าวคราวเป็นระยะเวลา 5 ปี บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
หรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอให้เป็นคนสาบสูญได้เช่นกัน และเมื่อศาลมีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นคน
สาบสูญแล้ว กฎหมายถือว่าบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายโดยผลของกฎหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่า กฎหมาย
บังคับให้บุคคลนั้นตาย แต่ในทางกลับกันแม้บุคคลนั้นได้หายสาบสูญไปเป็นระยะเวลานานเท่าใดแต่
ตราบใดยังไม่มีค าสั่งจากศาลว่าเป็นคนสาบสูญ บุคคลนั้นจึงเป็นเพียงผู้ไม่อยู่เท่านั้น 

กรณีที่สอง การเป็นคนสาบสูญกรณีพิเศษ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 61 

วรรคสอง ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 ปี นับแต่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง หรือนับแต่ยานพาหนะอับปางหรือ
ถูกท าลายหรือสูญหายไป ตัวอย่างเช่น นายแดงไปร่วมท าสงคราม แล้วหายสาบสูญไป หรือนายแดง
เดินทางไปกับเรือแล้วเรือล่ม แสดงดังรูปที่ 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

          ก. การไปร่วมรบในสงคราม                     ข. เรืออับปาง 
 

 

 

ทั้งนี้ ในเรื่องการนับระยะเวลา 2 ปี ต้องเป็นกรณีที่หายไปโดยขาดการติดต่อ
หรือไม่มีใครทราบข่าวคราวว่าหายไปอยู่ที่ไหนตลอดระยะเวลา 2 ปี ตัวอย่างเช่น นายด าไปร่วมรบใน
สงครามวันที่ 1 มกราคม 2550 และสงครามยุติวันที่ 2 มีนาคม 2550 การนับระยะเวลา 2 ปี ต้อง 
นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2550 เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่สงครามยุติแล้ว ไม่ใช่นับวันที่ออกไปร่วมรบ 

ในสงคราม และจะครบก าหนด 2 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2552 ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการเริ่ม
ร้องขอให้ศาลสั่งให้นายด าเป็นคนสาบสูญได้ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป นอกจากการเป็น 

  

รูปที่ 2.3 การเป็นคนสาบสูญกรณีพิเศษ 

ที่มา : ก. http://picject.blogspot.com/2013/09/3-1.html, 2555 

          ข. http://men.mthai.com/men-around/48187.html, 2555 

http://picject.blogspot.com/2013/09/3-1.html,%202555
http://men.mthai.com/men-around/48187.html
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คนสาบสูญเนื่องจากการไปรบ หรือการไปสงคราม หรือไปกับยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นเรืออับปาง 
เครื่องบินตก แล้ว หากมีอันตรายแก่ชีวิตอ่ืนนอกจากเหตุที่ระบุไว้ใน มาตรา 61 (1) และ (2) ได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว กฎหมายได้ระบุเหตุอันตรายแก่ชีวิตอ่ืนนั้น ไว้ในมาตรา 61 (3) ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว
ต้องการให้ครอบคลุมเหตุการณ์นอกเหนือจาก (1) และ (2) ตัวอย่างเช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือการ
เกิดน้ าท่วม หรือน้ าป่าไหลหลาก ถือว่าเป็นอันตรายแก่ชีวิตในมาตรา 61 (3) เป็นต้น แต่ทั้งนี้  
ระยะเวลา 2 ปี ไม่ให้น ามาใช้กับเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดในจังหวัดทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต ตรังและสตูล เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวมี
กฎหมายเฉพาะอยู่แล้วคือ พระราชบัญญัติการยกเว้นการน าระยะเวลาตามมาตรา 61 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ในปี พ .ศ . 2548 ซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความแตกต่างจากมาตรา 61 กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ยกเว้นการ
น าระยะเวลาและเงื่อนไขตาม มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่  
ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. 2548 นั้น ทายาท หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการสามารถ
ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบก าหนด
ระยะเวลาตามหลักทั่วไป คือ ครบ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 และ
กฎหมายดังกล่าวให้ถือว่าผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึงแก่ความตายในวันที่เกิดคลื่นยักษ์สินามิ 
คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ตัวอย่างเช่น เกิดคลื่นยักษ์สินามิขึ้นวันที่ 20 มกราคม 2550 และนายด า
ตกหายสาบสูญไปในเหตูการณ์ดังกล่าวนั้น กรณีนี้ญาติของนายด าไม่ต้องรอให้ครบปี 2552 ก่อนถึง 
จะร้องให้นายด าเป็นคนสาบสูญได้ตามาตรา 61 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ญาติของ 

นายด าสามารถร้องขอให้นายด าเป็นคนสาบสูญได้เลยในปี 2550 และให้ถือว่านายด าตายในวันที่ 20 

มกราคม 2550 ในวันที่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะต่างหาก 

จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กล่าวโดยสรุปการตกเป็นบุคคลสาบสูญมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1) บุคคลนั้นได้ไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ทราบข่าวคราวเป็น

ระยะเวลาติดต่อกันห้าปีกรณีธรรมดาหรือสองปีกรณีพิเศษ  
2) ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้บุคคลนั้นเป็นคน

สาบสูญ 

3) ศาลมีค าสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ 

4) มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    เมื่อครบเงื่อนไขของการเป็นคนสาบสูญดังที่กล่าวมาแล้ว ให้ถือว่าบุคคล  

ที่หายไปเป็นคนสาบสูญส่วนระยะเวลาในการเริ่มต้นเป็นคนสาบสูญเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา62 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลซึ่งศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อ
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ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้ในมาตรา 61 กล่าวคือ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาห้าปีหรือสองปี เช่น นายด าหายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2550 โดย
ไม่มีใครทราบข่าวว่านายด าหายไปไหน จนกระทั่วถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ก็ยังไม่ทราบข่าว
คราวของนายด า จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือว่านายด าเข้าสู่หลักเกณฑ์การเป็นคนสาบสูญ ทั้งนี้  
ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจจะเป็นญาติ หรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้นายด า
เป็นคนสาบสูญได้ หากศาลได้มีค าสั่งให้นายด าเป็นคนสาบสูญเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

ตามกฎหมายถือว่านายด าตายโดยผลของกฎหมายแล้ว แต่การที่จะถือว่านายด าตายในวันใดนั้น  

ตามกฎหมายให้ถือว่านายด าตายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่หายไป กล่าวคือ ครบก าหนดในวันใดถือ
ว่าตายในวันนั้น จึงถือว่า นายด าถึงแก่ความตายวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 ไม่ใช่วันที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ.2555 ซึ่งโดยสรุปแล้วการเป็นบุคคลสาบสูญตามกฎหมายนอกจากครบตามเงื่อนเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดแล้วต้องมีค าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ และประกาศค าสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาด้วยถึงจะถือ
ว่าบุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญแล้ว  

เมื่อบุคคลที่สาบสูญถึงแก่ความตายแล้ว ให้น าบทบัญญัติในเรื่องครอบครัวและ
มรดกมาใช้บังคับใช้ด้วย ซึ่งแยกความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวได้หลายประการ ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ในด้านทรัพย์สินเมื่อบุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
บุคคลนั้นต้องถือว่าถึงแก่ความตายโดยผลของกฎหมายย้อนไปในเวลาที่ครบก าหนด ท าให้บรรดา
ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของคนสาบสูญเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของคนสาบสูญ
นั้นตามมาตรา 1602 กล่าวคือ“เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา 62 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท”แต่ทั้งนี้ทายาทต้องรอให้ครบระยะเวลาที่
หายไปคือครบ 2 ปี หรือ 5 ปี ก่อนถึงจะถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย 

                         ประการที่สอง ในด้านครอบครัวค าสั่งศาลที่ให้เป็นคนสาบสูญไม่เป็นเหตุให้การ
สมรสสิ้นสุดลง ตามมาตรา 1501 ซึ่งบัญญัติว่า “การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตาย การหย่า หรือ
ศาลพิพากษาให้เพิกถอน” แต่การสาบสูญเป็นเพียงเหตุในการฟ้องหย่าเท่านั้น ทั้งนี้ตามมาตรา 
1516(5) ซึงบัญญัติว่า “สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
เป็นเวลาเกิน 3 ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้” 

ประการที่สาม ในด้านอ านาจปกครองบุตร อ านาจปกครองของบิดา หรือ
มารดาที่สาบสูญย่อมสิ้นสุดลงและตกอยู่กับฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ตามมาตรา 1566(1) ซึ่งบัญญัติว่า “บุตร
ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อ านาจปกครองของบิดามารดา อ านาจปกครองอยู่กับบิดา หรือ
มารดาในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มารดา หรือบิดาตาย 

(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย” 
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แต่หากเป็นกรณีการตายโดยธรรมชาติ ในด้านทรัพย์สินให้เป็นมรดกตกสู่
ทายาทต่อไปเพียงแต่การตายโดยธรรมชาติไม่ต้องรอระยะเวลาให้ครบ 2 ปี หรือ 5 ปี เหมือนกับกรณี
การเป็นคนสาบสูญ กล่าวคือ ตายในปีมรดกตกสู่ทายาททันทีในปีนั้น ในด้านกฎหมายครอบครัวการ
ตายโดยธรรมชาติไม่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาสิ้นสุดลง ส่วนเรื่องอ านาจในการปกครอง
บุตรเหมือนกับกรณีการเป็นคนสาบสูญ 

1.3 การถอนค าสั่งแสดงการสาบสูญ 

การถอนค าสั่ งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นเพียงการสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นตาย  
แต่หากปรากฏว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ กฎหมายให้มีการเพิกถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้  
ทั้งนี้เป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้
เป็นคนสาบสูญนั้นเอง หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และพิสูจน์ได้ว่า บุคคล
ผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือว่าตายในเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาที่ระบุไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 62 ก็ดี ให้ศาลถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น ซึ่งการ
ถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้เพราะถือว่าค าสั่ง
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสถานะของบุคคลต้องประกาศในเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 64 แต่การถอนค าสั่งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอัน
ได้ท าไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ตัวอย่างเช่น นายติ่งถูกศาลสั่ง
ให้เป็นคนสาบสูญ และได้มีการแบ่งมรดกของติ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมไปแล้ว ต่อมานายติ่งกลับมา 
ถามว่ากรณีนี้มรดกของนายติ่งที่แบ่งไปแล้วนายติ่งจะเรียกร้องเอากลับมาได้หรือไม่ จากข้อเท็จจริงที่
ให้ นายติ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ซึ่งตามกฎหมายแล้วถือว่านายติ่งถึงแก่ความตายโดยผลของ
กฎหมาย ดังนั้นทรัพย์สินของนายติ่งต้องน ากฎหมายลักษณะมรดกมาใช้บังคับโดยให้ทรัพย์นั้น 

ตกทอดสู่ทายาทของนายติ่งไป เมื่อมีการแบ่งทรัพย์สินไปแล้วต้องถือว่าทายาทแบ่งทรัพย์สินไปโดย
สุจริตโดยเข้าใจว่านานติ่งได้ตายแล้ว ดังนั้น ในเรื่องการคืนทรัพย์สินของทายาทแก่นายติ่งกฎหมาย
ให้น าหลักลาภมิควรได้มาใช้บังคับ หมายความว่า ทรัพย์สินที่ทายาทของนายติ่งได้รับมานั้น เหลืออยู่
เท่าใดก็ให้คืนนายติ่งเท่านั้น ถ้าไม่เหลือเลยก็ไม่ต้องคืน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักของบุคคลผู้ได้ทรัพย์สิน
มาเนื่องแต่การที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ แต่ต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะศาลสั่งถอนค าสั่ง
ให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับ 

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการถอนค าสั่งแสดงการเป็นคนสาบสูญตามมาตรา 63 มีหลักเกณฑ ์

ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
         ประการที่หนึ่ง มีเหตุที่จะขอให้ศาลถอนค าสั่งกล่าวคือ มีการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นทาง
จดหมาย หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

         ประการที่สอง พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ เช่น มีคนพบเห็นบุคคลดังกล่าว 
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         ประการที่สาม พิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นตายในเวลาอื่นที่ผิดไปจากเวลาที่ครบ 5 ปี 
         ประการที่สี่ ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลสั่งถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญ  ซึ่งบุคคลดังกล่าว
นั้นอาจเป็น คนสาบสูญนั้นเอง หรือ เป็นสามี ภริยา บุตร หรือ พนักงานอัยการก็ได ้ 

         ประการที่ห้า เมื่อมีการเพิกถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ย่อมมีผลลบล้างค าสั่งเดิม คือ ไม่ถือ
ว่าตายในเวลาที่ครบ 5 ปี หรือ 2 ปี แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก็ต้องถือว่าเขายังไม่
ตาย ทรัพย์มรดกทั้งหลายที่ทายาทได้รับไว้ย่อมถือว่าเป็นลาภมิควรได้ จะต้องส่งคืนให้แก่บุคคลนั้น
ตามมาตรา 63 วรรค 236 ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นตายผิดไปจากเวลาที่ครบ 5 ปี หรือ 2 ปี ต้องถือ
ว่าบุคคลนั้นตายในเวลาที่พิสูจน์ได้ ซึ่งศาลจะต้องแก้ไขค าสั่งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม การถอนค าสั่งให้
เป็นคนสาบสูญไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ท าไปโดยสุจริตในระหว่าง
เวลาตั้งแต่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนค าสั่งนั้น ซึ่งค าว่า “สุจริต” คือ ไม่รู้ในขณะที่
ท าการนั้นๆว่าผู้นั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่รู้ว่ามีพบเห็นผู้นั้นหรือไม่รู้ว่าผู้นั้นหายไปผิดไปจากเวลาที่สาบสูญ
เดิม ถ้ารู้ถือว่าไม่สุจริต ตัวอย่างเช่น นายเอกถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ นางหมูผู้เป็นทายาทจึงน า
เงินมรดกจ านวน 10,000 บาทของนายเอกไปใช้จ่ายซื้อเครื่องครัวไป 6,000 บาท โดยไม่ทราบจริง ๆ 
ว่านายเอกยังไม่ตาย ต่อมานายเอกถูกศาลเพิกถอนค าสั่งให้เป็นสาบสูญ นายเอกจะเรียกคืนจ านวน 
10,000 บาท ของตนได้หรือไม่ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องถือว่านางหมูใช้จ่ายเงินไปโดยสุจริต  

ไม่ทราบว่านายเอกยังไม่ตาย ดังนั้นเงินจ านวน 6,000 บาทที่ใช้ไปนั้นถือว่าใช้จ่ายโดยสุจริต การถอน
ค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ท าไปโดยสุจริตใน
ระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนค าสั่งนั้น ดังนั้น นายเอกจะเรียกเงิน
ในส่วนนี้คืนไม่ได้ แต่เงินอีก 4,000 บาท ที่นางหมูยังไม่ได้ใช้ต้องคืนให้แก่นายเอกในฐานลาภมิควรได้ 
              1.4 สิ่งซ่ึงประกอบกับสภาพบุคคล 

เมื่อบุคคลเกิดมาย่อมได้รับสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายในฐานะที่เป็นพลเมืองของ
รัฐ แต่ละบุคคลย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันตามที่กฎหมายก าหนด สิ่งที่กฎหมายก าหนดให้ประกอบ
กับสภาพบุคคลหรือมาพร้อมกับสภาพบุคคล คือ 

1.4.1. ชื่อ เป็นสิ่งที่ใช้เรียกขานและจ าแนกตัวบุคคล ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ 
ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 5 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้มีสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัว และชื่อสกุลและจะมีชื่อรอง 

ก็ได้” จากบทบัญญัติดังกล่าว ชื่อ ประกอบด้วย 

1) ชื่อตัว ได้แก่ ชื่อประจ าตัวบุคคล  

2) ชื่อรอง ได้แก่ ชื่อที่ถัดจากชื่อตัว  

                   นอกจากนั้ นแล้ ว  ชื่ อตั วและชื่ อรองต้อง ไม่ พ้องหรือมุ่ งหมายให้คล้ ายกับ 

พระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม ต้องไม่เป็นค าหยาบหรือมีความหมาย
หยาบคายต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด 
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จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อจริง ชื่อรองก็ได้ ซึ่งชื่อรอง คือ ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว ซึ่ง
ชื่อรองนั้น กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมี ทั้งนี้ บุคคลจะมีชื่อรองหรือไม่ก็ได้ตามความต้องการ โดย
ชื่อรองมักจะน ามาใช้เมื่อบุคคลมีชื่อและชื่อสกุลซ้ ากัน เช่น นางเอ้ียง พรมมี ท าการสมรสกับ นายอ้วน 
รักกิน นางเอ้ียงประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี แต่บังเอิญว่า นายอ้วนมีพี่สาวชื่อเอ้ือย ที่ใช้ชื่อสกุล 
“รักกิน” เหมือนกัน ดังนี้ หาก นางเอ้ียง พรมมีเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี ก็จะท าให้มี “นางเอ้ียง  
รักกิน” 2 คน ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้น นางเอ้ียง พรมมี ก็อาจเอาชื่อรอง ที่ชื่อว่า “เอย” 
มาใช้เป็น “นางเอ้ียง เอย รักกิน” หรือจะเอาชื่อสกุลเดิมมาเป็นชื่อรอง เช่น “นางเอ้ียง พรมมี  
รักกิน ” ก็ได้เช่นกัน  

1.4.2 ชื่อสกุล ได้แก่ ชื่อประจ าวงศ์สกุล หรือเรียกว่า นามสกุล ตามพระราชบัญญัติ 
ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 8 บัญญัติว่า “ชื่อสกุลต้อง  

1) ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี 
2) ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน 

ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน 

3) ไม่ซ้ ากับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้
จดทะเบียนไว้แล้ว 

4) ไม่มีค าหรือความหมายหยาบคาย 

5) มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีท่ีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล” 

                    กรณีที่ได้สิทธิในชื่อสกุลโดยการเกิดนั้น เด็กที่เกิดมาสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของ
บิดา ในกรณีที่ไม่ปรากฎชื่อบิดา ก็สามารถใช้ชื่อสกุลของมารดาได้ (ปพพ.มาตรา 1561) นอกจากนั้น
หากเป็นกรณีที่เด็กนั้น ไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วกฎหมายของชายผู้เป็นบิดา กรณีเช่นนี้ เด็กมีสิทธิ
เพียงใช้ชื่อสกุลของมารดา เนื่องจากหญิงที่ให้ก าเนิดบุตร จะเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเสมอ 

ในกรณีที่มีการสมรสกัน ชายหญิงที่ท าการสมรสจะมีสิทธิในชื่อสุกลตามหลักการในมาตรา 6 ซึ่ง
บัญญัติว่า “คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิม
ของตนการตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระท าเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ ข้อตกลงตาม
วรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้” 

1.4.3 ภูมิล าเนา คือ ถิ่นอันเป็นที่อยู่ของบุคคลตามกฎหมาย การก าหนดภูมิล าเนาเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลผู้นั้นเป็นแหล่งส าคัญ ใช้เป็นที่ กิน อยู่ นอนหลับ ท างาน เช่น บ้าน 
ตึก ห้องเช่า เรือนแพ กระท่อม เป็นต้น นอกจากนั้นภูมิล าเนาของบุคคลเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับสิทธิ
หน้าที่ของบุคคล ภูมิล าเนาจึงมีประโยชน์ในหลายๆกรณี เช่น การส่งค าคู่ความต้องส่งไปยังภูมิล าเนา
ของผู้รับค าคู่ความ การช าระหนี้ในกรณีที่ไม่ได้มีการก าหนดถึงสถานที่ช าระหนี้ ก็ต้องช าระ  



49 

 

ณ ภูมิล าเนาของเจ้าหนี้ หรือ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร โดยหลักแล้วผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนต้องลงคะแนนในพื้นท่ีที่เป็นภูมิล าเนาของตน เป็นต้น 

ภูมิล าเนาของบุคคลตามกฎหมาย มีดังต่อไปนี้ 
1) ภูมิล าเนาของสามีและภริยา ได้แก่ ถิ่นที่อยู่ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 43 ซึ่งบัญญัติว่า “ภูมิล าเนาของสามีและภริยา ได้แก่ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภริยา
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา เว้นแต่สามีหรือภริยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิล าเนาแยกต่างหาก
จากกัน”ตัวอย่างเช่น นางสมศรีสมรสกับนายสมชาย โดยทั้งคู่อยู่กินด้วยกันที่จังหวัดสระบุรี  
กรณีเช่นนี้ เห็นได้ว่าภูมิล าเนาของทั้งคู่จะอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ดีหากนางสมศรีแสดงเจตนา
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปรับรู้ได้ว่าทั้งคู่ประสงค์ท่ีจะแยกภูมิล าเนาออกจากกันก็ได้ เช่นนายสมชายผู้เป็นสามี
ไปประกอบอาชีพอยู่จังหวัดอุทัยธานีเป็นการถาวร กรณีอย่างนี้ให้ภูมิล าเนาของสามีภริยาแยกกันได้
เป็นต้น 

2) ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ ได้แก่ ภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรม ทั้งนี้เป็นไป
ตามมาตรา 44 ซึ่งบัญญัติว่า “ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ ได้แก่ภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้
อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้เยาว์อยู่ใต้อ านาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดาและมารดา
มีภูมิล าเนาแยกต่างหากจากกัน ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิล าเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่
ด้วย” ตัวอย่างเช่น บิดาของด.ช. เขียดมีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนมารดามีภูมิล าเนาอยู่ที่
จังหวัดหนองบัวล าภู กรณีอย่างนี้ต้องดูว่า ด.ช. เขียด อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา โดยให้ใช้หลักว่า
อาศัยอยู่กับใครให้ถือที่นั่นเป็นภูมิล าเนาของผู้เยาว์ 

3) ภูมิล าเนาของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ ภูมิล าเนาของผู้อนุบาล  ทั้งนี้ 
เป็นไปตาม มาตรา 45 ซึ่งบัญญัติว่า “ภูมิล าเนาของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ภูมิล าเนาของผู้อนุบาล” 
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลไร้ความสามารถได้มีผู้คอยดูแลจึงก าหนดให้ใช้ภูมิล าเนาเดียวกับผู้อนุบาล 

4) ภูมิล าเนาของข้าราชการ ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ท าการตามต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้  
เป็นไปตามมาตรา 46 ซึ่งบัญญัติว่า “ภูมิล าเนาของข้าราชการ ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ท าการตามต าแหน่ง
หน้าที่ หากมิใช่เป็นต าแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียว
คราวเดียว” ตัวอย่างเช่น นางสาวสุดสวย เป็นข้าราชการครูได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปประจ าอยู่ที่
จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีเช่นนี้ ต้องถือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นภูมิล าเนาของนางสาวสุดสวย แต่หากเวลา
ต่อมานางสาวสุดสวยได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการเพียงชั่วคราวที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้จะเห็นได้ว่า
จังหวัดหนองคายเป็นเพียงถิ่นที่อยู่ของข้าราชการเพียวชาวคราว จึงไม่ใช่ภูมิล าเนาของข้าราชการนั้น  
ภูมิล าเนาของนางสาวสุดสวยข้าราชการครูยังอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนเดิม  

      5) ภูมิล าเนาของผู้ที่ถูกจ าคุกได้แก่ เรือนจ า หรือทัณฑ์สถาน ทั้งนี้ เป็นไปตาม 
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มาตรา 47 ซึ่งบัญญัติว่า “ภูมิล าเนาของผู้ที่ถูกจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามค าสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่เรือนจ าหรือทัณฑสถานที่ถูกจ าคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว ”
ตัวอย่างเช่น นายเดี่ยวอาศัยอยู่จังหวัดหนองบัวล าภู ถูกศาลพิพากษาให้จ าคุก 10 ปี โดยถูกจ าคุกอยู่ที่
เรือนจ าจังหวัดอุดรธานี กรณีนี้ ภูมิล าเนาของนายเดี่ยวอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีจนกว่าจะพ้นโทษ 

1.4.4 สัญชาติของบุคคล เนื่องจากสัญชาติเป็นเครื่องมือในการก าหนดหรือผูกพันบุคคลไว้
กับประเทศ บุคคลผู้มีสัญชาติของประเทศใด จึงย่อมผูกพันกับประเทศที่ตนสังกัดอยู่ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งการได้สัญชาติไทยให้เป็นไปตามมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ 
ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ดังนี้ 

มาตรา 7 บัญญัติว่า บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 

(1) ผู้ เกิ ดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้ มี สัญชาติ ไทย ไม่ ว่ าจะเกิดในหรือ 

นอกราชอาณาจักรไทย 

(2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง 
มาตรา 7 ทวิ บัญญัติว่า ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคน

ต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับ
มารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น 

(1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 

(2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ 

(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้
สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

1.4.5 สถานะของบุคคล คือ ฐานะหรือต าแหน่งซึ่งบุคคลด ารงอยู่ในประเทศชาติหรือ
ในครอบครัว เพ่ือเป็นเครื่องบอกให้ทราบถึงความสามารถในการใช้สิทธิ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น เมื่อมีการเกิดต้องไปแจ้งเกิดต่อนายทะเบียน เมื่อตายต้องมีการไปจ้งตาย  
การบรรลุนิติภาวะ การหมั้น การสมรส การหย่า เป็นต้น 

1.5 ความสามารถของบุคคล 

ความสามารถของบุคคล (Competence of person) ในทางกฎหมาย ได้แก่ 
ความสามารถสองประการ คือ ความสามารถที่จะมีสิทธิ และความสามารถที่จะใช้สิทธิ (สมทบ 
สุวรรณสุทธิ, 2510: 80 และจิตติ ติงศภัทิย์, 2530: 46) นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ทรงคุณวุฒิได้จัด
ประเภทความสามารถของบุคคลไว้แตกต่างกัน ดังนี้  
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อรพินธ์  ขจรอ าไพสุข (2551: 190 - 191) ความสามารถของบุคคล คือความสามารถ
ที่จะมีสิทธิ และความสามารถที่จะใช้สิทธิ กล่าวคือ ความสามารถที่จะมีสิทธิ คือ การที่บุคคลสามารถ
มีสิทธิหน้ าที่ ตามกฎหมาย นับตั้ งแต่ เกิดย้ อนหลั ง ไปถึ งตอนที่ ปฏิสนธิ  จนกระทั่ งตาย  

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็น เด็ก คนแก่ หรือ คนพิการ ล้วนย่อมมีความสามารถที่ที่จะมีสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมาย ส่วนความสามารถที่จะใช้สิทธิ คือ การที่บุคคลสามารถจะกระท าการใดๆ ได้ ต้องมีกฎหมาย
ก าหนดไว้  

กิตติศักดิ์  ปรกติ (2552: 123) ความสามารถของบุคคล คือ ความสามารถในการท า
นิติกรรม กล่าวคือ ความสามารถที่ตัวผู้กระท าก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้วยความสมัครใจ เพ่ือที่  
จะใช้ เปลี่ยนแปลง โอน จ าหน่ายซึ่งสิทธิ ความสามารถในการท าละเมิด คือ การกระท าที่กระท าโดย
จงใจ หรือประมาทก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน และความสามารถจะกระท าการอ่ืนๆ อันมีผล
ทางกฎหมาย คือ ความสามารถที่จะกระท าการอื่นที่ไม่ใช่นิติกรรม แต่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย  

กล่าวโดยสรุป ความสามารถของบุคคล คือ ความสามารถในการที่จะมีสิทธิ  
และความสามารถที่จะใช้สิทธิ ทั้งความสามารถที่จะมีสิทธิ และความสามารถที่จะใช้สิทธิ   

ต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายรับรอง และคุ้มครองให้ บุคคลนั้นถึงจะมีความสามารถในการที่จะใช้สิทธิ
ของตนได้ แต่ทั้งนี้ความสามารถในการใช้สิทธิของบุคคลอาจไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดทางธรรมชาติ เช่น ทารกที่เพ่ิงเกิดมาย่อมไม่มีความสามารถในการใช้สิทธิต่างๆ แต่มี
ความสามารถในการมีสิทธิตามกฎหมายในการเกิดมาเป็นคน หรือ อาจมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย บุคคล
ซึ่งกฎหมายได้จ ากัดความสามารถไว้ เรียกว่า ผู้หย่อนความสามารถ บุคคลประเภทนี้ได้แก่ ผู้เยาว์ คน
ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายเรื่องความสามารถ  
ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153 บัญญัติว่า “การใดมิได้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ” วัตถุประสงค์ของ
กฎหมายดังกล่าวมุ่งคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ ไม่ให้เสียเปรียบในการท านิติกรรมต่าง ๆ อันน ามาสู่ความ
เสียหายแก่ตนเอง ผู้หย่อนความสามารถในปัจจุบัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 

1.5.1 ผู้ เยาว์  (Minor) คือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ค าว่า “นิติภาวะ”  
(lawful age) คือ ภาวะที่บุคคลนั้นมีความสามารถที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี,2555) ทั้งนี้ การบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 19 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุครบยี่สิบปี
บริบูรณ”์ และมาตรา 20 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อท าการสมรส หากการสมรสนั้นได้ท า
ตามบทบัญญัติมาตรา 1448” จึงกล่าวได้ว่า ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะได้ 2 กรณี คือ การบรรลุนิติภาวะ
โดยอายุ และการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ในเรื่องการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส กฎหมาย
ก าหนดให้ชายและหญิงที่จะสมรสกันต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าว 
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ก็มีข้อยกเว้น ให้ชายและหญิงที่อายุยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดสามารถสมรสกันได้  
แต่ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควร และได้รับอนุญาตจากศาลให้ท าการสมรสก่อนอายุครบ 17 ปี ก็ได้ 
เช่น หญิงตั้งครรภ์ก่อนอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น 

  ดังนั้น ในการเป็นผู้เยาว์นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ทั้งนี้โดยไม่ต้องพิจารณาจากรูปร่าง หน้าตา แต่ให้พิจารณาจากอายุที่กฎหมายก าหนด และพิจารณา
จากการสมรสเป็นส าคัญ หากบุคคลนั้นมีอายุเพียง 7 หรือ 8 เดือน หรือมีอายุเพียง 18 หรือ 

19 ปี กฎหมายยังถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เยาว์อยู่แสดงได้ดังรูปที่ 2.4 ซึ่งในการนับอายุของบุคคลนั้น 
กฎหมายให้เริ่มนับแต่วันที่เกิดเป็นต้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) หลักทั่วไปในการท านิติกรรมของผู้เยาว์ 
ในเรื่องการท านิติกรรมของผู้เยาว์นั้น กฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าใน

กรณีที่ผู้เยาว์จะท านิติกรรมต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ทั้งนี้เนื่องจาก
กฎหมายยังเห็นว่าผู้เยาว์เป็นบุคคลที่ไร้เดียงสา อ่อนด้อยประสบการณ์ เป็นผลให้ถูกหลอกได้ง่าย และ
น ามาซึ่งความเสียหายต่อผู้เยาว์เอง ดังนั้น ในการนิติกรรมของผู้เยาว์จึงต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์ 
คอยตักเตือนและให้ค าแนะน าแก่ผู้เยาว์ ซึ่งโดยมากบุคคลนั้น ได้แก่ บิดามารดาของตัวผู้เยาว์เอง  
เว้นแต่ ผู้เยาว์ไม่มีบุคคลดังกล่าวหรือมีแต่ไม่อาจให้ความยินยอมได้กฎหมายจึงจะเปิดโอกาสให้ตั้ง
ผู้ปกครองขึ้นมาดูแลผู้เยาว์แทน ซึ่งปัญหาในเรื่องความสามารถของผู้เยาว์นั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น ในประมวลกฎหมายอาญาได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์เรื่อง
อายุของบุคคลที่กระท าความผิดไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิดของบุคคลอายุไม่เกิน 10 ปี 
หรือ กว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ซึ่งปรากฎในมาตรา 73 และ 74 ของประมวลกฎหมายอาญา  
หากบุคคลดังกล่าวกระท าการตามที่กฎหมายบัญญัติให้บุคคลนั้นได้รับการยกเว้นโทษ ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายยังเห็นว่าในช่วงอายุประมาณนั้น ความรับผิดชอบ หรือความรู้สึกสึกคิด ยังไร้เดียงสาอยู่  

รูปที่ 2.4 ผู้เยาว์ 
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หากมีการลงโทษที่รุนแรงย่อมไม่เกิดผลดีต่อเด็ก ในส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการท านิติกรรมของผู้เยาว์ไว้ในมาตรา 21 บัญญัติซึ่งว่า “ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับ
ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ท าลงโดยปราศจากความยินยอมเช่ น
ว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” ค าศัพท์ที่ต้องท าความเข้าใจ คือ ค าว่า  
“นิติกรรม” และค าว่า “ผู้แทนโดยชอบธรรม” ค าว่านิติกรรมปรากฏในมาตรา 149 ซึ่งบัญญัติว่า “นิติ
กรรมหมายความว่าการใด ๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูก
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” ดังนั้น ค าว่า 
นิติกรรมจึงสรุปได้ว่า คือ การกระท าที่มุ่งให้เกิดผลทางกฎหมาย อาทิ การท าสัญญาซื้อขาย การท า
สัญญาจ้างท าของ การท าสัญญาหมั้น เป็นต้น  ค าว่าผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์คือผู้มีอ านาจใน
การให้ความยินยอมในการที่ผู้เยาว์ท านิติกรรม ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

1.1) ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดาและมารดา กรณีมีทั้งบิดาและมารดา 
บิดาหรือมารดากรณีที่อีกฝ่ายไม่อาจให้ความยินยอมได้ อาจเพราะไม่ทราบว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ หรือถูก
ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสกับชาย เด็กนั้นย่อมเป็น
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเพียงผู้เดียว ผู้เยาว์ขอความยินยอมจากหญิงเพียงผู้เดียวเพราะถือว่า
อ านาจปกครองตกอยู่กับหญิงมารดาผู้เดียว 

1.2) ผู้ปกครอง คือ บุคคลที่ศาลตั้งให้ ในกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา 
หรือมีแต่ไม่อาจขอความยินยอมได้ เช่น บิดามารดาเป็นบุคคลวิกลจริตทั้งคู่ หรือไปท างานต่างประเทศ 
และไม่ทราบว่าไปอยู่ประเทศใด ติดต่อไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจเป็น ลุง ป้า น้า อา ก็ได้ ทั้งนี้ 
จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  ก า ร ท า นิ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ เ ย า ว์ นั้ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ยิ น ย อ ม จ า ก 

ผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนมิฉะนั้นแล้ว กฎหมายให้นิติกรรมที่ท านั้นนั้นตกเป็นโมฆียะ ยกเว้นในเรื่อง
ของการท าพินัยกรรมที่กฎหมายก าหนดให้เป็นโมฆะตามมาตรา 25 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เม่ืออายุสิบห้าปีบริบูรณ์”  

      จากบทบัญญัติดังกล่าวหากผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ 15 ปี บริบูรณ์  
ฝืนท าพินัยกรรม พินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะ ตัวอย่างเช่น เด็กชายเขียดอายุ 14 ปี ท าพินัยกรรมยก
เงินสด 10,000 บาท ให้แก่นางสะอ้ืนแม่บ้านประจ าตึก 5 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กรณีนี้พินัยกรรมที่
ท าขึ้นตกเป็นโมฆะเพราะตัวผู้ท าพินัยกรรมมีอายุเพียง 14 ปีเท่านั้น ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ในส่วนค าว่าโมฆียะกรรม หมายความว่า นิติกรรมนั้นสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้าง หรือ
มีการให้สัตยาบัน ยกตัวอย่างเช่น นายเอ้ียง ขายรถยนต์ให้ ด .ช. อ่าง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็น
ผู้เยาว์  สัญญาซื้อขายที่ท าระหว่างกันนั้นมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย  แต่หากพ่อแม่ของ 
ด.ช. อ่าง ทราบเรื่องและไม่เห็นด้วย พ่อแม่ของ ด .ช. อ่าง มีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายรถยนต์ดังกล่าว
ได้ ซึ่งเรียกว่าการบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะกรรม คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนเริ่มเข้าท า
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สัญญา หรือบิดามารดาของ ด.ช. อ่าง อาจให้การรับรองนิติกรรมนั้นก็ได้ ซึ่งเรียกว่า การให้สัตยาบัน
แก่นิติกรรมนั่นเอง  

2) นิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
2.1) นิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถท าได้เองเฉพาะตัว หมายความว่า ผู้เยาว์

สามารถท านิติกรรมได้เองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมได้แก่การท า
พินัยกรรม โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้เยาว์สามารถท าพินัยกรรมเองได้เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์  
การจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นต้น 

2.2) นิติกรรมที่สมควรแก่ฐานานุรูปและจ าเป็นต่อการเลี้ยงชีพพอสมควร 
เช่น การซื้อสมุด ปากกา ดินสอ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ที่จ าเป็น โดยพิจารณาจากฐานะของผู้เยาว์ด้วย 

2.3) นิติกรรมที่ท าให้ผู้เยาว์ได้สิทธิหรือหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง 
ได้แก่ การได้รับการปลดหนี้ การรับการให้โดยเสน่หา แต่ต้องไม่ไม่เงื่อนไขให้ผู้เยาว์ต้องท าอะไรตอบแทน  

3) นิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมและต้อง
ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1574 ผู้แทนโดยชอบธรรม
ของผู้เยาว์นั้นนอกจากจะมีอ านาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการท านิติกรรมแล้วผู้แทนโดยชอบ
ธรรมยังมีอ านาจท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ได้อีกด้วยดังนั้นผู้แทนโดยชอบธรรมจึงมีอ านาจอยู่ 2 ประการ
คืออ านาจในการให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการท านิติกรรมและอ านาจในฐานะเป็นตัวแทนของ
ผู้เยาว์ในการท านิติกรรมซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  1574 ได้บัญญัติอ านาจของ
ผู้แทนโดยชอบธรรมในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้เยาว์ในการท านิติกรรมว่านิติกรรมใดอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ผู้ใช้อ านาจปกครองจะกระท ามิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาต 

(1) ขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจ านองปลดจ านองหรือโอนสิทธิ
จ านองซึ่งสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ 

(2) กระท าให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 

(3) ก่อตั้งภารจ ายอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพ้ืนดินสิทธิเก็บกินภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ 

(4) จ าหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของ
ผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น 

(5) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี 
(6) ก่อข้อผูกพันใดๆที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3) 
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(7) ให้กู้ยืมเงิน 

(8) ให้โดยเสน่หาเว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพ่ือการกุศล
สาธารณะเพ่ือการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจรรยาทั้งนี้พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ 

(9) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภารติดพันหรือไม่รับการให้โดย
เสน่หา 

(10) ประกันโดยประการใดๆอันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับช าระหนี้หรือ
ท านิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับช าระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 

(11) น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3) ซึ่งได้แก่ (1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลไทย 

ค้ าประกัน (2) รับขายฝากหรือรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ในล าดับแรกแต่จ านวนเงินที่รับขายฝากหรือ
รับจ านองต้องไม่เกินกึ่งราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นและ 3 ฝากประจ าในธนาคารที่ได้ตั้งขึ้น 

โดยกฎหมายหรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในราชอาณาจักร 

(12) ประนีประนอมยอมความ 

(13) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

ดังนั้น นิติกรรมใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังที่ระบุไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 (1) ถึง (13) จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเท่านั้น ศาล
จะเป็นผู้ท าหน้าที่กลั่นกรองค าขอ เพ่ือรักษาประโยชน์ทางทรัพย์สินของผู้เยาว์ โดยเป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาในการให้อนุญาตแก่ผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมใดๆ ที่ผู้แทนโดยชอบธรรมท าลงไปโดย
ปราศจากค าอนุญาตของศาล นิติกรรมดังกล่าวไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์และผู้แทนโดยชอบธรรมต้องรับผิด
เป็นการส่วนตัวต่อบุคคลภายนอกเอง ส่วนลักษณะของการให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
ต้องเป็นการให้ความยินยอมก่อนหรือขณะที่ผู้เยาว์เข้าท านิติกรรม การให้ความยินยอมภายหลังไม่ถือ
เป็นการให้ความยินยอม และการให้ความยินยอมไม่จ าเป็นต้องให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมด้วยวาจา หรือโดยปริยายก็ได้ ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรม
ไม่ให้ยอมยินยอมโดยปราศจากเหตุอันสมควร ผู้เยาว์สามารถร้องขอต่อศาล เพ่ือให้ศาลอนุญาตก็ได้ 

1.5.2 คนไร้ความสามารถ (incompetent person) คือ บุคคลวิกลจริตซึ่งถูกศาลสั่ง
ให้ เป็นไร้ความสามารถ เพราะเหตุ เป็นผู้มีความบกพร่องทางจิต เป็นโรคจิต จิตฟ่ันเฟือน  
ขาดความรู้สึกผิดชอบ ถึงขนาดไม่มีทางดูแลตัวเอง หรือผลประโยชน์ของตนเองได้ และรวมไปถึงคนที่
มีจิตไม่ปกติไม่มีสติสัมปชัญญะหรือสมองพิการซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียกว่า “คนบ้า” นั่นเอง แสดงได้ 
ดังรูปที่ 2.5 นอกจากนั้นแล้วยังมีค าพิพากษาฎีกาที่ 490/2509 (ประชุมใหญ่) และพิพากษาฎีกาที่ 
74/2527 แล้วได้ความว่า คนวิกลจริต หมายถึงบุคคลที่มีอาการผิดปกติ เช่น ขาดความร าลึกขาด
ความรู้สึกขาดความรับผิดชอบถึงขนาดไม่สามารถประกอบกิจการงานได้ และหมายถึง คนชราที่มี
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อาการไม่รู้ตัวพูดจาไม่รู้เรื่องเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้อาการดังกล่าว ต้องเป็นอย่างมาก ปัจจุบันผู้ที่
มีอาการสมองพิการหรือป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ก็อาจมีการร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ 

อย่างไรก็ตาม การจะเป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับค าสั่งของ
ศาล ถ้าคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ หรือพนักงานอัยการ ร้องขอต่อ
ศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้น เป็นคนไร้ความสามารถ โดยค าสั่งของศาลต้องมีการประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) ผลของการที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

1.1) บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของ 

ผู้อนุบาล ซึ่งผู้อนุบาลในทางปฏิบัติก็คือบิดามารดา สามีหรือภริยา ผู้สืบสันดาน 

1.2) คนไร้ความสามารถกระท าการใดๆ การนั้นกฎหมายให้ตกเป็นโมฆียะ 
การท านิติกรรมของคนไร้ความสามารถต้องกระท าผ่านทางผู้อนุบาลหรือเรียกได้ว่า ผู้อนุบาลเป็นผู้ท า
นิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ มิฉะนั้นนิติกรรมที่ท าตกเป็นโมฆียะ ยกเว้นเรื่องการท าพินัยกรรม
ของคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้ว กฎหมายให้พินัยกรรมฉบับนั้นตกเป็นโมฆะ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1704) อย่างไรก็ตามการเป็นคนไร้ความสามารถย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
ศาลได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

2) คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ในทางกฎหมาย  

ถือว่าบุคคลนั้นท านิติกรรมได้เหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่มีข้อยกเว้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองบุคคล
เหล่านี้ไม่ให้ต้องถูกเอาเปรียบ โดยปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30  

ซึ่งบัญญัติว่า “การใดๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท าลง 
การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระท าในขณะที่บุคคลนั้น จริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้ว
ด้วยว่าผู้กระท าเป็นคนวิกลจริต” 

1.5.3 คนเสมือนไร้ความสามารถ (quasi-incompetent person) คือ คนที่เหตุ
บกพร่องบางอย่าง อาทิ กายพิการ จิตฟ่ันเฟือน ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณไม่อาจจัดการ

รูปที่ 2.5 ลักษณะคนไร้ความสามารถ 

ทีม่า: http://board.postjung.com/857570.html, 

2555. 
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งานของตนเองได้ หรือจัดการงานไปทางเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว แต่ไม่ถึงขนาด
เป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 32 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดท านอง
เดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดท าการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่
ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้
บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตาม
วรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบรรพ 5 แห่งประมวล
กฎหมายนี้ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอนุโลมค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

      จากบทบัญญัติของกฎหมายสามารถสรุปหลักเกณฑ์ในการเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถได้ 5 ประการดังนี้ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555)  

1) กายพิการ หมายถึง อาการไม่สมประกอบ หรือพิการทางร่างกายเช่น ตา 

บอด หูหนวก ขาแขนขาด อัมพาต หรือเป็นง่อยจนเดินไม่ได้ ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมาโดย
ก าเนิดหรือโดยอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วย ก็ตามที 

2) มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หมายถึง อาการทางจิตที่ไม่ปกติแต่ไม่ถึงขั้น 

วิกลจริตเพราะยังสามารถมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้มากกว่าอาการฟ่ันเฟือนของคนวิกลจริต 

3) มีความประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หมายถึง การใช้จ่ายทรัพย์สิน 

เงินทองโดยไม่ยั้งคิด ไร้ประโยชน์ หรือเป็นไปในทางที่ไม่ควร จนบางครั้งอาจถึงข้ันเกินตัวจนกลายเป็น
หนี้เป็นสิน และการใช้จ่ายแบบนี้ต้องเป็นเรื่องที่ท าเป็นประจ า เช่น ไปอาบอบนวดทุกวัน หรือไปเล่น
การพนัน 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ เป็นต้น 

4) เป็นคนติดสุรายาเมา หมายถึง การเป็นบุคคลที่ดื่มสุราหรือเสพยาเสพย์ติด  
จนไม่สามารถจะหยุดหรือเลิกได้ 

5) มีเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกัน ส าหรับเหตุบกพร่องในข้อสุดท้ายนี้ไม่ได้ระบุ
ชัดเจนว่าเป็นอะไร เพราะเป็นการบัญญัติกฎหมายไว้ล่วงหน้า ให้หมายถึงทุกเหตุบกพร่องไว้ก่อน 
เนื่องด้วยผู้บัญญัติไม่อาจทราบได้ว่าในอนาคตหลังจากได้บัญญัติ 
                              เมื่อครบเงื่อนไขดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วบิดามารดา สามีหรือภริยา 
ผู้สืบสันดาน หรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลให้บุคคลนั้นนเป็นคนเมือนไร้ความสามรถได้ 
หากศาลมีค าสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ตกอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติ คือ บิดามารดา สามีหรือภริยา ผู้สืบสันดาน นั่นเอง ในส่วนการท านิติกรรมของ 

คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถยังนิติกรรมได้ด้วยตนเองได้ ยกเว้น  
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นิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 34 ที่ต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้ พิทักษ์ก่อนจึ งจะท าการอย่ าง ใดอย่ างหนึ่ ง ได้  มิฉะนั้น  ผลตกเป็นโมฆียะ ซึ่ งนิติกรรม  
ตามมาตรา 34 ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่า “คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ต้องได้รับความยินยอมของ 
ผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้  

(1) น าทรัพย์สินไปลงทุน  
(2) รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือเงินลงทุนอย่างอ่ืน  
(3) กู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า  
(4) รับประกันโดยประการใดๆ  อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับช าระหนี้ 
(5) เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์เกินกว่าหกเดือน หรืออสังหาริมทรัพย์ 

เกินกว่าสามปี  
(6) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูป เพ่ือการกุศล  

การสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา  
(7) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไข หรือค่าภาระติดพัน  
(8) ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจะได้มาหรือปล่อยไป ซึ่งสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย์ หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า  
(9) ก่อสร้าง หรือดัดแปลงโรงเรือน อย่างใหญ่ 
(10) เสนอคดีหรือด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ เว้นแต่การร้อง 

ขอถอนผู้พิทักษ์  
(11) ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ” 

ถ้าเป็นกรณีอ่ืนนอกจากที่กล่าวมา ถ้าคนเสมือนไร้ความสามารถจัดการไป
ในทางเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว ผู้พิทักษ์สามารถร้องขอต่อศาลให้ผู้พิทักษ์เป็น
ผู้กระท าการแทนได”้ ในส่วนการสิ้นสุดการเป็นคนไร้ความสามารถ สามารถสิ้นสุดได้ 2 ประการดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง เมื่อศาลมีค าสั่งถอนค าสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ประการที่สอง ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

เห็นได้ว่า ในทางกฎหมายผู้หย่อนความสามารถมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 
ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ในส่วนของผู้เยาว์ และคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ยัง
สามารถท านิติกรรมบางเรื่องตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดได้ แต่ถ้าบุคคลใดตกเป็นคนไร้
ความสามารถแล้ว ตามค าสั่งศาลแล้วต้องให้อยู่ในความดูแลของผู้อนุบาลและไม่สามารถท านิติกรรม
ใดๆ ได ้
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ความหมายของนิติบุคคล  
นิติบุคคล (Juristic Persons) คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีก

ประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า นิติบุคคล 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) นอกจากนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 ยังได้
กล่าวถึงนิติบุคคล ดังนี้ "นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้  หรือ
กฎหมายอื่น" ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นิติบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ถูกสมมติขึ้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือ
รวมตัวกันท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตั้งใจไว้เพ่ือรวมทุน รวมความคิด โดยให้มีสภาพคล้าย
บุคคลเพราะต้องมีการก่อตั้ง การด าเนินงานและเลิกไปในที่สุดเช่นเดียวกับบุคคล ดังนั้นหากกลุ่ม
บุคคลใดหรือกองทรัพย์สินใดไม่มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนได้กล่าวรับรองไว้แล้ว  

กลุ่มบุคคลหรือกองทรัพย์สินเหล่านั้นย่อมไม่สามารถที่จะมีสภาพบุคคลเป็นนิติบุคคล  และเมื่อกลุ่ม
บุคคลหรือกองทรัพย์สินใดมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ กฎหมายอ่ืนๆ รองรับให้สามารถเป็นนิติ
บุคคลได้แล้ว กลุ่มบุคคลหรือกองทรัพย์สินนั้นย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคลได้ทันที  และเมื่อมีสภาพเป็น
นิติบุคคลแล้วย่อมที่จะมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาแต่ต้องใช้ สิทธิและหน้าที่
ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละนิติบุคคลนั้น ซึ่งในการศึกษานิติบุคคลนั้น ขอกล่าวเป็น
แต่ละหัวข้อตามล าดับดังนี้ 

1. การเริ่มสภาพบุคคลของนิติบุคคล  
นิติบุคคลเป็นบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมายให้มีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา 

หรือกล่าวได้ว่า การที่จะเป็นนิติบุคคลได้ต้องมีกฎหมายรับรองให้ ซึ่งการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายหลายฉบับแตกต่างกันไป ทั้งนี้เห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 65 

ซึ่งบัญญัติว่านิติบุคคลจะมีขึ้นได้ต่อด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย อ่ืน 
บทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า นิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกฎหมายรับรองการเกิดให้ ซึ่งอาจ
เป็นการรับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาทิ ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทหากมีการ 

จดทะเบียนแล้ว ท่านให้จัดว่าเป็นนิติบุคคล บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ า การที่ 
จะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประเภท ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท ต้องมีการ  

จดทะเบียนจัดตั้ง แสดงดังรูปที่ 2.6   
ดังนั้นการเกิดของนิติบุคคลจึงแตกต่างจากบุคคลธรรมดาที่การเกิดนั้นต้องอาศัยการ

คลอดของหญิงผู้เป็นมารดา ประการต่อไปจะขอยกตัวอย่างนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนี้ 
1.1 นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน 

แล้ว บริษัทจ ากัด สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น 
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              1.1.1 ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้วมี 2 ประเภท คือห้างหุ้นส่วนสามัญกล่าวคือ  
ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพ่ือหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มี
จ ากันตามมาตรา 1025 และห้างหุ้นส่วนจ ากัด คือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีหุ้นส่วน 2 จ าพวก คือ 

1) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งจ ากัดความรับผิดเพียงไม่เกิดจ านวน 

เงินทีต่น ได้รับและลงหุ้นส่วนจ าพวกหนึ่งและ 

               2) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของ
ห้างหุ้นส่วน ไม่มีจ ากัดอีกจ าพวกหนึ่ง ตามมาตรา 1077ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฎหมายบังคับว่าต้องจด
ทะเบียน ตามมาตรา 1078 ฉะนั้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจึงเป็นนิติบุคคลเสมอ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนก็มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

       1.1.2 บริษัทจ ากัด คือ การที่คณะบุคคลตกลงเข้ากันเพ่ือจะกระท ากิจการร่วมกันดัวย 
ประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แก่กิจการที่ท านั้นเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนต่างกันตรงที่ว่าการจัด 

ตั้งบริษัทจ ากัดต้องมีบุคคลตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป เป็นผู้เริ่มก่อการโดยเช้าชื่อกันท าหนังสือบริคณห์สนธิ  

รูปที่ 2.6 การจดทะเบียนของนิติบุคคล 

ที่มา : http://www.gttmtranslation.com/images/pulldown_ 

1293984880/TT1.jpg, 2555 

http://www.gttm-translation.com/images/pulldown_1293984880/TT2.jpg
http://www.gttmtranslation.com/images/pulldown_
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และต้องแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กันผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่
ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือเท่านั้น ตามมาตรา 1095 ซึ่งบริษัทจ ากัด กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียน 

ฉะนั้น บริษัทจ ากัดจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลเสมอ ปัจจุบันมีบริษัท 2 ประเภท คือ บริษัทเอกชนและ
มหาชน จ ากัด 

       1.1.3 สมาคม คือ การที่บุคคลหลายคนตกลงเข้ากันเพ่ือท าการอันใดอันหนึ่งร่วมกัน
อันมิใช่เป็นการหาผลก าไร แบ่งปันกัน ตามมาตรา 78สมาคมจะต้องจดทะเบียน จึงเป็นนิติบุคคลอีก
ประเภทหนึ่ง ตาม มาตรา 83 

                  1.1.4 มูลนิธิ ได้แก่ ทรัพย์สินอันจัดสรรไว้ส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะ  

การศาสนา ศิลป วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ โดยมิได้มุ่งหา
ประโยชน์มาแบ่งปันกัน ตามมาตรา 111มูลนิธิมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 
122  

1.2 นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  

2534 ได้ก าหนดให้องค์กรต่อไปนี้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดยได้จัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

1.2.1 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (Central Administration) ได้แก่ กระทรวง 
ทบวง กรม เป็นต้น 

1.2.2 ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Regional Administration) ได้แก่ จังหวัดกับ
อ าเภอ แต่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอ าเภอไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนดังเช่นจังหวัด 

1.2.3 ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Local Administration) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 เป็นต้น (รูปที่ 2.7)  
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รูปที่ 2.7 ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
 

1.3 นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติอ่ืน  
1.3.1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2522 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประสิทธิ โฆวิไลกูล , 2543: 34) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ใหมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏแตละแหงเป็นนิติบุคคลและเป็นสวนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น (รูปที่ 2.8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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1.3.2 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานสลากกินแบ่ง
ของรัฐบาล เป็นต้น 

1.3.3 กองทุนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

1.3.4 สภาวิชาชีพ ได้แก่ เนติบัณฑิตยสภา ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา 
พ.ศ. 2507 สภาทนายความ เป็นต้น 

1.3.5 นิติบุคคลที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ งขึ้นเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล   

1.3.6 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ก าหนดให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วให้
มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

1.3.7 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 

ก าหนดให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.9 วัด 

 

ในส่วนของวัดนั้นจะมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป โดยวัดตาม
พระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505มี 2 ประเภท คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ 
วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาคือ วัดที่ได้ท าการจัดตั้ งเรียบร้อยแล้วและได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาท าการก่อสร้างโบสถ์ เพ่ือท าสังฆกรรม ส่วนส านักสงฆ์ คือ วัดที่ได้ท าการจัดตั้งตาม 
พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลมี 
เจ้าอาวาส เป็นผู้แทน ทั้งนี้ดังปรากฏตามค าพิพากษาฎีกาที่6065/2554วินิจฉัยโดยสรุปว่า วัดป่า 

มหาไชย เป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้เพ่ือใช้โฉนดที่ดินประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกอบกับ
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โจทก์ไม่ได้น าสืบว่า ขณะฟ้องคดีโจทก์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วจึงแสดงให้เห็นว่าโจทก์ยัง
ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในขณะที่ยื่นฟ้องดังนั้นวัดโจทก์จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีอ านาจ
ฟ้องคดีได้เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 31 บัญญัติว่า วัดมีสองอย่าง (1) 
วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ (2) ส านักสงฆ์โดยให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวแสดงว่า วัดที่จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลได้ต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วเมื่อวัดโจทก์  
แม้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงยังไม่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลที่จะมีอ านาจฟ้องคดีนี้ได้ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ส่วนส านักสงฆ์นั้น ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 31 (2) ก าหนดให้ส านักสงฆ์ เป็นวัดประเภทหนึ่ง แต่
เป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงยังไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

2. การสิ้นสภาพของนิติบุคคล 

2.1 สิ้นสภาพตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง เช่น ก าหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 
ว่าจะด าเนินการจนกว่าจะครบ 5 ปี เมื่อครบ 5 ปีแล้วนิติบุคคลนั้นย่อมสิ้นสภาพไป 

2.2 โดยสมาชิกตกลงเลิก คือการที่สมาชิกยินยอมร่วมกันที่จะท าการเลิกนิติบุคคลนั้น 

2.3 โดยผลของกฎหมาย คือมีกฎหมายก าหนดไว้ว่านิติบุคคลย่อมเลิกกันเมื่อเกิดเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดขึ้น เช่น กฎหมายก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนเลิกกันเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใด
คนหนึ่งตายหรือล้มละลาย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055) หรือเมื่อห้างหุ้นส่วน
นั้นล้มละลาย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1069) 

2.4 โดยค าสั่งศาล เช่น ศาลอาจสั่งให้เลิกห้างหุ้นส่วนสามัญได้ ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนร้องขอ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057) 

3. ความสามารถของนิติบุคคล 

3.1 นิติบุคคลมีความสามารถภายในขอบอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น สมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการกีฬา จะไปด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
การเมืองไม่ได้ เป็นต้น 

3.2 สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา 
เช่น การเป็นโจทก์ เป็นจ าเลยในศาล เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่
บุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น การสมรส การรับราชการทหาร  สิทธิทางการเมือง เป็นต้น 

3.3 ความรับผิดของนิติบุคคล นิติบุคคลมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาเหมือนกับ
บุคคลธรรมดา เช่น นิติบุคคลเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ได้ ท าละเมิดได้ ส่วนความรับผิดทางอาญา  

นิติบุคคลถูกจ ากัดโดยสภาพของนิติบุคคลเอง เช่น โทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง  
   ดังที่กล่าวมาจะเห็นว่าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ 
แสดงดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

เรื่อง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

สภาพบุคคล เริ่มเมื่อคลอด+การอยู่รอดเป็นทารก ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย 

สิทธิหน้าที่ 
 

 

 

1.สิทธิในการรับมรดก 

2.สิทธิในการฟ้องคดี  
3.สิทธิในการมีชื่อ สกุล สัญชาติ  
4.สิทธิในการท าพินัยกรรม 

มีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา  
 ยกเว้น 

1.สิทธิในการท าการหมั้น การสมรส 

2.สิทธิการรับบุตรบุญธรรม 

เรื่อง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

 5.หน้าที่ในการรับใช้ชาติ 
6.สิทธิในการท าการหมั้น การสมรส 

7.สิทธิการรับบุตรบุญธรรม 

8.สิทธิและหน้าที่ในครอบครัว เช่น 
การอุปการะเลี้ยงดู การให้การศึกษา
แก่บุตร 

9.สิทธิในการท าพินัยกรรม 

10.การนับถือศาสนา 

11.การได้รับการศึกษา 

12.การเข้ารับราชการทหาร 

13.การเข้ารับราชการ 

14.การใช้สิทธิทางการเมือง 
15.การรับโทษในทางอาญา 

3.สิทธิและหน้าที่ในครอบครัว เช่น การ 
อุปการะเลี้ยงดู การให้การศึกษาแก่บุตร 

4.สิทธิในการท าพินัยกรรม 

5.การนับถือศาสนา 

6.การได้รับการศึกษา 

7.การเข้ารับราชการทหาร 

8.การเข้ารับราชการ 

9.การใช้สิทธิทางการเมือง 
10.การรับโทษในทางอาญา 

เฉพาะ  
โทษปรับ และริบทรัพย์สิน 

ข้อจ ากัด
สิทธิทาง
กฎหมาย 

เป็นผู้เยาว์ 
เป็นคนไร้ความสามารถ 

เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  

นิติบุคคลถูกจ ากัดโดยข้อบังคับหรือขอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น   

การสิ้น
สภาพบุคคล 

การตายตามธรรมชาติ (Death) 
การตายโดยผลของกฎหมาย หรือ
การสาบสูญ (Disappearance)  

สิ้นสภาพตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ หรือ
ตราสารจัดตั้ง 

 

ที่มา: ประยุกต์ข้อมูลจาก ประสิทธิ์โฆวิไลกูล, 2548: 88 – 89 
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ทรัพย์และทรัพย์สิน 

1. ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน 

ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง วัตถุมีรูปร่าง คือ สามารถมองเห็นด้วยตา จับต้องสัมผัสได้ 
เช่น ปากกา ดินสอ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137) 

ทรัพย์สิน หมายความรวมถึงวัตถุที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา และอาจถือ 

เอาได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 138 

ค าว่า “วัตถุไม่มีรูปร่าง” คือ สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา จับต้องสัมผัสไม่ได้ เช่น ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

ค าว่า “อาจมีราคา” คือ มีคุณค่า มีราคาในตัวเอง ซึ่งอาจเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยหรือ
จิตใจก็ได้เช่น ตุ๊กตา ซองจดหมายเก่า แสตมป์เก่าท่ีสะสมไว้ เป็นต้น 

ค าว่า “อาจถือเอาได้” คือ การที่สามารถเข้าหวงกันไว้เพ่ือตนเอง 
ในการให้ความหมายของค าว่าทรัพย์ และทรัพย์สินจะต้องพิจารณาทั้งมาตรา 137 และ

มาตรา 138 เพราะมาตรา 138 ให้ความหมายค าว่าทรัพย์สินว่า อาจมีราคาและถือเอาได้ และมาตรา 
137 ก าหนดให้ทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมาตรา 138 ดังนั้น ทรัพย์จึงเป็นวัตถุท่ีมีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา
และอาจถือเอาได้ (บัญญัติ  สุชีวะ, 2547 : 3-4) 

2. ลักษณะของทรัพย์และทรัพย์สิน 

ลักษณะของทรัพย์และทรัพย์สินมี 2 ประการ กล่าวคือ (บัญญัติ สุชีวะ,2548:7) ทรัพย์ คือ
วัตถุที่มีรูปร่าง ส่วนทรัพย์สินคือทั้งวัตถุที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างในส่วนค าว่าวัตถุที่มีรูปร่างหรือไม่มี
รูปร่างนั้นต้องอาจมีราคา และต้องอาจถือเอาได้ จะเห็นได้ว่าทรัพย์และทรัพย์สินต้องประกอบไปด้วย
เกณฑ์ 2 ประการ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งย่อมไม่เป็นทรัพย์หรือเป็นทรัพย์สิน เช่น มนุษย์ แม้จะมี
รูปร่าง แต่หากน ามาพิเคราะห์ตามความหมายของค าว่า ทรัพย์ และทรัพย์สินแล้ว เห็นได้ว่าขาด
องค์ประกอบในเรื่องของอาจมีราคา เพราะมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ และขัดกับหลัก
ของกฎหมายอาญา มาตรา 312 ที่มีข้อห้ามเอาคนลงเป็นทาส ห้ามซื้อ จ าหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยว 
จึงเห็นได้ว่ามนุษย์ไม่ใช่ทรัพย์และทรัพย์สิน แต่หากมีการแยกชิ้นส่วนของมนุษย์ออกไป ย่อมอาจมี
ราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เส้นผมที่ตัดขาย ดวงตาที่อุทิศให้แก่โรงพยาบาล ศพที่มีการดองไว้เพ่ือ
ศึกษา หากเป็นพวก ดวงดาว ดวงจันทร์ ก้อนเมฆ อากาศ ทะเล ย่อมไม่เข้าลักษณะที่จะเป็นทรัพย์
หรือทรัพย์สิน เพราะไม่อาจถือเอาได้ เป็นต้น 

ในส่วนวัตถุที่มีรูปร่าง คือสิ่งที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจับต้องสัมผัสได้ อาทิ บ้าน 
รถยนต์ ตุ๊กตา เป็นต้น แต่ในค าพิพากษาฎีกา 877/2501 ในเรื่องการลักกระแสไฟฟ้า ให้เป็นความผิด
ฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334  ซึ่งค าพิพากษาดังกล่าวไม่ได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดการลักกระแสไฟฟ้าจึง
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เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ทั้งนี้อาจเป็นการตัดสินตามค าพิพากษาฎีกาเดิม ตามกฎหมายลักษณะ
อาญามาตรา 6 (10) ซึ่งได้อธิบายว่า “ทรัพย์” หมายถึง บรรดาสิ่งของอันบุคคลสามารถมีกรรมสิทธ์ 
หรือเป็นเจ้าของได้ ดังนั้น กระแสไฟฟ้าจึงเป็นทรัพย์ หรืออาจพิจารณาได้ว่า กระแสไฟฟ้าแม้  
จะเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ แต่ก็ประกอบด้วยพลังงานอณูต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุที่มีรูปร่างได้  
(บัญญัติ สุชีวะ,2547:9-10) ส่วนวัตถุไม่มีรูปร่างนั้น คือ สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สัมผัส
ไม่ได้ เช่น แก็ส พลังงาน และรวมไปถึงทรัพย์และสิทธิที่กฎหมายรับรอง เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครอง ภาระจ ายอม จ าน า จ านอง เป็นต้น ส่วนค าว่า อาจมีราคาและอาจถือเอาได้นั้น อาจมี
ราคา คือ มีคุณค่าในตัวของสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช้ราคาซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไป เช่น จดหมายรัก 
แสตมป์ เป็นต้น อาจถือเอาได้คือสามารถที่จะเข้าครอบครองหรือหวงแหนได้ เช่น ปลาที่อยู่ในโป๊ะ 
เป็นต้น 

3. ประเภทของทรัพย์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งทรัพย์ออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
3.1 อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดิน และทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินลักษณะเป็นการ

ถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือ
ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยในส่วนที่ดินทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน
มีลักษณะเป็นถาวรเช่น บ้าน ตึก สะพาน เจดีย์ อนุสาวรีย์ หอนาฬิกา ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดิน เช่น กรวดทรายแร่โลหะต่างๆห้วยหนองคลอง , บึงทะเลสาบ ไม้ยืนต้นที่มีอายุกว่า 3 ปี
ขึ้นไป เช่น ต้นพลู ต้นจามจุรี ต้นขนุน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
ที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินด้วย ทรัพยสิทธิ คือ ทรัพย์สิทธิที่
กฎหมายก่อตั้งไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิ
อาศัยในโรงเรียน สิทธิครอบครองในที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ สรุปได้ว่าอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่
ไม่ได้ แสดงได้ดังรูปที่ 2.10 

 



68 

 

 

 

                      ก. ที่ดิน                                        ข.  ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินถาวร 

รูปที่ 2.10 อสังหาริมทรัพย์ 
 

3.2 สังหาริมทรัพย์  
มาตรา 140 บัญญัติว่า สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอ่ืนนอกจาก

อสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย  เช่น หนังสือ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ปากกา ดินสอ รถยนต์ ช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น (รูปที่ 2.11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.11 สังหาริมทรัพย์ 
 

3.3 ทรัพย์แบ่งได้  
หมายความว่า ทรัพย์อันอาจแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ ได้ และแต่ละส่วนได้ 

รูปบริบูรณ์ล าพังตัว เช่น ผ้าเป็นพับๆ ข้าวสาร น้ าตาล ที่ดิน เป็นต้น 
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3.4 ทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้  
หมายความว่า ทรัพย์อันจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของ

ทรัพย์ และหมายความรวมถึงทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ด้วยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ทรัพย์แบ่งไม่ได้มี 2 ลักษณะ คือ 

3.4 1 ทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้โดยสภาพ คือ โดยสภาพของตัวทรัพย์นั้นเองถ้าแบ่งแล้ว 

จะท าให้เปลี่ยน แปลงสภาวะของทรัพย์นั้นไป เช่น อาคารส านักงาน บ้านพักอาศัย สัตว์ต่างๆ รถยนต์
สะพาน อนุสาวรีย์ เป็นต้น (รูปที่ 2.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 2 ทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้โดยอ านาจของกฎหมาย หมายความถึงทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ที่กฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ เช่น หุ้นในบริษัทมหาชนหรือเอกชน ทรัพย์ที่เป็นส่วนควบ เป็นต้น 

3.5 ทรัพย์นอกพาณิชย ์ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 143 บัญญัติว่า ทรัพย์นอกพาณิชย์  

หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่อาจถือเอาได้และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

3.5.1 ทรัพย์ที่ไม่อาจถือเอาได้ เช่น ดวงดาว, ดวงจันทร์, เมฆบนฟ้า, สายลม 

3.5.2 ทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายระบุไว้
ชัดเจนว่าห้ามโอน หรือทรัพย์สินที่จะน ามาจ าหน่ายจ่ายโอน เช่น ทรัพย์สินทั่วๆ ไปมิได้ เว้นแต่จะโอน
โดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายโดยเฉพาะ เช่น สาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ธรณีสงฆ์ สิทธิได้รับค่าอุปการะ
เลี้ยงดู เป็นต้น 

 

รูปที่ 2.12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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โดยสรุป ประเภทของทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้จ าแนกเป็น 
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์นอกพาณิชย์ ทรัพย์แบ่งได้ และทรัพย์แบ่งไม่ได้ แสดงดังตาราง
ที่ 2.2  
 

ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบประเภทของทรัพย์ 
 

ประเภทของทรัพย์ ความหมาย ตัวอย่าง 
อสังหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

ที่ดิน และทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน
ลักษณะเป็นการถาวร หรือ
ประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินนั้น 
และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติด
อยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอัน
เดียวกับท่ีดินนั้นด้วย 

1. ที่ดิน คือ พ้ืนดินทั่วๆ ไปที่มี 
อาณาเขต ก าหนดได้เป็น
ส่วนกว้างและส่วนยาว 

2. ไม้ยืนต้นมีอายุยืนกว่า 3 ปี  
3. ตึก, สะพาน, อนุสาวรีย์  
4. ห้วยหนอง คลองบึง 
5. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

6. สิทธิอาศัยในโรงเรียน 

สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินอื่นนอกจาก
อสังหาริมทรัพย์ และหมายความ
รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
นั้นด้วย 

1.รถยนต์ สมุด หนังสือ  
โต๊ะ เก้าอ้ี  
2.ช้าง ม้า โค กระบือ  

ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์อันอาจแยกออกจากกัน
เป็นส่วนๆ ได้รูปบริบูรณ์ล าพังตัว" 

1.ข้าวสาร น้ าตาล เกลือ  
2.ที่ดิน 

ทรัพย์แบ่งไม่ได้ ทรัพย์อันจะแยกออกจากกัน 

ไม่ได้ นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะ 

1.ทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้โดยสภาพ 

เช่น ตึกบ้าน 

 ของทรัพย์หมายความถึงทรัพย์
ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ 

2.ทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้โดยอ านาจ 

ของกฎหมาย เช่น หุ้นในบริษัท 

ทรัพย์นอกพาณิชย์ ทรัพย์ที่ไม่อาจถือเอาได้และ
ทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

1.ดวงดาว, ดวงจันทร์ เมฆบนฟ้า 
สายลม 

2.สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

3.ที่ธรณีสงฆ์ 
4.สิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู  
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เมื่อได้ทราบความหมายและประเภทของทรัพย์แล้ว ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของทรัพย์สินนั้น อันได้แก่ ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผลของทรัพย์นั้น 

4. ส่วนควบของทรัพย์ 
4.1 ความหมายของส่วนควบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 บัญญัติว่า  

ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์ หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
เป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกออกจากกันได้นอกจะท าลาย ท าให้  
บุบสลาย หรือท าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

     สรุปได้ว่า ส่วนควบของทรัพย์ คือ ส่วนของทรัพย์ที่น ามาประกอบกันขึ้นเป็นทรัพย์
ใหม่ และแต่ละส่วนถือว่ามีความส าคัญไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ นอกจากจะท าลายหรือท า
ให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือรูปร่างไป ดังนั้น ทรัพย์ใดจะเป็นส่วนควบหรือไม่ต้องพิจารณา
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

    1) ต้องเป็นวัตถุท่ีมีรูปร่าง 2 ชิ้นขึ้นไปน ามารวมกันเพ่ือให้เป็นวัตถุชิ้นใหม่ แต่คงสภาพ
เป็นชิ้นเดียวกัน เช่น น าเลนส์แว่นตามาประกอบกับขาแว่นให้ได้ตัวแว่นตา หากมีการแยกเลนส์และ
ขาออกจากกันก็ไม่ถือว่าเป็นแว่นตา 

    2) ทรัพย์ที่น ามารวมกันไม่จ ากัดว่าต้องเป็นประเภทเดียวกัน อาจรวมกันระหว่าง
อสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ก็ได้ เช่น บ้านประกอบด้วย 
หลังคา ประตู หน้าต่าง หลังคากับประตูถือเป็นสังหาริมทรัพย์ ตัวบ้านถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ลิฟต์กับตัวตึก ล้อรถกับตัวรถยนต์ เป็นต้น 

   3) ทรัพย์ที่น ามารวมกันอาจเป็นเจ้าของคนเดียวหรือต่างกันก็ได้ เช่น น าหลังคาบ้าน
ของนายด ามารวมกับตัวบ้านของนายขาว ส่วนการพิจารณาเรื่องความเป็นเจ้าของต้องใช้หลักเจ้าของ
รวม 

   4) ทรัพย์ที่น ามารวมกันจะมีทรัพย์ประธานหรือไม่ก็ได้  เช่น รถยนต์คันหนึ่ ง
ประกอบด้วย โครงรถกับล้อ ทรัพย์ประธานคือ ตัวโครงรถ บ้านกับหลังคา ตัวบ้านคือทรัพย์ประธาน 
อย่างไรก็ตามอะไรจะเป็นทรัพย์ประธานหรือไม่ ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป 

    5) ส่วนในเรื่องกรรมสิทธิ์ในส่วนควบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 วรรค
สอง ก าหนดว่า เจ้าของทรัพย์ ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น หมายความว่า ผู้ใดเป็น
เจ้าของทรัพย์ประธานย่อมเป็นเจ้าของส่วนควบด้วย เช่น เป็นเจ้าของโต๊ะตัวหนึ่งย่อมเป็นเจ้าของ 
ลิ้นชัก และขาโต๊ะด้วย เว้นแต่กรณีที่ทรัพย์ที่น ามารวมกันนั้นแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นทรัพย์ประธาน
อะไรเป็นส่วนควบ เจ้าของทรัพย์ที่น ามารวมกันทั้งหมด ย่อมเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วย 
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4.2 ข้อยกเว้นเรื่องส่วนควบ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145 ก าหนดว่า ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดิน
ที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่ง หรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วน
ควบกับที่ดิน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146 ก าหนดว่า ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือ
ติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย 

จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ บทบัญญัติของมาตรา 145 วรรคสอง กล่าวถึง
ไม้ล้มลุก กับธัญชาติไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลผู้เช่า
ที่ดินของผู้อื่นท าการเกษตร เพราะหากไม่มีการบัญญัติไว้ ผู้เช่าย่อมเสียเปรียบเจ้าของที่ดิน ส าหรับค า
ว่า ไม้ยืนต้น กฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามไว้ แต่ตามหลักพฤกษศาสตร์ไม้ยืนต้น คือ พืชที่มีอายุยืนนานได้
มากกว่าสองปี เช่น มะม่วง มะขาม ฝรั่ง ส่วนไม้ล้มลุก คือ พืชที่มีอายุได้ไม่เกินสองปี เช่น พริก มะเขือ 
แตงกวา เป็นต้น ส่วนธัญชาติในทางพฤกษศาสตร์ หมายถึง พืชที่ใช้ประโยชน์จากเมล็ด เช่น ข้าวเปลือก 
ข้าวสาลี ลูกเดือย และถ่ัว เป็นต้น 

ส่วนทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเป็นเพียงชั่วคราว หรือซึ่งผู้อ่ืนมีสิทธิในที่ดิน
ผู้อ่ืนใช้สิทธินั้นปลูกลงบนที่ดินดังกล่าว ตามกฎหมายแล้วไม่ถือเป็นส่วนควบ เช่นลูกเขยปลูกบ้านลง
ในที่ดินของพ่อตาโดยได้รับอนุญาต ดังนี้บ้านไม่เป็นส่วนควบกับที่ดิน หรือ แผงลอยขายสินค้าช่วง
เทศกาล เมื่อหมดช่วงเทศกาลก็รื้อออก (มานิตย์  จุมปา, 2551: 81) 

5. อุปกรณ์ของทรัพย์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 147 ก าหนดว่า อุปกรณ์ หมายความว่า 
สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่น หรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็น
ของใช้ประจ าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพ่ือประโยชน์แก่การจัดการดูแล ใช้สอย หรือ
รักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้น ามาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการน ามาติดต่อหรือ 
ปรับเข้าไว้ หรือท าโดยประการอ่ืนใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น  

อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นการชั่วคราวก็ยังไม่ถือว่าขาดจากการเป็น
อุปกรณข์องทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น อุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรัพย์ที่เป็นประธาน เว้นแต่จะมีการก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืน 

5.1 ลักษณะของอุปกรณ์ 
5.1.1 อุปกรณ์ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เสมอ กล่าวคือ ต้องเป็นทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้  
5.1.2 อุปกรณ์ต้องมีไว้เพ่ือประโยชน์แก่ทรัพย์ประธาน ไม่ว่าจะเป็น การใช้สอย หรือ

รักษาทรัพย์ประธาน เช่น เรือกับไม้พาย ไม้พายมีไว้เพ่ือประโยชน์แก่ตัวเรือในการเคลื่อน ที่   
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ปลอกแว่นตามีไว้เพ่ือดูแลรักษาตัวแว่นตา ล้ออะไหล่มีไว้เพ่ือส ารองกรณีล้อจริงเกิดรั่วหรือระเบิด  
เป็นต้น 

5.1.3 อุปกรณ์สามารถแยกออกจากทรัพย์ประธานได้ โดยไม่เสียรูปทรงหรือรูปร่าง
ไป เช่น แยกล้ออะไหล่ออกจากตัวรถยนต์ ปลอกแว่นตาแยกออกจากตัวแว่นตาได้ ซึ่งต่างจากส่วน
ควบที่ไม่สามรถแยกออกจากกันได้นอกจากท าลายหรือท าให้เสียรูปทรงหรือรูปร่างไป 

5.1.4) อุปกรณ์ต้องมีการใช้อยู่เป็นประจ าอยู่กับทรัพย์ประธานโดยเจ้าของทรัพย์
ประธานเป็นผู้น ามาติดหรือปรับเข้าไว้ หรือกระท าโดยประการอื่นเพ่ือประกอบกับทรัพย์ประธาน เช่น 
เจ้าของเรือเป็นคนซื้อไม้พายมาไว้เพ่ือใช้กับเรือของตนเอง หรือ เจ้าของรถซื้อแม่แรงมาไว้ประจ ากับ
ตัวรถเพ่ือใช้งาน เป็นต้น 

5.1.5 อุปกรณ์ที่มีการแยกออกจากทรัพย์ประธานเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่า ขาดจาก
การเป็นอุปกรณ์ เช่น ลูกกุญแจกับแม่กุญแจ 

 

ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบส่วนควบกับอุปกรณ์ 
 

ส่วนควบ อุปกรณ์ 
1.เป็นสังหาริมทรัพย์ หรือ 

2.อสังหาริมทรัพย์ 
3.ไม่มีทรัพย์ประธาน 

4.ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 

1.เป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้น  
2.ต้องมีทรัพย์ที่เป็นประธาน 

3.เป็นทรัพย์ของเจ้าของเดียวกับทรัพย์ที่เป็นประธาน 

4.เป็นของใช้ประจ าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ 

5.ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์
ที่เป็นประธาน 

6.เป็นทรัพย์ที่ เจ้ าของทรัพย์ ได้น ามาสู่ทรัพย์ที่ เป็น
ประธานโดยการน ามาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือท าโดย
ประการอ่ืนใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบทรัพย์ที่เป็น
ประธานนั้นมิใช่ทรัพย์ที่รวมสภาพความเป็นอยู่กับ
ทรัพย์ที่ประธานจนแยกออกจากกันไม่ได้มิใช่ทรัพย์ที่
เป็นประธานด้วยกัน 
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6. ดอกผลของทรัพย์ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 บัญญัติว่า ดอกผลของทรัพย์ ได้แก่  

ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย ดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
ทรัพย์ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื่อขาด
จากทรัพย์นั้น ส่วนดอกผลนิตินัยหมายความว่าทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่
เจ้าของทรัพย์จากผู้อ่ืน เพ่ือการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถค านวณและถือเอาได้เป็นรายวัน หรือ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จากหลักกฎหมายดังกล่าวสามารถแยกอธิบายลักษณะของดอกผลธรรมดา
กับดอกผลโดยนิตินัยได้ดังนี้ 

6.1 ดอกผลธรรมดา ตามมาตรา 148 วรรคสอง คือ ทรัพย์ที่เกิดหรืองอกเงยจากแม่ทรัพย์
โดยธรรมชาติ หรือโดยการใช้แม่ทรัพย์ตามปกติ และสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากแม่ทรัพย์นั้น  

ซึ่งหมายถึงเมื่อทรัพย์ที่เกิดหรืองอกเงยนั้น หากแยกขาดหรือหลุดออกจากตัวแม่ทรัพย์แล้ว สามารถ
ถือกรรมสิทธิ์ หรือถือการครอบครองแยกต่างหากจากตัวแม่ทรัพย์ได้ เช่น ผลกระท้อนที่ ติดอยู่กับต้น 
เมื่อลูกกระท้อนหลุดจากต้นแล้ว ก็กลายเป็นผลกระท้อนที่แยกต่างหากจากต้น และสามารถเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลกระท้อนนั้นได้ หรือแม่สุกรตกลูกได้ ลูกสุกรออกมา ลูกสุกรถือเป็นทรัพย์ที่
งอกเงยมาจากแม่สุกรตามธรรมชาติ ถือเป็นดอกผลธรรมดา  น้ ายางพาราที่กรีดออกจากต้น ถือเป็น
ดอกผลธรรมดาของต้นยางพารา เป็นต้น 

6.2 ดอกผลนิตินัย เป็นดอกผลที่กฎหมายให้การรับรอง ดอกผลชนิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเหมือนดอกผลธรรมดา ดอกผลนิตินัยในระหว่างเวลาที่แม่ทรัพย์ไปอยู่กับผู้อ่ืนและผู้อ่ืนได้ใช้แม่
ทรัพย์นั้นแต่ดอกผลนิตินัยจะไม่เกิดขึ้น หากแม่ทรัพย์ยังคงอยู่กับเจ้าของทรัพย์ การถือเอาดอกผล 

นิตินัยให้ค านวณและถือเอาได้รายวันหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงต่างจากกรณีของดอกผล  

ผลธรรมดาที่ต้องรอให้ทรัพย์หลุดหรือแยกออกจากตัวแม่ทรัพย์ ส าหรับดอกผลนิตินัยนั้น แม้ตัว 

แม่ทรัพย์จะยังอยู่กับผู้อ่ืนแต่เจ้าของทรัพย์ก็อาจเข้าถือดอกผลนิตินัยได้ ตัวอย่างดอกผลนิตินัย เช่น 
ดอกเบี้ย ก าไรจากลงทุนเข้าหุ้นเพื่อด าเนินกิจการ ค่าเช่า ค่าปันผล เป็นต้น 

 

บทสรุป 

ในเรื่องของบุคคลและทรัพย์ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ เพราะเกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแก่ความตาย ดังจะเห็นได้จากการให้ค านิยามของค าว่า 
“บุคคล” หมายถึง สิ่งซึ่งมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกฎหมายจ าแนกบุคคลออกเป็น 2 ประเภท 
คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  กรณีบุคคลธรรมดากฎหมายได้จ ากัดความสามารถในการท านิติ
กรรมไว้ กล่าวคือ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถหากจะท านิติกรรมต้องได้รับ
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ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์ตามล าดับส่วนในเรื่องของทรัพย์สิน ถือเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะการทราบความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน เพ่ือให้
สามารถท านิติกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เช่น ทรัพย์ประเภทที่ เป็นอสังหาริมทรัพย์  
สังหาริมทรัพย์ ในการท านิติกรรมตามกฎหมายจะแตกต่างออกไป หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่
ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนสังหาริมทรัพย์เพียงแต่ส่งมอบ
กรรมสิทธิ์ก็โอนไปอีกฝ่าย ดังนั้นการมีความรู้ในเรื่องบุคคลและทรัพย์จะท าให้รู้จักรักษาสิทธิของ
ตนเอง และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนั้นแล้วในเรื่องการท า
สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน ถือเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันเช่นกัน เพราะเป็น
เรื่องเก่ียวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเรื่องที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
ในฐานะผู้เช่า ผู้ให้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้กู้ หรือผู้ให้กู้ การศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวให้ถ่องแท้จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบายสิทธิต่าง ๆ ของทารกในครรภ์มารดาที่มีสภาพบุคคลแล้ว 

2. สภาพบุคคล หมายถึง 
3. การเริ่มสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คือ 

4. ค าว่า “ผู้เยาว์” ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา 
5. บุคคลผู้หย่อนความสามารถในทางกฎหมาย มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
6. การตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ มีหลักเกณฑ์อย่างไร 

7. การท านิติกรรมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ มีหลักเกณฑ์
อย่างไร 

8. จงอธิบายความหมาย และหลักเกณฑ์ของการตายโดยผลของกฎหมายอย่างละเอียด 

9. นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร 

10. จงบอกความแตกต่างระหว่างสิทธิหน้าที่ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย ละเอียด 

11. ค าว่า “ทรัพย์” และ “ทรัพย์สิน” มีความแตกต่างกันอย่างไร 
12. ที่ดิน บ้าน รถยนต์ โกดังเก็บสินค้า พัดลม ทีวี ตู้เย็น ต้นไผ่ ต้นมะม่วง  จากตัวอย่างที่

ก าหนดให้จัดกลุ่มประเภทของทรัพย์ 
13. มะม่วง ค่าเช่า ดอกเบี้ย ก าไร แตงโม สุกร จากตัวอย่างที่ก าหนด ให้แยกความแตกต่าง

ระหว่างดอกผลธรรมดาและดอกผลโดยนิตินัย 

14. คน กระแสไฟฟ้า เป็นทรัพย์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

15. บริษัทต. ประสงค์จะซื้อผงซักฟอก บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปจากนายด า เพื่อน ามาขายแก่ลูกค้าตาม
กฎมายแล้วบุคคลใดบ้างที่จะเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายระหว่างบริษัทต. กับนายด า 

16. นายป๋วย ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ขยับตัวไม่ได้ นอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ญาติหรือผู้มีส่วน
ได้เสียของนายป๋วย อาจร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้นายป๋วยเป็นผู้หย่อนความสามารถ
ประเภทใด 

17. ค าว่า “ผู้หย่อนความสามารถในทางกฎหมาย” ได้แก่ 

18. จงอธิบายความหมายของค าว่าทรัพย์นอกพาณิชย์ พร้อมยกตัวอย่าง 
19. สัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อต่างกันอย่างไร 

20. การกู้ยืมเงินมีหลักเกณฑ์อย่างไรตามกฎหมาย 
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เช่าทรัพย ์(Hire of Property) 
1. ความหมายของเช่าทรัพย์ 
มีการให้ค านิยามของเช่าทรัพย์ทรัพย์ไว้ดังนี้ 
ตามพจนานุกรมให้ความหมายเช่าทรัพย์ว่า “ใช้ทรัพย์สิน เช่น ใช้บ้าน ใช้ที่ดิน ใช้รถของผู้อ่ืน

ชั่วคราวโดยให้ตอบแทนเรียกว่าค่าเช่า  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความหมายของเช่าทรัพย์ไว้ในมาตรา 537 กล่าวคือ

“อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่า 
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด และผู้เช่าตกลงจะให้
ค่าเช่าเพื่อการนั้น”  

กล่าวโดยสรุปแล้ว สัญญาเช่าทรัพย์หมายถึงสัญญาที่ประกอบด้วยบุคคลสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้ให้
เช่าและฝ่ายผู้เช่าโดยฝ่ายผู้ให้เช่าเป็นผู้น าทรัพย์สินออกให้ฝ่ายผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ และผู้เช่าให้
ค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน จากค านิยามต่อไปจะกล่าวถึง
ลักษณะส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ 

2. ลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ 
2.1 สัญญาเช่าทรัพย์มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่ง และผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่ง โดย

ทั้งผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ ตัวอย่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นผู้
เช่าตึกพิพาทท าการค้าโจทก์อยู่ในตึกในฐานะบุคคลธรรมดาดูแลรักษาทรัพย์สินแทนห้างเป็นบริวารของ
ห้างแม้นานกว่า 10 ปี ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิอันเป็นสัญญาเช่าขึ้นได้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่ได้ท าการค้า
มากกว่า 10 ปี แต่ยังไม่ได้ช าระบัญชีจดทะเบียนเลิกห้างยังมีสภาพนิติบุคคลและฟ้องขับไล่ผู้โต้แย้ง
สิทธิการเช่าได้ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 338 – 339/2521) 

2.2 จะต้องมีการตกลงยินยอมถูกต้องตรงกัน คือผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าตัวอย่างเช่น 
จ าเลยท าสัญญาเช่าที่ดินจากผู้เป็นเจ้าของมีก าหนด 15 ปี และได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้ว ต่อมาจ าเลยได้ชวนโจทก์ก่อตั้งบริษัทจ ากัด และนับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท บริษัทได้ช าระค่าเช่าที่ดิน
ให้เจ้าของที่ดินย้อนไปถึงวันที่จ าเลยได้ท าสัญญาเช่า และเจ้าของที่ดินได้ออกใบเสร็จในนามบริษัทเป็น
ผู้เช่า ดังนี้ จะถือว่าจ าเลยเช่าที่ดินนั้นแทนบริษัทไม่ได้ บริษัทหรือโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงไม่
มีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเลิกสัญญาเช่าระหว่างจ าเลยกับเจ้าของที่ดิน  (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 607/2514) 

2.3 สัญญาเช่าจะต้องมีวัตถุประสงค์ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่เป็นการพ้นวิสัย 
หรือไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มิเช่นนั้นแล้วสัญญาเช่าจะ
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ตกเป็นโมฆะ เช่น เช่าบ้านเพ่ือขายยาบ้า หรือท าเป็นสถานค้าบริการทางเพศ สัญญาเช่าย่อมตกเป็น
โมฆะ หรือท าสัญญาเช่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินย่อมตกเป็นโมฆะ 

2.4 ผู้ให้เช่าต้องมีอ านาจน าทรัพย์สินไปให้เช่า การมีอ านาจน าทรัพย์สินออกให้เช่า ผู้ให้
เช่าไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ได้ แต่ผู้ให้เช่าต้องมีอ านาจน าทรัพย์สินออกให้
เช่าได้โดยอาจจะเป็นการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนเอาทรัพย์สินของตนไปให้เช่า ในฐานะที่บุคคลอ่ืนนั้น
เป็นตัวแทน ทั้งนี้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 มิได้ระบุว่า ผู้ที่จะเอา
ทรัพย์สินไปให้เช่าได้จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
1593/2524 

 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1593/2524 โจทก์ให้จ าเลยเช่าบ้านของบุตรโจทก์ในฐานะเป็นผู้ให้เช่า
ไม่ต้องมีหนังสือตั้งตัวแทน ผู้ให้เช่าไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าโจทย์ซึ่งเป็นคู่สัญญาฟ้อง
เรียกค่าเช่าและขับไล่จ าเลยผู้เช่าได้ 
 ส าหรับกรณีของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว ในการน าทรัพย์สินออกให้เช่าย่อมไม่มีป
ปัญหา อย่างไรก็ตามในบางกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ไม่อาจน าเอาทรัพย์สินของตนไปให้เช่าได้ 
ทั้งนี้ เพราะจ ากัดอ านาจไว้ตามกฎหมาย เช่น  
  2.4.1 กรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์น าทรัพย์สินของตนไปจดทะเบียนให้ผู้อ่ืนมีสิทธิ
เก็บในอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ ผู้เป็นเจ้าขออสังหาริมทรัพย์ย่อมไม่มีอ านาจน าเอาทรัพย์สินไปให้ใครเช่าได้ 
ผู้ที่จะเอาไปให้เช่าได้ก็คือผู้ทรงสิทธิเก็บกินเท่านั้น  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 807/2503 วินิจฉัยว่า การที่โจทก์ยกกรรมสิทธิ์ในดินและตึกที่
จ าเลยเช่าให้แก่บุตร โดยยังสงวนสิทธิเก็บกินไว้ต่อไปจนตลอดชีวิตโจทก์ย่อมมีสิทธิครอบครอง ใช้และ
ถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งที่ดินและตึกนั้นได้แต่ผู้เดียว เจ้าของกรรมสิทธิ์หามีสิทธิเช่นว่านี้ในระหว่างสิทธิ
เก็บกินยังไม่สิ้นไม่ โจทก์จึงมีสิทธิจะจัดให้เช่าตึกพิพาทเพ่ือเก็บเอาผลประโยชน์จากการเช่าได้ 

2.4.2 ผู้ทรงสิทธิอาศัยไม่อาจจะน าโรงเรือนซึ่งตนมีสิทธิอาศัยไปให้เช่าได้ เพราะสิทธิ
อาศัยเป็นสิทธิเฉพาะตัว และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1404 บัญญัติห้ามว่า สิทธิ
อาศัยนั้นจะโอนกันไม่ได้แม้โดยทางมรดก 

2.4.3 ผู้เสมือนไร้ความสามารถ แม้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ตาม จะเอาสังหาริมทรัพย์
ไปให้เช่าได้ไม่เกิน6 เดือนหรือจะเอาอสังหาริมทรัพย์ไปให้เช่าได้ไม่เกิน 3 ปี หากผู้ เสมือนไร้
ความสามารถต้องการจะให้เช่ามีระยะนานกว่านี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ พิทักษ์เสียก่อน ทั้งนี้ 
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 35 (9)  

2.4.4 ผู้เยาว์แม้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ตาม หากผู้เยาว์จะเอาสังหาริมทรัพย์ไปให้
เช่าจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เมื่อได้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว 
ผู้เยาว์จะให้เช่าสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกิน 3 ปี หากผู้ใช้อ านาจปกครองจะเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้เยาว์



83 

ไปให้เช่าเกิน 3 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1574 (4) 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 876/2516 ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ท าสัญญาให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ของผู้เยาว์มีก าหนดเกินกว่า 3 ปี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล สัญญาเช่าจึงมีผลบังคับ
ได้เพียง 3 ปี หลังจากนั้นสัญญาเช่าหาผูกพันผู้เยาว์ไม่ และกรณีเช่นนี้ ไม่ใช่โมฆียกรรมอันผู้เยาว์จะให้
สัตยาบันได ้

2.4.5 เจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินของตนถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้จะน า
ทรัพย์สินไปให้เช่าไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 305 (1) 

2.4.6 ผู้ให้เช่าถูกจ ากัดอ านาจในการให้เช่าโดยข้อสัญญา หมายถึงในสัญญาได้ให้
อ านาจผู้ให้เช่าที่เอาทรัพย์สินไปท าสัญญาเช่าได้ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้ให้เช่าย่อมจะมีอ านาจ
ภายในระยะเวลานั้น ๆ เท่านั้น เช่น ในสัญญาเช่าก าหนดเงื่อนไขไว้ว่า นายไก่ เช่าที่ดินจากนายไข่ เพ่ือ
สร้างอาคารพาณิชย์ และในสัญญาตกลงให้อาคารพาณิชย์เป็นของนายไข่ เมื่อครบ 15 ปี ในระหว่าง 15 
ปี ให้นายไก่ เอาอาคารพาณิชย์ไปให้เช่าได้ นายไก่ย่อมมีอ านาจเอาอาคารพาณิชย์ไปให้เช่าได้ใน
ก าหนดเวลา 15 ปี เท่านั้น จะน าไปให้เช่าเกินกว่า 15 ปี ไม่ได้ ถ้านายไก่ เอาอาคารพาณิชย์ไปให้เช่า
เกินกว่า 15 ปี และเมื่ออาคารพาณิชย์ตกมาเป็นของนายไข่แล้ว สัญญาเช่าย่อมไม่ผูกพันนายไข่ หรือไม่
ตกติดไปยังนายไข่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในค า
พิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 120/2506 ท าสัญญาเช่าที่ดินปลูกอาคารมีก าหนด 10 ปี มีข้อสัญญา
ว่า เมื่อครบ 10 ปี แล้วให้อาคารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งผู้เช่าที่ดินเป็น
เจ้าของอาคารอยู่ ผู้เช่าที่ดินย่อมมีอ านาจท าสัญญาให้เช่าอาคารได้ในฐานะเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีอ านาจ
ให้เช่าเกิน 10 ปี การเช่าเกิน 10 ปี ไม่ตกไปยังเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินกับผู้เช่าอาคารจึงไม่มีนิติ
สัมพันธ์ต่อกัน 

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 845/2513 โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินท าสัญญาให้ บ. เช่าปลูกบ้าน
พิพาทมีก าหนด 8 ปี 4 เดือน ตกลงกันไว้ว่า เมื่อครบก าหนดแล้ว บ. ยอมยกบ้านนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
โจทก์ ภายในก าหนดดังกล่าวนั้น บ. มีสิทธิให้เช่าบ้านพิพาทได้จ าเลยเช่าบ้านพิพาทจาก บ. แต่การที่ บ. 
ให้จ าเลยเช่าต่อมาเมื่อพ้นก าหนด 8 ปี 4 เดือน นั้นแล้วเป็นการกระท าไปโดยปราศจากอ านาจ การเช่า
ที่เกินไปนั้นจึงไม่ตกไปยังโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 โจทก์กับจ าเลยจึงไม่
มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน การที่จ าเลยอยู่ในบ้านพิพาทหลังจากครบก าหนด 8 ปี 4 เดือนแล้ว จึงเป็นการ
ละเมิดสิทธิของโจทก์ 

2.5 ผู้เช่ามีสิทธิได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า สิทธิตามสัญญาเช่านั้น ผู้เช่า
มีเพียงสิทธิที่จะได้ใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินที่เช่าเท่านั้นไม่สิทธิได้กรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเช่านานเพียงใด 
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เช่น เช่าห้องพักเพ่ืออยู่อาศัย ผู้เช่ามีสิทธิเพียงใช้ประโยชน์ในห้องพักไม่ว่าเช่นใช้ในการพักผ่อนหรือ
หลับนอน หรือนั่งท างาน ผู้เช่าไม่มีสิทธิที่จะขายห้องพักต่อให้ใครได้ หรือแม้กระทั่งจะน าไปให้ผู้อ่ืน
เช่าช่วงต่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน 

2.6 การเช่านั้นเป็นการเช่าชั่วระยะเวลาอันจ ากัด กล่าวคือ การเช่านั้นต้องเป็นการเช่าที่
มีก าหนดระยะเวลาในการเช่า เช่น เช่าเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี  หรือ
เป็นการเช่าตลอดอายุของผู้เช่า หรือผู้ให้เช่าก็ได้ 

2.7 ผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพ่ือเป็นการตอบแทนในการใช้ทรัพย์สิน ในส่วนของค่าเช่า
กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าต้องเป็นเงิน ดังนั้น คู่สัญญาสามารถช าระค่าเช่าเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนได้ เช่น 
ตกลงช าระค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกกรณีที่มีการเช่าที่นากัน หรือตกลงช าระค่าเช่าเป็นผลไม้หากมีการ
เช่าท าสวนผลไม้ เป็นต้น  

2.8 สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า ส าหรับเรื่องสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ
ผู้เช่าไม่ปรากฎในตัวบทของเรื่องเช่าทรัพย์ แต่หลักการดังกล่าวได้ยึดถือตามค าพิพากษาศาลฎีกา  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 888/2511 ห้องซ่ึงโจทก์เช่ามาก่อนสมรสกับจ าเลย แม้จะต่อ
อายุสัญญาเช่าระหว่างโจทก์จ าเลยเป็นสามีภริยากันก็ยังมีชื่อโจทก์เป็นผู้เช่าฝ่ายเดียว ไม่ท าให้จ าเลย
กลายเป็นผู้เช่าด้วย แม้สิทธิตามสัญญาเช่าอาจมีราคาและถือเอาได้ เป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาซึ่ง
เมื่อหย่ากันอาจมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างกันได้ แต่ทรัพย์สินนี้เป็นสิทธิตามสัญญาซึ่งจ าเลยไม่ใช่
คู่สัญญา จ าเลยย่อมไม่อาจอ้างว่า จ าเลยมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับการช าระหนี้ คือ การเข้าอยู่ใน
ห้องเช่า หากจ าเลยจะมีสิทธิเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินประการใด ก็เป็นปัญหาในการแบ่งทรัพย์สิน ไม่
เกี่ยวกับการท่ีจ าเลยจะอยู่ในห้องพิพาท อันเป็นสิทธิตามสัญญาเช่าซึ่งโจทก์เป็นคู่สัญญา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9201/2551 สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้นโดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือ
บุคคล หาใช่เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือเป็นทรัพย์สิทธิไม่ และการเช่าทรัพย์สินนั้น ปกติผู้ให้เช่าย่อม
เพ่งเล็งถึงคุณสมบัติของผู้เช่าว่าสมควรได้รับความไว้วางใจในการใช้และดูแลทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่ 
สิทธิของผู้เช่าจึงมีสภาพเป็นการเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าตายสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าก็เป็นอันระงับ
สิ้นสุดลง และไม่เป็นมรดกตกทอดไปถึงทายาททั้งนี้โดยไม่ต้องค านึ่งว่ามีข้อตกลงให้ผู้เช่าโอนสิทธิการ
เช่าหรือไม่ เพราะหากมีข้อตกลงก็เป็นเรื่องที่ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าแก่บุคคลนอกใน
ระหว่างที่ผู้เช่ามีชีวิตอยู่ ซึ่งอาจท าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 544 เท่านั้น 
ดังนั้น พินัยกรรมของ ท. ที่ยกสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใด ๆ แก่โจทก์
เกี่ยวกับที่ดินที่เช่าและไม่ผูกพันจ าเลยที่ 1 จะต้องให้โจทก์เป็นผู้เช่าต่อไป จ าเลยที่ 1 ย่อมพิจารณาให้
จ าเลยที่ 2 และให้จ าเลยที่ 3 และท่ี 4 เป็นผู้เช่าที่ดินแต่ละแปลงต่อไปได้  
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2.9 สัญญาเช่าเป็นสัญญาต่างตอบแทน สัญญาเช่าก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เช่ากับ
ผู้ให้เช่ากล่าวคือต่างคนต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ต่อกัน เช่น ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า
เพ่ือให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินผู้ให้เช่าอยู่ในสถานะลูกหนี้ส่วนผู้เช่าอยู่ในสถานะเป็นเจ้าหนี้ 
เมื่อผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินแล้วย่อมมีหน้าที่ในการช าระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าตอบแทนสถานะ
ของผู้เช่าตอนนี้มีสถานะเป็นลูกหนี้ ส่วนผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นเจ้าหนี้ 

3. แบบในการท าสัญญาเช่าทรัพย์ 
สัญญาเช่าทรัพย์กฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบในการท าสัญญาไว้  แต่กฎหมายก าหนดเพียง

หลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีเอาไว้เท่านั้น นั่นหมายความว่าหากมีการตกลงท าสัญญาเช่ากันด้วย
วาจาสัญญาเช่าก็สมบูรณ์เพียงแต่อาจขาดหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี โดยเฉพาะการเช่าการเช่า
ทรัพย์บางประเภทอาจจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ ในกรณีนี้สามารถแยกประเภทการเช่าทรัพย์ ได้ 
ดังนี้ 

3.1 การเช่าสังหาริมทรัพย์ ในการเช่าสังหาริมทรัพย์กฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบไว้ 
คู่สัญญาสามารถตกลงท าสัญญาเช่ากันด้วยวาจาสัญญาเช่าก็สมบูรณ์ฟ้องร้องบังคับกันได้ ยกตัวอย่าง
เช่น การท าสัญญาเช่ารถยนต์ การท าสัญญาเช่าหนังสือ เป็นต้น  การเช่าสังหาริมทรัพย์ยังรวมไปถึง
การเช่าสังหาริมทรัพย์พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 ด้วย 

3.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์กฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ใน
การท าสัญญาเช่าไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 กล่าวคือ เช่าอสังหาริมทรัพย์
นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีก าหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือก าหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้
เช่าไซร้ หากมิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้
บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 

จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
3.2.1 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีก าหนดเวลาไม่เกินกว่า 3 ปี มีหลักเกณฑ์ของ

การท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 อันพอที่จะน ามาแยกให้จดจ าได้
ง่ายดังนี้ 

1) จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และ 

2) หนังสือนั้นจะต้องลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด 

ถ้าขาดหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ประการแล้ว จะน ามาฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
ความหมายของค าว่า “จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ” และ “หนังสือนั้นจะต้อง

ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด” 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 เพียงแต่บัญญัติให้เข้าใจว่า 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน 3 ปีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็น
ส าคัญ แต่กฎหมายก็มิได้ขยายความว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นกินความหมายไปมากน้อยเพียงใด 
“หลักฐานเป็นหนังสือนั้น” น่าจะหมายความถึงหลักฐานการเช่าที่เกิดขึ้นเป็นตัวหนังสือแสดงไว้ให้เห็น
หรือให้อ่านเข้าใจว่าได้มีการท าสัญญาเช่ากันขึ้น หลักฐานที่เกิดข้ึนจะมีฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม 
เพียงแต่อ่านแล้วเข้าใจว่ามีการท าสัญญาเช่ากันขึ้น หรือหลักฐานการเช่าจะเกิดขึ้นในขณะใดก็ได้
ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องคดีกัน และหลักฐานการเช่าอันนี้จะต้องลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิด คืออาจจะลง
ลายมือผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้ 

3.2.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีก าหนดระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป หรือตลอดอายุ
ของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่ามีหลักเกณฑ์ในการท าสัญญาเช่า ดังต่อไปนี้ 

1) ต้องท าเป็นหนังสือ และ 

2) จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
การท าเป็นหนังสือ หมายความว่าต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสอง

ฝ่าย นอกจากนั้นต้องน าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากมีการท าเป็นหนังสือและลงลายมือ
ของทั้งสองฝ่ายหรือลงลายมือชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว สัญญาเช่าฟ้องบังคับกันได้พียง 3 ปี 
เท่านั้น 

ตัวอย่างที่ 1 นายมืดตกลงให้นายสว่างเช่าบ้าน มีก าหนด 10 ปี โดยไม่มี
หลักฐานเป็นหนังสือ กรณีนี้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ เพราะไม่มีหลักฐานในการท าสัญญา
เช่า 

ตัวอย่างที่ 2 นายมืดตกลงให้นายสว่างเช่าบ้าน มีก าหนด 10 ปี โดยท าสัญญา
เช่าเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันตาม
สัญญาเช่าได้เพียง 3 ปี 

ตัวอย่างที่ 3 นายมืดตกลงให้นายสว่างเช่าบ้าน มีก าหนด 10 ปี โดยท าสัญญา
เช่ากันเป็นหนังสือแต่มีการลงลายมือชื่อเพียงฝ่ายเดียว และไม่ได้น าไปจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กรณีนี้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันตามสัญญาเช่าได้เพียง 3 ปี 

4. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า 
หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่ามีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 546 ถึงมาตรา 551 โดยมาตรา 546 สามารถแยกอธิบายได้ ดังนี้ 
4.1 การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า ส าหรับการส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าให้แก่ผู้เช่า กฎหมาย

ก าหนดหน้าที่ของผู้ให้เช่าให้ส่งมอบทรัพย์สินผู้เช่าในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้ว หมายความว่าต้องส่ง
มอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพที่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ตามสัญญาเช่า หากส่งมอบในสภาพที่ไม่อาจ
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ใช้งานได้ ผู้เช้าย่อมบอกเลิกสัญญาเช่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 548 เช่น ท า
สัญญาเช่าบ้านผู้ให้เช่าต้องส่งมอบกุญแจบ้านและตัวบ้านในสภาพที่ใช้งานได้ไม่ใช่ส่งมอบกุญแจบ้าน
ให้แต่บ้านหลังคารั่วใช้อยู่อาศัยไม่ได้ กรณีนี้ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ 

4.2 หน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาทรัพย์สินที่เช่า หรือเรียกค่าใช้จ่ายส าหรับ
การซ่อมแซมใหญ่ก็ได้ ค่าใช้จ่ายประเภทนี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า เช่น เช่าบ้านแล้วหลังคาบ้านใช้การ
ไม่ได้ หรือเช่ารถแต่ถังน้ ามันรั่วตลอดเวลาของการเดินทาง กรณีนี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าต้องซ่อมแซม 

4.3 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดในการรอนสิทธิ หมายความว่า การที่ผู้ให้เช่าท าให้ผู้เช่าใช้
ทรัพย์สินได้ไม่สะดวกหรือใช้ไม่ได้เลย โดยเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกอ้างว่ามีสิทธิดีกว่าผู้เช่า เช่น นาย
ด าท าสัญญาเช่าบ้านนายขาว หลังจากท าสัญญาเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนายด าเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลัง
ดังกล่าวไม่ได้เพราะนายเขียวผู้เช่าเดิมไม่ยอมย้ายออก กรณีถือว่านายด าถูกรอนสิทธิโดยนายเขียว 
ดังนี้ นายขาวต้องฟ้องขับไล่นายเขียวออกเพ่ือให้นายด าได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่า 

5. หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า 

หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่ามีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 544 ถึงมาตรา 568 แยกอธิบายได้ ดังนี้ 

5.1  หน้าที่ต้องช าระค่าฤชาธรรมเนียมในการท าสัญญาครึ่งหนึ่ง อย่ างไรก็ตามผู้เช่า
อาจจะไม่ต้องออกค่าฤชาธรรมเนียมหรือออกทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ
สัญญาเช่า 

5.2  หน้าที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์ที่เช่า กล่าวคือ ผู้เช่าต้องใช้สอนทรัพย์สินตามปกติ
ประเพณี หรือตามข้อตกลงในสัญญาเช่า เช่น ท าสัญญาเช่าบ้าน ปกติเช่าเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหากน า
บ้านไปเปิดเป็นบ่อนการพนันย่อมถือว่าใช้ทรัพย์สินไม่ปกติ หรือ ท าสัญญาเช่ารถเพ่ือขับเที่ยวในตัว
เมืองแต่กลับน ารถไปขับขนส่งผู้โดยสารอีกทอดหนึ่ง กรณีนี้ถือใช้ทรัพย์สินผิดไปจากที่ระบุในสัญญา 

5.3 หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่า  การสงวนรักษา
ทรัพย์สินที่เช่าต้องกระท าอย่างวิญญูชนจะพึงกระท า หมายความว่า บุคคลทั่วไปใช้ทรัพย์สินอย่างไร 
ตนต้องใช้ทรัพย์สินอย่างนั้น เช่น เช่ารถมาหากยางรั่วผู้เช่าก็ต้องซ่อมแซม หรือเช่าบ้านแล้วเกิดมี
แมลงมุมหรือปลวกขึ้นผู้เช่าก็ต้องท าการซ่อมแซม หรือกลอนประตูหน้าต่างพังย่อมเป็นหน้าที่ของผู้
เช่าในการซ่อมแซม 

5.4 หน้าที่ไม่ท าการดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่านอกจากได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า ถ้า
ผู้เช่าท าการดัดแปลงหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้องผู้เช่าจะต้องท าให้ทรัพย์สิน
นั้นกลับคืนคงสภาพเดิม ทั้งจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด  ๆ อันเกิด
แต่การดัดแปลงต่อเติมนั้นด้วย 
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5.5 หน้าที่ช าระค่าเช่า ในการช าระค่าเช่าแยกพิจารณาได้ 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้  
5.5.1 การช าระค่าให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา เช่น ตกลงช าระค่าเช่า

กันทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน กรณีอย่างนี้ต้องช าระค่าเช่าทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน 

5.5.2 การช าระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าตามจารีตประเพณีว่าจะข าระค่าเช่า ณ เวลาใด 
กรณีดังกล่าวไม่มีการตกลงว่าจะช าระค่าเช่ากันอย่างไร ดังนั้น หากมีการเช่ากันเป็นกันเป็นรายดือน
ให้ช าระทุกสิ้นเดือน หากมีการเช่ากันเป็นรายปีก็ให้ช าระเม่ือครบสิ้นปี เป็นต้น 

5.6 หน้าที่ส่งทรัพย์สินที่เช่าคืนแก่ผู้ ให้เช่าเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ในการส่งมอบ
ทรัพย์สินคืนต้องส่งมอบทรัพย์สินในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้ว 

5.7 หน้าที่รับผิดกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากการใช้ทรัพย์สิน
นั้นโดยชอบของผู้เช่า เช่น ห้องเช่าถูกไฟไหม้เสียหายเกือบหมดเหลือแค่พ้ืนที่ยังใช้การได้ กรณีเช่นนี้ผู้
เช่าไม่ต้องรับผิดชอบ 

6. ความระงับแห่งสัญญาเช่า 

การระงับสิ้นไปของสัญญาเช่าแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
6.1 สัญญาเช่าระงับไปโดยผลของกฎหมาย โดยพิจารณาเหตุดังต่อไปนี้ 

6.1.1 สัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นก าหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หมายความว่า 
เป็นการก าหนดเวลาในการท าสัญญาเช่ากันไว้จะเช่ากันนานเท่าใด เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
สัญญาเช่าย่อมสิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน เช่น ด าตกลงเช่าบ้านแดงก าหนดเวลาไว้ 5 ปี เมื่อ
ครบ 5 ปี สัญญาเช่าย่อมสิ้นสุดหรือระงับตามที่ก าหนด 

6.1.2 สัญญาเช่าระงับเมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตาย การระงับของสัญญาเช่าในกรณีนี้ไม่
มีบทบัญญัติในมาตราใดก าหนดไว้ แต่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในการท าสัญญาเช่าและแนวทาง
ตัดสินของศาลฎีกา ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5038/2557 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 537 มาตรา 544 วรรคหนึ่ง และมาตรา 564 สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่าง
หนึ่งที่เกิดข้ึนโดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอันเป็นหนี้เหนือ
บุคคลไม่ใช่เหนือทรัพย์สินหรือทรัพยสิทธิ และการเช่าทรัพย์สินปกติผู้ให้เช่าย่อมเพ่งเล็ งถึงคุณสมบัติ
ของผู้เช่าว่าสมควรได้รับความไว้วางใจการใช้และดูแลทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่ สิทธิการเช่าจึงมีสภาพ
เป็นการเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าตายสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าก็เป็นอันระงับสิ้นไป และไม่เป็นมรดกตก
ทอดไปถึงทายาท ทั้งนี้โดยไม่ต้องค านึงว่ามีข้อตกลงให้ผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าหรือไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกา 9201/2551 สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
โดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือบุคคล หาใช่
เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือเป็นทรัพยสิทธิไม่ และการเช่าทรัพย์สินนั้น ปกติผู้ให้เช่าย่อมเพ่งเล็งถึง
คุณสมบัติของผู้เช่าว่าสมควรได้รับความไว้วางใจในการใช้และดูแลทรัพย์สินที่เช่าหรือไม่ สิทธิของผู้



89 

เช่าจึงมีสภาพเป็นการเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าตายสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าก็เป็นอันระงับสิ้นสุดลง และ
ไม่เป็นมรดกตกทอดไปถึงทายาท โดยไม่ต้องค านึงว่ามีข้อตกลงให้ผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าหรือไม่ เพราะ
หากมีข้อตกลงก็เป็นเรื่องที่ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกในระหว่างที่ผู้เช่ามี
ชีวิตอยู่ ซึ่งอาจท าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 เท่านั้น ดังนั้น พินัยกรรม
ของ ท. ที่ยกสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่โจทก์จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใด ๆ แก่โจทก์เก่ียวกับท่ีดินที่เช่า
และไม่ผูกพันจ าเลยที่ 1 จะต้องให้โจทก์เป็นผู้เช่าต่อไป จ าเลยที่ 1 ย่อมพิจารณาให้จ าเลยที่ 2 และให้
จ าเลยที่ 3 และท่ี 4 เป็นผู้เช่าที่ดินแต่ละแปลงต่อไปได ้

6.1.2 สัญญาเช่าระงับเมื่อทรัพย์สินที่เช่าสูญหายทั้งหมด เหตุผลที่สัญญาเช่าสิ้นสุด
ลงสืบเนื่องจากทรัพย์สินที่เช่าเป็นวัตถุแห่งสิทธิในการท าสัญญา เมื่อทรัพย์สินที่จะใช้ประโยชน์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว สัญญาเช่าย่อมสิ้นสุดลง เช่น ท าสัญญาเช่าบ้านแล้ วเกิดไฟไหม้บ้านทั้ง
หลัง กรณีย่อมไม่อาจใช้ประโยชน์ในบ้านได้อีก สัญญาเช่าย่อมสิ้นสุดลง 

6.2 สัญญาเช่าระงับเพราะการบอกเลิกสัญญา พิจารณาได้ดังนี้  
6.2.1 สัญญาเช่าระงับเพราะมีข้อตกลงในสัญญาระบุให้อีกฝ่ายบอกเลิกสัญญาไว้

โดยเฉพาะ เช่น มีข้อก าหนดในสัญญาเช่าก าหนดว่าหากต้องการบอกเลิกสัญญาต้องมีการบอกล่าวแก่
ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หากมีการบอกกล่าวครบถ้วนดังกล่าวแล้วย่อมถือว่าสัญญา
เช่าระงับไป 

6.2.2 สัญญาเช่าระงับเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดหน้าที่ในข้อที่เป็นสาระส าคัญ ใน
การพิจารณาว่าอะไรเป็นสาระส าคัญต้องพิจารณาจากหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้แก่ผู้ให้เช่าและ
ผู้เช่า เช่น หน้าที่ในการช าระค่าเช่า หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า ถือเป็นสาระส าคัญในสัญญา
เช่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติอีกฝ่ายย่อมบอกเลิกสัญญาเช่าได้ 

6.2.3 สัญญาเช่าระงับเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายบอกเลิกสัญญากรณีที่เป็นการท าสัญญาเช่า
แบบไม่มีก าหนดระยะเวลาเช่า หมายความว่า ในการท าสัญญาเช่าคู่สัญญาไม่ได้ก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดในการท าสัญญาไว้ และให้รวมถึงสัญญาเช่าที่มีก าหนดเวลามาแต่เดิมและสัญญานั้นระงับลง แต่
ผู้เช่ายังครอบครองทรัพย์สินอยู่โดยผู้ให้เช่าไม่ได้ทักท้วงจึงเกิดสัญญาเช่าไม่มีกหนดเวลาขึ้น กรณีนี้
กฎหมายก าหนดให้สิทธิแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม การบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวนั้นจะต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายได้รู้ตัวก่อนชั่วก าหนดเวลาช าระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็น
อย่างน้อย แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่าสองเดือน เช่น ตกลงช าระค่าเช่าเป็นรายสัปดาห์ 
โดยให้ช าระค่าเช่าทุกวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ หากบอกเลิกสัญญาในวันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้ ต้อง
ให้เวลาไปถึงสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์ถัดไป ในกรณีที่ช าระค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือน  จะต้องหเวลาไป
ถึงวันช าระค่าเช่าของเดือนถัดไปคือวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป เช่น บอกเลิกสัญญาเช่าวั นที่ 31 

มกราคม ต้องให้เวลาคู่สัญญาไปถึงวันที่ 28 หรือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เป็นต้น  
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7. สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษย่ิงกว่าสัญญาเช่าธรรมดา  
7.1 ความหมายของสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา  
สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาธรรมดา หมายถึง สัญญาพิเศษที่มีความ

แตกต่างจากสัญญาเช่าทรัพย์ในสิ่งตอบแทนที่ผู้เช่าได้ให้แก่ผู้ให้เช่าที่มากกว่าค่าเช่าตาสัญญาเช่า
ทรัพย์ธรรมดา (บุญเพราะ แสงเทียน, 2552:153) 

สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาได้ตก
ลงเช่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์กัน แต่ผู้เช่าได้ออกค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หรือออกค่า
ซ่อมแซมต่อเติมทรัพย์สิน หรือปลูกต้นไม้หรื่อผลไม้อ่ืนในทิ่ดินที่เช่า (เชษฐ รัชดาพรรณธิกุล , อิสริ
ยาศิริ พยัตติกุล และคณะ, 2556:145) 

กล่าวโดยสรุป สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา หมายถึง สัญญาที่
ผู้เช่าได้ให้ค่าตอบแทนที่มากกว่าค่าเช่าผู้ให้เช่า ซึ่งค่าตอบแทนนั้นอาจเป็นเงินช่วยค่าก่อสร้าง หรือค่า
ซ่อมแซมต่อเติมทรัพย์สินและยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ให้เช่าเพ่ือเป็นการตอบแทนในการใช้ทรัพย์สิน 

ตัวอย่าง บริษัท CC ท าสัญญาเช่าที่ดินของนายด าเพ่ือปลูกสร้างร้านสะดวกซื้อเป็นระยะ 
10 ปี เมื่อครบ 10 ปี บริษัท CC จะยกร้านสะดวกซื้อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายด า ในระหว่าง 10 ปี 
นายด าได้ค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาท 

จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นายด าผู้ให้เช่านอกจากจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า
เดือนละ 25,000 บาทแล้วนายด ายังได้กรรมสิทธิ์ในร้านสะดวกซื้อด้วย กรณีนี้เห็นได้ว่าสัญญาเช่า
ระหว่างบริษัท cc กับนายด าเป็นสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา  และให้
พิจารณาจากค าพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 451/2551 จ าเลยเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เพ่ือท า
สวนโดยเสียค่าเช่าปีละ 7,500 บาท มีการท าสัญญาเช่ากันครั้งละ 1 ปี โดยโจทก์ให้จ าเลยเช่าตลอด
มาเป็นเวลาประมาณ 15 ปีแล้ว แต่จ าเลยมีหน้าที่ต้องพัฒนาที่ดินพิพาทให้เป็นไปที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็น
การเพ่ิมภาระแก่จ าเลยมากขึ้นจากสัญญาเช่าตามธรรมดา  และหากมีระยะเวลาการเช่าเพียง 1 ปี 
ตามปกติ จักท าให้จ าเลยได้รับผลประโยชน์ไม่คุ้มกับที่จ าเลยได้ลงทุนไปในการพัฒนาที่ดินและท าสวน
มะนาว ทั้งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ฝ่ายจ าเลยก็ยินยอมให้สวนและสิ่งปลูกสร้างที่จ าเลย
ปลูกสร้างขึ้นในที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ เป็นประโยชน์แก่โจทก์ด้วย โจทก์เองก็ได้แสดงเจตนาโดยชัด
แจ้งตกลงยินยอมให้จ าเลยเช่าที่ดินพิพาทเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นการตอบแทน สัญญาเช่าดังกล่าว
จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5770/2539 โจทก์เช่าอาคารเฉพาะชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 จากจ าเลยใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท ต่อมาโจทก์ได้ปรับปรุงอาคารที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพ่ือ
ใช้เป็นห้องพักและส านักงานสิ้นค่าใช้จ่ายไป 6,000,000 บาทและจะต้องช าระค่าเช่าให้จ าเลยอีกเดือน
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ละ 200,000 บาท ทั้งตามข้อสัญญาระบุว่า บรรดาสิ่งที่ผู้เช่าได้น ามาตกแต่งในสถานที่เช่าถ้ามีลักษณะ
ติดตรึงตรากับตัวอาคารแล้วผู้เช่าซื้อจะรื้อถอนไปไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ให้เช่าการปลูกสร้างหรือดัดแปลงต่อเติมที่ผู้เช่าได้กระท าขึ้นนั้นต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
ทั้งสิ้นในการลงทุนปรับปรุงอาคารพิพาท ประกอบกับข้อสัญญาดังกล่าวบ่งชี้ว่า สัญญาเช่าระหว่าง
โจทก์ท้ังสามกับจ าเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 412/2511 สัญญาก่อสร้างที่ผู้สร้างยอมยกกรรมสิทธิ์ในเคหะที่สร้าง
ให้แก่เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินต้องยอมให้ผู้ก่อสร้างเช่าเคหะนั้นเป็นสัญญาเช่าและสัญญาต่าง
ตอบแทนชนิดพิเศษนอกเหนือไปจากสัญญาเช่าธรรมดาด้วยแม้จะระบุให้เช่าได้มีก าหนด  11 ปี ก็ไม่
อยู่ในข่ายที่จะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
538 แต่ในเรื่องเช่านั้น ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติต่อกันตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าทรัพย์ตามธรรมดา คือ 
ผู้เช่าต้องช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าเมื่อผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าก็เป็นการผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าก็ย่อมบอก
เลิกการเช่าได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 560 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2016/2524 โจทก์จ าเลยท าสัญญาเช่าต่างตอบแทนเรื่องโจทก์ออกเงิน
ช่วยเหลือค่าก่อสร้างแฟลต แล้วจ าเลยให้โจทก์เช่าห้องในแฟลตเป็นระยะยาวเกินกว่า 3 ปี คู่กรณีย่อม
เกิดสิทธิตามสัญญาต่างตอบแทน ที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ าเลยจดทะเบียนการเช่าเป็นการให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพ่ือให้การเช่าได้จดทะเบียนการเช่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและผูกพันถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างการเช่ายังไม่สิ้นสุดด้วย แม้สัญญาเช่าจะไม่ได้ระบุหรือมีข้อความให้จ าเลยจดทะเบียนการเช่า 

โจทก์ก็มีสิทธิฟ้องบังคับให้จ าเลยไปจดทะเบียนการเช่าได้ 
อย่างไรก็ตาม มีเงินบางประเภทแม้จะให้แก่ผู้ให้เช่าแต่ไม่เข้าลักษณะของสัญญาเช่าต่าง

ตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ได้แก่ เงินกินเปล่า เงินค่าหน้าที่ดิน หรือสิ่งที่ผู้เช่ากระท า
เพ่ือประโยชน์ของผู้เช่าเองในการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า  โดยพิจารณาได้จากค าพิพากษาศาลฎีกา 
ดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 862/2538 จ าเลยทั้งสามรับว่าได้เช่าตึกพิพาทจากโจทก์จึงไม่มี
อ านาจต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีอ านาจให้เช่าและการเช่าแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่โจทก์ได้บอกเลิกการ
เช่าแล้ว จึงฟ้องขับไล่จ าเลยทั้งสามและค่าเสียหายได้ เพราะมิใช่กรณีฟ้องให้ช าระหนี้ตามสัญญาเช่า 

จ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 2 เสียเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตึกพิพาทก็เพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้ทรัพย์สินที่เช่า ส่วนเงินแป๊ะเจีย๊ะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าหาก่อให้เกิดเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่ง
กว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ให้เช่าได้ค่าเช่าเดือนละไม่สูงกว่า 7,000 บาท และ
ก าหนดค่าเสียหายให้เดือนละ 7,000 บาท ทั้งโจทก์มิได้อุทธรณ์โต้เถียงประเด็นนี้ จึงถือได้ว่า ทรัพย์
พิพาทอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 7,000บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1469/2548 ตึกแถวพิพาทมีมาแต่เดิมแล้ว โจทก์ได้ท าสัญญาให้ 
อ. เช่าตึกแถวพิพาทดังกล่าวพร้อมที่ดิน อ. ไม่ได้ช่วยค่าก่อสร้างให้โจทก์ ดังนี้ แม้ อ. ได้จ่ายเงินให้ ส. 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขายตึกแถวพิพาทและสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่ อ. เป็นเงินจ านวน 1,400,000 บาท ก็ดี 
หรือ บ. ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเรียกเก็บเงินค่าด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจาก ส. และ 
ส. จ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ บ. ก็ดี ก็ถือได้ว่าเป็นเพียงเงินที่จ่ายให้แก่กันเพ่ือรับโอนสิทธิการเช่าตึกแถว
พิพาทจากบุคคลที่มีสิทธิก่อนตน คือจาก ส. มาเป็น อ. หรือจาก บ. มาเป็น ส. เท่านั้น หาใช่เงินค่า
ก่อสร้างไม ่

ค าพิพากษาฎีกาที่ 2132 - 2135/2538 การอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์หรือไม่นั้น เป็น
ดุลพินิจของศาลที่จะสั่งได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรไม่อนุญาตให้จ าเลยทั้งสี่
ส านวนถอนอุทธรณ์ในคดีนี้ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอ านาจสั่งไม่อนุญาตได้ โจทก์ทั้งสี่ได้เช่าตึกแถวพิพาท มี
ก าหนดครั้งละ 10 ปี โดยไม่ปรากฏว่า ก่อนหรือหลังจากที่ พ. ให้โจทก์ทั้งสี่เช่าได้มีการก่อสร้างหรือต่อ
เติมตึกแถวพิพาท คงได้ความแต่เพียงว่าโจทก์ทั้งสี่ให้เงินตอบแทนแก่ พ. เพ่ือขอท าสัญญาเช่าต่อจาก
สัญญาเดิมไปอีก10ปีโดยโจทก์แต่ละคนช าระเงินคนละ100,000 บาท ดังนั้น เงินที่โจทก์ทั้งสี่อ้างว่า
ให้แก่ พ. จึงหาใช่เงินช่วยก่อสร้างตึกแถวพิพาทอันจะท าให้สัญญาระหว่างโจทก์ท้ังสี่กับพ. เป็นสัญญา
ต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ โจทก์ทั้งสี่กับพ. เพียงแต่ท าหนังสือสัญญาเช่ามีก าหนด 10 
ปี โดยน าไปยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เนื่องจาก ส. ถึงแก่กรรมเสียก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่ารายพิพาทนี้จึงยังไม่บริบูรณ์
จนกว่าจะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังนี้ข้อตกลงเช่ากันใหม่อีก 10 ปี จึงไม่สมบูรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 โจทก์ทั้งสี่จะอ้างระยะเวลาเช่า 10 ปี มาใช้ยันแก่
จ าเลยหาได้เพราะต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่า ซึ่งเป็นการเช่า
ธรรมดา อันมิใช่สัญญาต่างตอบแทนและสัญญาเช่าดังกล่าว ก็ยังมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 โจทก์ทั้งสี่จะบังคับให้จ าเลยในฐานะ
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของ พ. จดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์ท้ังสี่หาได้ไม่ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 7717/2550 การที่จ าเลยได้ลงทุนก่อสร้างโครงเหล็กบนชั้นดาดฟ้า
อาคารพิพาทเป็นเงิน 1,500,000 บาท นั้น เป็นเรื่องที่จ าเลยกระท าเพ่ือให้ติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าอัน
เป็นประโยชน์ของจ าเลยเอง โจทก์มิได้เรียกร้องให้จ าเลยกระท าแต่อย่างใด ตามสัญญาเช่าพ้ืนที่และ
หนังสือสัญญาให้ความยินยอมต่อสัญญาเช่าก็ไม่มีข้อความบ่งบอกว่ามีข้อตกลงพิเศษที่โจทก์จะให้
จ าเลยเช่าถึง 20 ปี แต่กลับปรากฏว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้เช่ามีสิทธิรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกลับคืนไปได้
ทั้งหมด ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าโจทก์ไม่ได้รับผลประโยชน์อ่ืนใดจากจ าเลยนอกเหนือไปจากค่าเช่า
เท่านั้น สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจ าเลยจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนเป็นพิเศษยิ่งกว่า
สัญญาเช่าธรรมดา 
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ค าพิพากษาฎีกาที่ 1070/2533 ป. ที่ดินที่เช่า เป็นที่ลุ่มลึก หากไม่ท าการปรับและถม 

ที่ดินก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ การที่ผู้เช่าปรับและถม ที่ดินสิ้นค่าใช้จ่ายไปเป็นเงิน 150,000 บาท ท าให้
ที่ดินมีราคาสูงขึ้น ก็ท าไปเพ่ือประโยชน์ของผู้เช่าที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างนั้น ทั้งผู้เช่าก็ไม่ได้รับประโยชน์สิ่งใด นอกจากค่าเช่า ดังนี้ สัญญาเช่าดังกล่าวจึงไม่เป็น
สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1977/2542 การที่จ าเลยออกเงินตกแต่งท าหินขัดพ้ืนชั้นหนึ่ง และชั้น
ที่สองท าผนังกั้นห้อง ต่อเติมท าห้องน้ าชั้นที่สองและต่อเติมพ้ืนที่ชั้นที่สามครึ่ง เป็นการกระท าเพ่ือ
ความสวยงามและเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้สอยทรัพย์สินที่จ าเลยเช่าจากโจทก์เท่านั้น  หามี
ลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษท่ีจะท าให้จ าเลยมีสิทธิยิ่งไปกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ เมื่อ
สัญญาเช่าครบก าหนดแล้วและโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้จ าเลยเช่าต่อ จ าเลยจึงไม่มีสิทธิอยู่ในตึกแถว
พิพาทอีกต่อไป 

ขณะที่โจทก์จ าเลยท าความตกลงเกี่ยวกับเงินค่าประกันสัญญาและเงินช่วยค่าปลูกสร้าง
นั้น อาคารสถานที่เช่าได้ปลูกเสร็จแล้วจึงไม่ใช่เงินช่วยค่าปลูกสร้างที่แท้จริง แต่เป็นเงินที่โจทก์ซึ่งเป็น
ผู้เช่าให้เป็นค่าตอบแทนแก่จ าเลยซึ่งเป็นผู้ให้เช่าในการที่จะให้โจทก์เช่าโดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า  2 

ปี อันเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าเช่นเดียวกับเงินกินเปล่า  การตีความแสดงเจตนานั้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 132 ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยค าส านวนตาม
ตัวอักษร และตามมาตรา 368 ให้ตีความตามสัญญาไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์
ถึงประเพณีด้วย โดยปกติของการท าสัญญาเช่าที่ผู้เช่าต้องให้เงินกินเปล่าล่วงหน้าจ านวนหนึ่งแก่ผู้ให้
เช่าก็เพ่ือผู้เช่าจะได้เช่าทรัพย์ตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เป็นการตอบแทนก าหนดระยะเวลา
เช่าจึงเป็นข้อสาระส าคัญแห่งสัญญาว่าหากผู้เช่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าก็มีหน้าที่ต้องให้ผู้
เช่าเช่าจนครบเวลาที่ตกลงกัน ฉะนั้น ข้อความในสัญญาเช่าที่ว่า "เงินที่ผู้เช่าได้ช าระให้แก่ผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ ไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าผู้ เช่าจะอยู่จนครบก าหนดตามสัญญาเช่าหรือไม่ 
ก็ตามผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกคืนจากผู้ใช้เช่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น" จึงใช้บังคับเฉพาะกรณีท่ีโจทก์ผู้เช่าเป็น
ฝ่ายผิดสัญญาเท่านั้น หาได้ใช้บังคับในกรณีที่จ าเลยผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ โจทก์จึงมีสิทธิเรียก
เงินดังกล่าวคืนจากจ าเลย 

 

7.2 หลักเกณฑ์การท าสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา 

7.1.1 สัญญาเช่าเช่นนี้ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่เป็นสิทธิในลักษณะเป็นทรัพย์สิน
อย่างหนึ่งจึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้ 

7.1.2 ผู้เช่าฟ้องบังคับให้ผู้ให้เช่าไปจดทะเบียนได้ 
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7.1.3 สัญญาเช่าประเภทนี้ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 538 กล่าวคือ สัญญาเช่าประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ แม้ท าสัญญาเช่าเกิน 3 

ปี โดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คู่สัญญาสามารถฟ้องร้องกันได้ 
 

เช่าซื้อ  
1. ความหมายของสัญญาเช่าซื้อ  

สัญญาเช่าซื้อ คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินของตนออกให้ผู้อ่ืนเช่า  เพ่ือใช้
สอยหรือเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์นั้น หรือจะให้ทรัพย์สินที่เช่าตกเป็นสิทธิ
แก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อได้ใช้เงินจนครบตามที่ตกลงไว้โดยการช าระเป็นงวด ๆ จนครบตามข้อตกลง  (มานะ 
พิทยาภรณ.์ 2512). 

สัญญาเช่าซื้อ คือ สัญญาที่เจ้าของอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สิน
นั้นหรือว่าให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิของผู้เช่า โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว 

กล่าวโดยสรุป สัญญาเช่าซื้อ คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือเรียกว่าผู้ให้เช่าซื้อเอา
ทรัพย์สินของตนออกให้ผู้อ่ืนเช่า และผู้ให้เช่าให้ค ามั่นว่าจะขายหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์
แก่ผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ใช้เงินครบถ้วนตามที่ตกลง  

2. ลักษณะส าคัญของสัญญาเช่าซื้อ 

ลักษณะส าคัญของสัญญาเช่าซื้อสามารถแยกได้ ดังนี้  
2.1 สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่เจ้าของน าทรัพย์สินออกให้เช่า 

เมื่อพิจารณาสัญญาเช่าซื้อจะเห็นได้ว่าสัญญาเช่าซื้อมีลักษณะเป็นสัญญาเช่าบวกกับ
ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าซื้อเมื่อช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ดังนั้น ผู้ให้เช่าซื้ อจึงจ าเป็นต้อง
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน เพราะผลสุดท้ายของสัญญาเช่าซื้อต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้
เช่าซื้อ ซึ่งความเป็นเจ้าของนั้นผู้ให้เช่าซื้อจะเป็นเจ้าของในขณะท าสัญญาหรือเป็นเจ้าของในอนาคตก็
ได้ พิจารณาได้จากค าพิพากษาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษา 3111/2539 แม้ขณะท าสัญญาเช่าซื้อโจทก์ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่
ให้เช่าซื้อโดยอยู่ในระหว่างโจทก์เช่าซื้อทรัพย์ดังกล่าวกับ บ. ก็ตาม แต่ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวโจทก์
จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ก่อนที่โจทก์จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จ าเลยที่  1 ตามสัญญาสัญญาเช่าซื้อ
ระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 จึงมีผลใช้บังคับได้ เมื่อทรัพย์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 567 ส่วนค่าเช่าซื้อล่วงหน้าทั้งหมด ซึ่งจ าเลยที่ 1 จ่าย
เป็นเงินดาวน์ส่วนหนึ่งและท าสัญญากู้ให้ไว้แก่โจทก์อีกส่วนหนึ่ง จึงเป็นเงินที่โจทก์ได้มาโดยปราศจาก
มูลอันจะอ้างกฎหมายได้ หรือโดยเหตุที่มิได้มีได้เป็นขึ้นและเป็นทางให้จ าเลยที่  1 เสียเปรียบ หาก
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ทรัพย์ที่เช่าซื้อมิได้สูญหายเพราะความผิดของจ าเลยที่  1 หรือโจทก์น าเงินดาวน์มาหักเป็นค่าเช่าซื้อ
ก่อนสัญญาเช่าซื้อระงับ โจทก์ก็ต้องคืนให้แก่จ าเลยที่ 1 เมื่อจ าเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิด จ าเลยที่ 2 ผู้ค้ า
ประกันซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมก็ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ด้วย ศาลฎีกามีอ านาจพิพากษาถึงจ าเลยที่ 
2 ซึ่งมิได้ฎีกาด้วยได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4912/2554 การที่โจทก์กับจ าเลยทั้งสองตกลงท าสัญญาเช่า
ซื้อและสัญญาค้ าประกันโดยมิได้ฝ่าฝืนอ านาจของเจ้าของทรัพย์ที่เช่าซื้อ แม้โจทก์ที่เป็นฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อ
จะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ที่เช่าซื้ออันเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติมาตรา 572 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 5 เช่าซื้อ ที่ก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ให้เช่าซื้อ
ได้ แต่กรณีนี้มีลักษณะพิเศษโดยเจ้าของทรัพย์สินให้ความยินยอมท าให้ไม่เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและมาตรา  572 ก็มิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้สัญญาเช่าซื้อจะแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมาย 
มาตรา 572 แต่ก็เป็นสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อที่มิใช่เจ้าของทรัพย์สินได้รับความยินยอมของเจ้าของ
ทรัพย์สินให้น าทรัพย์สินออกให้เช่าซื้อได้จึงไม่เป็นโมฆะมีผลผูกพันคู่กรณี  กรณีนี้เป็นการวินิจฉัยข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้นั้น เมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้ว
พิพากษาไปก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 

มาตรา 247 

การเป็นเจ้าของในขณะท าสัญญาหรือความเป็นเจ้าของในอนาคตอาจมีการมอบ
อ านาจในลักษณะตัวการตัวแทนได้ ตัวอย่างเช่น นายสายท าหนังสือมอบอ านาจให้นายส้มเป็นผู้ลงชื่อ
ในสัญญาเช่าซื้อแทนนายสาย  นายส้มย่อมมีอ านาจลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อแทนนายสายได้ หรือในทาง
กลับกันอาจมีการมอบอ านาจในฐานะผู้ให้เช่าซื้อก็ได้  

2.2 เจ้าของทรัพย์สินต้องน าทรัพย์สินของตนออกให้เช่า  
หลักการนี้เป็นหลักส าคัญในสัญญาเช่าซื้อ กล่าวคือ ต้องมีการน าทรัพย์สินออกให้ผู้เช่า

ซื้อได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ดังนั้น หากทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปย่อมท าให้สัญญาเช่าซื้อระงับไป ผู้
เช่าซื้อจึงไม่ต้องช าระค่าเช่าซื้อที่ค้างไม่ได้ เว้นแต่ในสัญญาได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนซึ่งผู้เช่าซื้ออาจต้อง
ช าระเป็นค่าเบี้ยปรับแต่ไม่ใช่ค่าเช่าซื้อท่ีค้างช าระ 

2.3 เจ้าของทรัพย์สินให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สิน หรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า 
การให้ทรัพย์สินตกเป็นสิทธิในที่นี้หมายถึงตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื้อ ดังนั้น ต้อง

แยกพิจารณาระหว่างการเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ และการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ หากเป็นการเช่าซื้อ
สังหาริมทรัพย์ธรรมดาเมื่อมีการช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เ ช่าซื้อย่อมตก
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เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื้อทันที ส่วนการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อจะตก
เป็นของผู้เช่าซื้อต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 

3. แบบของสัญญาเช่าซื้อ 

สัญญาเช่าซื้อกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้ งสองฝ่าย 
มิฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อตกเป็นโมฆะ เห็นได้ว่า สัญญาเช่าซื้อเป็นนิติกรรมที่ต้องท าตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนด ดังนั้น หากมีการลงลายมือชื่อคู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่ถือว่า ท าสัญญาเป็นหนังสือเป็น
เพียงหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องบังคับกันไม่ได้เป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม การลงลายมือชื่อไม่จ าต้อง
ลงพร้อมกันอาจลงคนละวันก็ได้ แต่ให้มีการลงลายมือชื่อท้ังสองฝ่ายก็พอ 

4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
4.1 สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อ 

4.1.1 สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ สิทธิในการบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้
ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 กล่าวคือ “ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลา
ใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง” สิทธิในบอก
สัญญาในมาตรานี้เป็นสิทธิของผู้เช่าซื้อโดยอิสระ โดยไม่ต้องพิจารณาว่า ผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญาหรือ
เพียงแต่เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วผู้เช่าซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งคืน การที่กฎหมายบัญญัติ
เช่นนี้เพราะเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นงวด ๆ เปรียบเสมือนการช าระราคาทรัพย์สินที่
เช่าซื้อไปด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้วสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับ เงินค่าเช่าซื้อ
ที่ได้ข าระไปผู้เช่าซื้อเรียกคืนไม่ได้ ส่วนค่าเช่าซื้องวดที่ยังไม่ได้ช าระผู้เช่าซื้อไม่ต้องช าระเพราะสัญญา
ระงับแล้ว เพียงแตอ่าจต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหาย  

4.1.2 สิทธิในการบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ 
เช่น ส่งมอบทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับสัญญา หรือกรณีที่มีการส่งมอบของแล้วและของเกิดช ารุดและฝ่าย
ผู้ให้เช่าซื้อไม่จัดการแก้ไขให้เรียบร้อย กรณีนี้ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้ 

4.2. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ  

กรณีเป็นการการผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อสองคราวติด ๆ กัน แยกพิจารณาได้ ดังนี้  
1) เช่าซื้อทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่การเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนตร์ เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัด

ไม่ช าระค่าเช่าซื้อสองคราวติด ๆ กัน ตัวอย่าง นายด า เช่าซื้อเตียงนอนจากนายเข้ม ในราคา 120,000 
บาท ตกลงช าระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนรวม 12 เดือน เป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท นายด า ช าระค่าเช่า
ซื้อเพียง 1 เดือน แล้วขาดส่งค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2 เดือน ติดต่อกันเช่นนี้นายเข้ม มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
เช่าซื้อได้  
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ส าหรับกรณีที่ผู้เช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้องวดหนึ่งแล้วผิดนัดไม่ช าระอีกงวดหนึ่งสลับกัน
ไป ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้หรือไม่ ในกรณีนี้เห็นว่า ผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระเงินเพียงงวด
เดียวสลับกันกับการช าระเงินงวดหนึ่งยังไม่เคยผิดนัดช าระเงินถึงสองงวดติดต่อกัน จึงไม่เข้าเงื่อนไขท่ี
กฎหมายก าหนดว่าต้องผิดนัดไม่ช าระเงินสองคราว (งวด) ติดต่อกันเจ้าของจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ ดังนั้น เจ้าของจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ 

อย่างไรก็ตาม หากในสัญญาเช่าซื้อระบุไว้ว่าในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่าเช่า
ซื้อเพียงงวดเดียวก็ให้ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อ ให้เจ้าของทรัพย์บอกเลิกสัญญาได้ ข้อตกลงเช่นนี้
มีผลผูกพันคู่สัญญาได้ ดังนั้น หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระเงินเพียงงวดเดียวผู้ให้เช่าซื้ อ (เจ้าของ) ก็มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้หลักการบอกเลิกสัญญากรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อสองคราวหรือ
สองงวดติดกันดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในกรณีที่เป็นการเช่าซื้อทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่
การเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนตร์ 

2) กรณีเป็นการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนตร์ ต้องตกอยู่ในบังคับของประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวัน 19 พฤศจิกายน 
2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สาระส าคัญในประกาศได้ก าหนดเงื่อนไขส าหรับ
การบอกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อ โดยก าหนดให้ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่า
ซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างช าระนั้น ภายใน เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น และเมื่อผู้ให้เช่า
ซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เช่าซื้อ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อเพ่ือน าออกขายให้แกบุคคลอ่ืน ก่อนขายให้แก่บุคคลอ่ืน ผู้ให้เช่าซื้อต้อง
แจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบ เป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้เช่าซื้อใช้
สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตาม
อัตราและการคิดค านวณ  

กล่าวโดยสรุปก็คือ หากเป็นการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนตร์ผู้เช่าซื้อต้องผิด
นัดช าระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดต่อกัน ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและมีสิทธิยึดรถยนต์ที่
ให้เช่าซื้อคืนจากผู้เช่าซื้อได้รถยนต์ที่ผู้ให้เช่าซื้อยึดคืนมานั้น ถ้าผู้ให้เช่าซื้อจะน าออกขายให้บุคคลอ่ืน
หรือขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ าประกันทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันขาย เพ่ือให้โอกาสแก่ผู้เช่าซื้อที่จะท าการซื้อรถนั้นคืนได้ซึ่งหากไม่
ด าเนินการดังกล่าวผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช้าซื้อชดใช้ราคาที่ยังขาดได้ 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2560 คดีคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ประการ
แรกว่า จ าเลยทั้งสองต้องร่วมรับผิดในค่าขาดราคาหรือไม่เพียงใด โดยศาลชันต้นฟังว่า (1) โจทก์ไม่ได้
แจ้งการประมูลรถยนต์ที่เช่าซื้อให้จ าเลยทั้งสองทราบและ (2) โจทก์ไม่ได้น าพยานมาสืบให้ได้ความว่า 

การขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด
โดยทั่วไปหรือไม่ จึงรับฟังไม่ได้ว่า การขายทอดตลาดโดยการประมูลราคาดังกล่าวของโจทก์เป็นการ
กระท าที่เหมาะสม ซึ่งโจทก์จะพึงมีสิทธิเรียกค่าขาดราคาจากสัญญาเช่าซื้อได้อีก  โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
เรียกค่าเสียหายดังกล่าวจากจ าเลยทั้งสองนั้น เห็นว่า ตามสัญญาเช่าซื้อระบุว่า ในกรณีธนาคารบอก
เลิกสัญญาและกลับเข้าครอบครองรถ ธนาคารจะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 
7 วัน เพ่ือให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ และกรณีที่ธนาคารได้รถ
กลับคืนมา ธนาคารตกลงว่าหากน ารถออกขายได้ราคาเกินกว่าจ านวนหนี้คงค้างช าระตามสัญญานี้  
ธนาคารจะคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ร่าน้อยกว่าจ านวนหนี้คงค้างช าระตามสัญญา
นี้ ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดส่วนที่ขาดเฉพาะในกรณีที่ธนาคารได้ขายโดยวิธีประมูลหรือขาดทอดตลาดที่
เหมาะสมเท่านั้น และสัญญาค้ าประกันระบุว่า หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อตามก าหนดไว้ไม่
ว่าด้วยเหตุใด หรือผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน จนเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับ
ความเสียหาย หรือรถยนต์ที่เช่าซื้อเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด แม้โดยอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือภัย
พิบัติเหตุใดที่ไม่อาจป้องกันได้ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ของผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่
ธนาคารทันทีจนครบถ้วน ความรับผิดของผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้เป็นความรับผิดต่อธนาคารร่วมกัน
กับผู้เช่าซื้อและในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย ทั้งนี้ โดยไม่ค านึงถึงว่าธนาคารได้ทวงถามหรือบอกกล่าวผู้ค้ า
ประกันแล้วหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ก่อนน ารถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาด โจทก์จึงมีหนี้ที่จะต้องแจ้ง
ล่วงหน้าให้จ าเลยที่ 1 (ผู้เช่าซื้อ) ทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้จ าเลยที่ 1 (ผู้เช่าซื้อ) ได้ใช้
สิทธิซื้อรถยนต์กลับคืนตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ เมื่อทางน าสืบของโจทก์ไม่ได้ความ
โดยชัดแจ้งว่า โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จ าเลยที่ 1 (ผู้เช่าซื้อ) ใช้สิทธิซื้อรถกลับคืนดังกล่าว ประกอบกับ
โจทก์มิได้น าพยานหลักฐานมาสืบให้ได้ความว่า การขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อมีความเหมาะสม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดโดยทั่วไป คดีจึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อโดย
เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกราคารถส่วนที่ขาดอยู่ 

4.3 ผู้เช่าซื้อผิดนัดในคราวที่สุด กรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อในคราวที่สุดหรือผิด
นัดช าระค่าเช่าซื้องวดสุดท้าย ซึ่งในทางปฏิบัติเกิดขึ้นน้อยมาก ในการบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อต้อง
รอให้พ้นก าหนดช าระค่าเช่าซื้ออีกงวดหนึ่งก่อน กรณีเป็นการเช่าซื้อทรัพย์สินทั่วไปที่ไม่ใช่การเช่าซื้อ
รถยนต์และรถจักรยานยนตร์ 

ตัวอย่าง นายด าเช่าซื้อทีวีสีจากนายขาวหนึ่งเครื่อง ตกลงช าระค่าเช่าซื่อกัน 10 งวด 
นายด าไม่ช าระค่าเช่าซื้อในงวดที่ 10 ดังนี้ นายขายจะบอกสัญญาเช่าซื้อยังไม่ได้ ต้องรอไปอีกหนึ่งงวด
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คืองวดที่ 11 จึงจะบอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ เพราะเม่ือนับงวดที่ 10 และ 11 รวมเข้าด้วยกันเท่ากับเป็น
ผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อ 2 งวดติดกันเข้าหลักเกณฑ์ในการบอกเลิกสัญญา  

ตัวอย่าง นายด า ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทขาวสะอาด ตกลงผ่อนช าระ 60 งวด 
ต่อมา นายด า ผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อในงวดสุดท้ายคืองวดที่ 60 กรณีนี้ บริษัทขาวสะอาด จะบอกเลิก
สัญญาเช่าซื้อได้ต้องรอไปอีก 2 งวด คือ งวดที่ 61 และ งวดที่ 62 จึงจะครบ 3 งวดติดกัน และก่อน
บอกเลิกสัญญาต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วันเพ่ือให้โอกาสผู้เช่าซื้อน าเงินมาช าระค่าเช่าซื้อ หากไม่
น ามาช าระจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ 

4.4 เมื่อผู้เช่าซื้อได้ผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ การพิจารณาว่าอย่างไรเป็นข้อ
สาระส าคัญให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก าหนดห้ามน ารถไป
ดัดแปลง แต่ผู้เช่าซื้อกลับน ารถไปดัดแปลง กรณีนี้ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ 

5. ผลของการบอกเลิกสัญญา 
เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
5.1 ริบเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้มาแล้วก่อนบอกเลิกสัญญาได้ และ 

5.2 เจ้าของทรัพย์มีสิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้ 
ตัวอย่าง นายกล้า เช่าซื้อรถยนต์จาก นายขาว เป็นเงิน 120,000 บาท ตกลงช าระค่าเช่า

ซื้อเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท รวม 12 เดือน นายกล้า ช าระค่าเช่าซื้อแล้วรวม 5 เดือนเป็นเงิน 
50,000 บาท แล้วนายกล้า ขาดส่งค่าเช่ารวม 3 เดือนติดต่อกัน นายขาว จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ตามกฎหมาย นายขาว มีสิทธิริบเงินค่าเช่าซื้อ 50,000 บาท ที่นายกล้าได้ช าระไปแล้วได้ และยังมีสิทธิ
ยึดรถยนต์กลับคืนมาจากนายกล้าได้  

ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเพราะผู้เช่าซื้อผิดนัด ไม่ช าระค่าเช่า
ซื้อสองคราวติด ๆ กัน หรือสามคราวติดกันในกรณีเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนตร์ นอกจาก
เจ้าของทรัพย์จะริบเงินค่าเช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระไปแล้วและยึดทรัพย์กลับคืนมาแล้ว เจ้าของทรัพย์
จะมีสิทธิเรียกให้ผู้เช่าซื้อช าระเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างช าระได้หรือไม่ กรณีนี้กฎหมายได้บัญญัติไว้แต่เพียง
ว่า เจ้าของทรัพย์มีสิทธิริบเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระไปแล้วและยึดทรัพย์สินคืนเท่านั้น กฎหมายไม่ได้
บัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของทรัพย์ในการเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้อที่ค้างช าระด้วย ดังนั้น 
เจ้าของทรัพย์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้อที่ค้างช าระได้ คงมีสิทธิแต่เพียงเรียกค่าที่ผู้
เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่ได้ใช้สอยทรัพย์สิน และมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายเพราะเหตุที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินนั้นจนเสียหายอันเนื่องจากการใช้ทรัพย์นอกเหนือจากที่
ได้ตกลงไว้ในสัญญา 

ตัวอย่าง นาย ก. เช่าซื้อรถยนต์จากนาย ข. ในราคา 50,000 บาท ตกลงผ่อนช าระค่าเช่า
ซื้อเป็นรายเดือนทุกๆเดือนเป็นเงินเดือนละ 5,000 บาท รวม 12 เดือน นาย ก. ช าระค่าเช่าซื้อเพียง 3 
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เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท แล้วขาดส่งเป็นเวลา 5 เดือน ติดต่อกันคิดเป็นเงินค้างช าระ 25,000 บาท 
นาย ข.ไม่อาจเรียกเงินที่นาย ก. ค้างช าระจ านวน 25,000 บาท จากนาย ก. ได้คงเรียกได้แต่เพียง
ค่าเสียหายที่นาย ก. ใช้รถยนต์จนเสียหายนอกเหนือจากการใช้รถตามสัญญาและค่าที่นาย ก. ได้ใช้
ทรัพย์สินตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ค้างช าระดังกล่าว 

ฉะนั้น ผู้เช่าซื้อจะต้องระมัดระวังในการช าระเงินค่าเช่าซื้องวดสุดท้าย เพราะมีผู้ให้เช่าซื้อ
ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอาศัยข้อกฎหมายดังกล่าวเอาเปรียบผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นลูกค้าของตนด้วยการ
หลีกเลี่ยงไม่ยอมรับช าระเงินค่าเช่าซื้อในงวดสุดท้าย แล้วอ้างว่า ลูกค้าของตนเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่า
ซื้อท าการริบเงินค่าเช่าซื้อที่ลูกค้าได้ช าระไปแล้วทั้งหมดและยึดเอาทรัพย์สินคืนจากลูกค้า ดังนั้น ผู้เช่าซื้อ
ซึ่งประสบกับปัญหาในลักษณะนี้ควรน าเงินไปวางไว้กับเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานวางทรัพย์หรือ
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัด ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีศาลจังหวดัในทุกจังหวดั เพ่ือจะได้หลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อจะอาศัยกฎหมายเอาเปรียบกับผู้เช่าซื้อไม่ได้ หรือน า
เงินค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายไปแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้ ส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการ
ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับการเช่าซื้อรายนี้ 

6. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ 

เหตุที่สัญญาเช่าซื้อระงับสรุปได้ ดังนี้ 
6.1 ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา 
6.2 ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา 
6.3 ระงับด้วยเหตุอื่น 

ความระงับของสัญญาเช่าซื้อในกรณีที่ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาและในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อ
บอกเลิกสัญญา ผู้เรียบเรียงได้อธิบายในหัวข้อที่ 4 สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อแล้ว 
ในหัวข้อนี้จะอธิบายเหตุที่ท าให้สัญญาเช่าซื้อระงับเพราะเหตุอ่ืน  การระงับของสัญญาเช่าซื้อเพราะ
เหตุอื่น อาทิ ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายทั้งหมด หรือถูกโจรกรรมโดยไม่ใช้ความผิดของผู้เช่าซื้อ กรณีนี้
ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชอบหลักการนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 562 

ก าหนดว่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า 
เพราะความผิดของผู้เช่าเอง หรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง แต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดใน
ความสูญหาย หรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 567 ก าหนดว่า ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ท่านว่า สัญญาเช่าก็ย่อม
ระงับไปด้วย โดยพิจารณาได้จากค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 304/2522 จ าเลยเช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์ได้จอดรถยนต์ที่เช่า
ซื้อไว้ที่ถนนแล้วถูกคนร้ายลักไป เมื่อถนนดังกล่าวเป็นที่จอดรถได้และมีรถยนต์คันอ่ืนจอดอยู่หลายคัน 

ดังนี้จะเรียกว่าจ าเลยประมาทเลินเล่อไม่ได้ เมื่อรถดังกล่าวถูกขโมยลักไปสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 ประกอบด้วยมาตรา 567 จ าเลยไม่ต้องช าระเงินค่า
เช่าซื้อหรือค่าเสียหายตั้งแต่งวดที่รถหายเป็นต้นไป 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4593/2531 เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับ
ไปตั้งแต่วันที่รถยนต์สูญหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 ผู้ให้เช่าซื้อจะฟ้อง
เรียกค่าเช่าซื้อที่ยังค้างช าระอยู่ตั้งแต่วันที่รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไปหาได้ไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1576/2525 สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ประเภทหนึ่งจึงน า
บทบัญญัติลักษณะเช่ามาใช้บังคับด้วย เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับลงตั้งแต่วันที่
รถยนต์สูญหายไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 จ าเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ช าระค่า
เช่าซื้อเฉพาะงวดที่รถยนต์ยังไม่สูญหาย และไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายที่โจทก์อาจน ารถยนต์คันนี้ไป
แสวงหาประโยชน์ได้อีก แต่เมื่อสัญญาเช่าซื้อระบุว่าหากเกิดการเสียหายขึ้นแก่รถยนต์ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ผู้เช่าซื้อยินยอมชดใช้ค่าหรือราคารถยนต์ให้เจ้าของ จ าเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชดใช้ราคา
รถยนต์แก่โจทก์ ส่วนราคารถยนต์นั้นสมควรก าหนดตามราคาที่จ าเลยที่ 1 จะต้องชดใช้โดยให้หักค่า
เช่าซื้อที่ได้ช าระไปแล้วออก 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2805/2540 สัญญาเช่าซื้อระบุว่า “ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัย 
... สูญหาย ผู้เช่าซื้อยอมรับผิดฝ่ายเดียว … และยอมช าระเงินค่าเช่าซื้อจนครบ …” ศาลมีอ านาจ
ลดหย่อนลงได้หากเห็นว่าก าหนดไว้สูงเกินควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 

วรรคแรก … 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5819/2550 เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับ
ไปนับแต่วันที่รถยนต์สูญหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 567 จ าเลยที่ 1 จึงไม่
ต้องส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ แต่เมื่อปรากฏข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อว่า ในกรณีที่
รถยนต์นั้นสูญหาย ผู้เช่าจะยอมชดใช้ค่ารถยนต์เป็นเงินจ านวนเท่ากับค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือที่ผู้เช่า
จะต้องช าระทั้งหมดตามสัญญาเช่าซื้อทันที ถือว่าจ าเลยที่ 1 ได้ตกลงจะช าระค่าเสียหายให้แก่โจทก์
กรณีนี้ไว้ด้วย อันเป็นการก าหนดความรับผิดในการที่จ าเลยที่ 1 ไม่ช าระหนี้ล่วงหน้ามีลักษณะเป็นเบี้ย
ปรับ ซึ่งหากสูงเกินส่วนศาลชอบที่จะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก ส่วนค่าขาดประโยชน์นั้น เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไปเป็นเหตุให้
สัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว จ าเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 10417/2551 รถยนต์ที่เช่าซื้อได้สูญหายไปจริงก่อนโจทก์มีหนังสือ
บอกเลิกสัญญา และเนื่องจากสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าทรัพย์รวมกับค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินที่ให้
เช่า สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ประเภทหนึ่ง เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อย่อม
ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 ดังนี้ สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับ
จ าเลยที่ 1 จึงเลิกกันนับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2541 ซึ่งเป็นวันที่รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย เมื่อข้อเท็จจริง
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ไม่ปรากฏว่า การสูญหายเป็นเพราะความผิดของจ าเลยที่ 1 โจทก์จะฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างช าระอยู่
นับแต่วันที่รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไม่ได้ แต่ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 4. ก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิด
เกี่ยวกับค่าเสียหายจากการใช้การเก็บรักษาทรัพย์ที่เช่าซื้อ แม้เป็นเหตุสุดวิสัย และตามสัญญาเช่าซื้อ
ข้อ 7 ได้ก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดเงินค่าเช่าซื้อ ค่าเสียหายใด ๆ ในกรณีสัญญาเช่าซื้อได้ยกเลิก 
เพิกถอนไม่ว่าเหตุใด ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อจนครบถ้วน ย่อมหมายความรวมถึง ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดต่อผู้ให้
เช่าซื้อเกี่ยวกับค่าเสียหาย ค่าเช่าซื้อที่ค้างช าระในกรณีสัญญาเช่าซื้อเลิกกันเพราะเหตุรถยนต์เช่าซื้อ
สูญหายด้วย ข้อก าหนดดังกล่าวเป็นการก าหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในลักษณะเป็นเบี้ยปรับย่อมใช้
บังคับได้ตามกฎหมาย (มติชน, 2559) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที ่4819/2549 ตามสัญญาเช่าซื้อตกลงกันไว้ว่า กรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อ
ถูกลักไป จ าเลยผู้ให้เช่าซื้อจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2 ทาง โดยได้จากโจทก์ผู้เช่าและจาก
บริษัทประกันภัย อันเป็นการเกินกว่าความเสียหายที่จ าเลยได้รับ เมื่อโจทก์เป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัย
และจ าเลยเป็นผู้รับประโยชน์ก็เพ่ือโจทก์จะไม่ต้องเป็นภาระใช้ค่ารถให้แก่จ าเลยจึงยอมเสียเบี้ย
ประกันภัย และจ าเลยได้แสดงเจตนาขอค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว  จนบริษัท
ประกันภัยอนุมัติให้จ่ายเงินให้จ าเลย การที่จ าเลยรับเงินค่าเช่าซื้อที่เหลือจากโจทก์หลังจากรถยนต์ที่
เช่าซื้อถูกลักไปเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ต้องคืนเงินค่าเช่าซื้อดังกล่าวให้โจทก์ 

กล่าวโดยสรุป เมื่อรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อได้เกิดสูญหายไป สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ย่อม
ระงับลงนับตั้งแต่วันที่รถยนต์คันที่เช่าซื้อนั้นสูญหาย ดังนั้น ในส่วนของค่างวดที่ค้างช าระต่อบริษัท
ไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นเงินค่างวดหลังจากวันที่รถยนต์สูญหาย ผู้เช่าซื้อไม่ต้องผ่อนช าระ แต่ถ้าค้างช าระเงิน
ค่างวด ซึ่งเป็นค่างวดก่อนวันที่รถยนต์สูญหาย ผู้เช่าซื้อยังคงต้องช าระเฉพาะค่างวดนั้นให้แก่บริษัท
ไฟแนนซต่์อไป เช่น ผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้ค้างช าระเงินค่างวดที่ 5 แล้วรถยนต์คันที่เช่าซื้อสูญหายไปก่อน
ถึงงวดที่ 6 ผู้เช่าซื้อต้องผ่อนช าระเฉพาะงวดที่ 5 เท่านั้น โดยนับตั้งแต่งวดที่ 6 เป็นต้นไป อันเป็นงวด
หลังจากวันที่รถยนต์สูญหาย ผู้เช่าซื้อไม่ต้องช าระ ดังนั้น เมื่อท าสัญญาเช่าซื้อแล้วรถยนต์เกิดสูญหาย 
จะต้องพิจารณาว่า บริษัทไฟแนนซ์ซื้อรถคันนี้มาในราคาเท่าใด และผู้เช่าซื้อผ่อนช าระค่างวดมาแล้ว
เป็นจ านวนเท่าใด รวมทั้งบริษัทประกันภัยช าระค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเท่าใด เมื่อน ามาหักลบ
กลบหนี้กัน ถ้าเกินราคาที่บริษัทไฟแนนซ์ซื้อรถคันนั้น บริษัทไฟแนนซ์จะเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อช าระ
ค่าเสียหายอีกไม่ได้ 
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การกู้ยืมเงิน 

1. ความหมายของการกู้ยืมเงิน 

การกู้ยืมเงิน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้กู้” ได้ขอยืมเงินจ านวนหนึ่งตามที่ได้
ก าหนดไว้จากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือผู้กู้จะได้น าเงินจ านวนดังกล่าวไปใช้สอยตามที่
ประสงค์และผู้กู้ตกลงว่าจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ โดยผู้กู้ยินยอมเสีย
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ตามอัตราที่ตกลงกันไว้เป็นการตอบแทน  

ตัวอย่าง นายด า ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อที่นาซึ่งมีราคา 50,000 บาท จึงไปกู้เงินนายโท และ
นายโท ตกลงให้กู้ โดยมอบเงินจ านวน 50,000 บาท ให้แก่นายด า โดยบุคคลทั้งสองตกลงกันว่า นายด า
จะต้องใช้เงินคืนภายในก าหนด 1 ปี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สัญญาดังกล่าวนี้เรียกว่า 
“สัญญากูย้ืมเงิน” นายด ามีฐานะเป็น “ผู้กู้” และนายโทมีฐานะเป็น “ผู้ให้กู้” 

2. หลักฐานในการกู้ยืมเงิน 

มาตรา 653 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาท ขึ้นไป ถ้ามิได้มีหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้”ค า
ว่า “หลักฐานเป็นหนังสือ” สรุปได้ว่า คือ เอกสารใด ๆ ที่ท าขึ้นโดยมีลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าได้
เกิดสัญญากู้ยืมเงินกันสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น หลักฐานเป็นหนังสือจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นหนังสือสัญญากู้
เพียงอย่างเดียว อาจเป็นเอกสารลักษณะอ่ืน ๆ แต่ส าคัญต้องแสดงให้รู้ว่ามีการกู้ยืมเงินกัน และลง
ลายมือชื่อผู้กู้ยืมไว้ อีกท้ัง การกู้ยืมเงินที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมต้องเป็นการกู้ยืมเงิน
กว่า 2, 000 บาท ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ต้องมีการลงลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กู้
ประทับในหนังสือดังกล่าวโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กู้อย่างน้อยสองคน จึง
จะถือเท่ากับเป็นการลงลายมือชื่อของผู้กู้ หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้ให้กู้จะฟ้องร้อง
ต่อศาลให้บังคับให้ผู้กู้ช าระเงินตามสัญญาไม่ได้ 

ตัวอย่าง นายด า ได้กู้เงินจากนายขาว เป็นเงินจ านวน 70,000 บาท นายขาว ท าสัญญา
ขึ้นฉบับหนึ่งมีใจความส าคัญว่า นายด าได้กู้เงินจ านวน 70,000 บาท ไปจากตนจริง โดยต้องให้นายด า 
ลงชื่อในหนังสือดังกล่าวด้วย ซ่ึงหากถึงก าหนดช าระเงินแล้วนายด า บิดพลิ้วไม่น าเงินมาช าระคืน นายขาว 
จึงจะมีสิทธิฟ้องนายด า ต่อศาลให้บังคับนายด า ให้คืนเงินจ านวนดังกล่าวแก่ตนได้ หากไม่มีการท า
สัญญาดังกล่าวแล้ว นายขาว ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องนายด า ต่อศาลให้คืนเงินจ านวนดังกล่าวได้ 

ในส่วนหลักฐานในการกู้ยืมเงิน กฎหมายไม่ได้ก าหนดรูปแบบไว้ เพียงก าหนดว่า เมื่ออ่าน
แล้วต้องได้ใจความส าคัญในประการดังต่อไปนี้ (1) มีการกู้ยืมกัน (2) จ านวนเงินที่กู้ยืม (3) ตกลงว่าจะ
ช าระคืน และ (4) มีการลงลายมือชื่อของผู้กู้ จึงจะถือได้ว่า เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินกัน  
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ตัวอย่าง 

 

 
 

หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 653 นั้น อาจเกิดมีขึ้นในขณะกู้ยืมเงินกันหรือภายหลังจากนั้นก็ได้ แต่ต้องมีก่อนฟ้องคดีที่
ส าคัญต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญเป็นไปตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8175/2551 และมิได้
จ ากัดว่าจะต้องเป็นหลักฐานที่ได้มอบไว้แก่กัน แม้ค าให้การพยานที่จ าเลยเบิกความไว้ในคดีอาญาของ
ศาลชั้นต้นว่า จ าเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์จะเกิดมีขึ้นภายหลังการกู้ยืมเงินและไม่มีการส่งมอบให้ไว้แก่
กันก็ตาม ก็ถือได้ว่าการกู้ยืมเงินระหว่างจ าเลยและโจทก์เป็นกรณีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อ
จ าเลยไม่มีหลักฐานการใช้เงินเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ให้ยืมมาแสดง จ าเลย
จึงน าสืบการใช้เงินไม่ได้ เพราะเป็นการต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว 

3. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักฐานการกู้ยืมเงิน 

3.1 กรณีท่ีผู้กู้ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่ามอบไว้ให้แก่ผู้ให้กู้ และให้ผู้ให้กู้กรอกข้อความ
เองจะมีผลอย่างไร 

กรณีที่หนึ่ง หากผู้ให้กู้กรอกข้อความและจ านวนเงินกู้ตรงกับความเป็นจริง เช่นนี้สามารถ
ท าได้ และถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 

ข้าพเจ้านายสมนึกได้รับเงินจากนายสมหมายจ านวน 3,000 บาท ตกลงวา่จะใช้เงินคืนนายสมหมายวันที ่ 
20 มกราคม  พ.ศ. 2560  
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                                                                       ลงชื่อ...................................... พยาน 

                                                                            (.........................................) 
                                                                      ลงชื่อ...................................... พยาน 

                                                                            (.........................................) 

ข้าพเจ้านายเอก ได้กู้เงินจากนายโท เป็นจ านวนเงิน 70,000 บาท โดยข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้เงินจ านวน
ดังกล่าวคืนให้ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 

 ลงชื่อ นายเอก ผู้กู้ 
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กรณีที่สอง หากผู้ให้กู้กรอกข้อความและจ านวนเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือกรอก
จ านวนเงินกู้มากกว่าความเป็นจริง กรณีเช่นนี้เอกสารดังกล่าวถือเป็นเอกสารปลอม ไม่สามารถน าไป
เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีได้ ถือว่าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7428/2543 จ าเลยให้การรับแล้วว่าได้กู้ยืมเงินโจทก์ไปจริงตามที่
โจทก์ฟ้อง โดยจ าเลยลงลายมือชื่อไว้ในกระดาษที่ไม่มีการกรอกข้อความไว้ แม้หากข้อเท็จจริงจะฟังได้
ตามค าให้การของจ าเลยว่า สัญญากู้เงินที่โจทก์น ามาฟ้องเป็นเอกสารที่โจทก์กรอกข้อความขึ้นเองโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากจ าเลยก็ตาม แต่โจทก์ได้กรอกจ านวนเงินที่กู้ยืมตามความเป็นจริงอัตรา
ดอกเบี้ยก็ไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือที่ได้ตกลงกันไว้ จึงเป็นการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อจ าเลยผู้ยืมเป็นส าคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรค
หนึ่ง จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง 

 

ตัวอย่าง 
 

 

 

3.2 กรณีท่ีผู้ให้กู้แก้ไขจ านวนเงินในหลักฐานการกู้ยืมงินให้มีจ านวนมากกว่าที่กู้ยืมกันจริง 
ผลจะเป็นอย่างไร ในกรณีนี้ถือว่า การกู้เงินดังกล่าวมีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่บังคับได้ตามหนี้ที่มีต่อ
กันจริง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 407/2542 สัญญากู้ยืมฉบับพิพาทจ าเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ กู้ยืม
เงินโจทก์ 30,000 บาท เป็นหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งจ าเลยต้องรับผิด แม้ภายหลังโจทก์แก้ไข

ข้าพเจ้านายด าได้กู้ยืมเงินจากนายขาวจ านวน…………………..บาท ตกลงจะช าระ 

คืนในเดือนมกราคม 2559 (สมมติกู้กัน 20,000 บาท) 
           
 

 

 

 

 

    ลงชื่อ                                     ผู้กู้ 
                          นายด า     จา่ยหนี้ 

- กรณีทีผู่้ให้กู้เติมจ านวนตรงตามที่กู้กันจริงคือ 20,000 
บาท ผู้สอนเห็นว่าน่าจะบังคับกันได้เพราะตรงตามความ
ประสงค์ที่กู้ยมืกันจริง 
- กรณีทีผู่้ให้กู้เติมจ านวนเงินท่ีกู้ 200,000 บาท ซึ่งไม่ตรง
ตามที่กู้กันจริง 
ผลทางกฎหมาย เป็นเอกสารปลอมทั้งฉบับ 

ผู้กู้ไมต่้องช าระหนี้เลย และถือว่าการกู้ยืมครั้งนี้ไมม่ี
หลักฐานการกูย้ืมที่จะน ามาฟ้องรอ้งคดี จึงไม่อาจฟ้องร้อง
บังคับคดีกันได ้
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จ านวนเงินในสัญญากู้ให้สูงขึ้น จึงท าให้สัญญากู้ยืมเงินฉบับพิพาทเป็นเอกสารปลอม ก็ไม่ท าให้
หลักฐานการกู้ยืมเงินที่ท าไว้แต่เดิมและมีผลสมบูรณ์อยู่แล้วต้องเสียไป ศาลย่อมพิพากษาให้จ าเลยรับผิด
ตามจ านวนเงินเท่าที่จ าเลยกู้ไปจริง  

 

ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การแก้ไขจ านวนเงินในหลักฐานการกู้ยืมเงินที่สมบูรณ์แล้ว 

การแก้ไขหลักฐานการกู้ยืมเงินที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยไม่มี
การท าหลักฐานการกู้ยืมขึ้นมาใหม่ แต่ได้ขีดฆ่าจ านวนเงินในสัญญากู้เดิม แล้วเขียนจ านวนเงินเพ่ิมขึ้น
ตามจ านวนที่กู้ไปทั้งสองครั้งรวมกัน โดยไม่ได้มีการลงลายมือชื่อของผู้กู้ก ากับไว้ ถือว่า การกู้ยืมเงิน
เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ ส่วนการกู้ยืมเงินครั้งหลังถือว่าไม่มี
หลักฐาน 

3.4 กรณีที่การกู้ยืมเงินกันทางไลน์ (line) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือกล่องข้อความ 
(inbox) จะถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ได้หรือไม่  
 

 

 

 

 

ข้าพเจ้านายด าได้กู้ยืมเงินจากนายขาวจ านวน ….200000…บาท ตกลงจะช าระคืนในเดือนมกราคม 2559 
 

 

- กรณีที่ผู้ให้กู้แอบเติมเลข 0 เพิ่ม  
ท าให้จ านวนเงินท่ีกู้จาก 20,000 บาท เป็น 
200,000 บาท ซึ่งไม่ตรงตามจ านวนท่ีกู้กัน
จริง          
ผลทางกฎหมาย ถือว่าการกู้ยมืเงินกันมี
หลักฐานการกูย้ืมกันสามารถน ามาฟ้อง
บังคับคดีกันได้ แต่ผู้กูร้ับผดิเพียงจ านวนที่
ตนกู้ไปจริง คือ 20,000 บาท 

 

 
ลงช่ือ                                               ผู้กู ้

นายด า  จ่ายหนี ้
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ส าหรับกรณีการกู้ยืมกันทางไลน์ ทางเฟซบุ๊ก หรือทางกล่องข้อความ จะถือเป็น
หลักฐานการกู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 หรือไม่ ประการแรกที่ต้อง
พิจารณา คือ มาตรา 653 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว บัญญัติว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้น
ไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ จะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติของมาตรา 653 วรรคแรก ใช้ถ้อยค าว่า “ถ้า
มิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟ้องร้องให้
บังคับคดีหาได้ไม่” หมายความว่า หลักฐานที่ผู้ให้กู้เงินจะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนั้น  
เพียงเท่าที่ผู้กู้เงินได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้กู้เงินไว้ในหลักฐานนั้นให้ผู้ให้กู้เงิน

รูปที่ 2.1โปรแกรมไลน์ 
ที่มา:https://bloggonsite.com/2017/12/13/

line. [สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2561]. 
 

รูปที่ 2.2 โปรแกรมไลน์ 
ที่มา:https://guru.sanook.com/8790/. 

[สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2561]. 

รูปที่ 2.3 กล่องข้อความ 

http://www.iosicongallery.com/facebook-
messenger-20131114/. [สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 
2561]. 
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ยึดถือไว้ ก็เป็นการเพียงพอที่ผู้ให้กู้เงินจะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับให้ผู้กู้เงินช าระหนี้ได้
แล้ว ถึงแม้ว่าผู้ให้กู้เงินนั้นจะมิได้ลงลายมือชื่อในหลักฐานนั้นด้วยก็ตาม ดังนั้น ค าว่าหลักฐานการกู้ยืม
เป็นหนังสือ ตามมาตรา 653 วรรคแรก จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องท าเป็นสัญญากู้ยืมเงินกันระหว่างผู้ให้กู้
เงินกับผู้กู้เงินแต่อย่างใด เพียงแต่หลักฐานนั้นได้ท าเป็นหนังสือและมีข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าผู้กู้
เงินได้กูย้ืมเงินไปจากผู้ให้กู้เงินและได้ลงลายมือชื่อผู้กู้เงินไว้เป็นหลักฐานในหลักฐานนั้นก็เพียงพอที่จะ
เป็นหลักฐานให้ผู้ให้กู้ยืมเงินนั้นใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้เงินกู้ได้แล้ว  

ส าหรับหลักฐานเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 653 วรรคแรก นั้น ไม่จ าเป็นต้องท าในกระดาษ
อาจท าบนวัตถุใด ๆ ก็ถือว่าเป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับคดีได้ เพียงแต่ให้ปรากฏข้อความเป็น
ตัวหนังสือให้สื่อได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้เงินกับผู้ให้กู้เงิน และผู้กู้เงินได้ลงลายมือชื่อไว้ก็ถือว่า
เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินตามมาตรา 653 วรรคแรก 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณาประกอบกับปัญหาการกู้ยืมเงินกัน
โดยวิธีส่งข้อความผ่านทางเฟสบุ๊คหรือทางไลน์ ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่นิยมใช้สื่อสารกันอยู่ทางโลก
ออนไลน์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า การส่งผ่านข้อความสื่อสารถึงกันนั้น หากเป็นการสื่อสารเพื่อกู้ยืมเงิน
กันก็จะไม่ปรากฏลายมือชื่อของผู้กู้เงินให้เห็นในข้อความที่ส่งถึงกันแต่อย่างใด จึงมีปัญหาว่าข้อความ
ที่ผู้กู้เงินสื่อสารถึงผู้ให้กู้เงินเพ่ือขอยืมเงินจากผู้ให้กู้เงินนั้น หากผู้ให้กู้เงินได้ตกลงยินยอมให้กู้ยืมเงิน
ตามที่ผู้กู้เงินได้ขอกู้โดยมีข้อความส่งถึงกันระหว่างผู้กู้เงินกับผู้ให้กู้เงินทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ที่สามารถ
เข้าใจได้ว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงเป็นจ านวนเกินกว่า 2,000 บาท ขึ้นไป และภายหลังจากที่กู้เงินไป
แล้วผู้กู้เงินไม่ยอมชดใช้เงินที่ได้กู้ไปนั้น อย่างนี้ผู้ให้กู้เงินจะใช้ข้อความในเฟสบุ๊คหรือไลน์ดังกล่าวนั้น
มาเป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับให้ผู้กู้เงินช าระหนี้จ านวนที่กู้ไปได้หรือไม่ เพราะข้อความที่สื่อสารกัน
ระหว่างผู้กู้เงินกับผู้ให้กู้เงินตามที่ปรากฏในเฟสบุ๊คหรือไลน์นั้นจะไม่มีปรากฏลายมือชื่อของผู้กู้เงินแต่
อย่างใด ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก เห็นได้ว่า ไม่อาจถือได้ว่า 
ข้อความที่ผู้กู้เงินกับผู้ให้กู้สื่อสารถึงโดยผ่านทางเฟสบุ๊คหรือไลน์นั้น เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ 
แต่ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ใช้บังคับเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่าการที่ผู้กู้เงินและผู้ให้กู้เงินได้กู้ยืมเงินกันโดยการ
สื่อสารผ่านการส่งข้อความทางเฟสบุ๊คหรือไลน์นั้นเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โดยที่ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 4 บัญญัติให้ความหมายของค า
ว่า“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการ
ด าเนินงานของรัฐตามที่ก าหนดในหมวด 4 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึง
การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ 
เช่นว่านั้น “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน “ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะ
ปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดท่ีสื่อความหมายได้โดยสภาพของ
สิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ 
เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” 
หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ ในรูปแบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น  

จากความหมายของค าต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่ผู้กู้เงินและผู้ให้กู้เงิน
ได้สื่อสารกันโดยการส่งข้อความผ่านทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ นั้น ถือได้ว่าข้อความนั้น เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 บัญญัติห้ามมิให้
ปฏิเสธความผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อมูลในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการ
บังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” 
กรณีจึงมีผลให้ผู้กู้เงินไม่อาจที่จะปฏิเสธความผูกพันกับผู้ให้กู้เงินตามข้อความที่มีการสื่อสารถึงกันโดย
ผ่านทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ได้ อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ยังได้บัญญัติให้การจัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาให้ได้โดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมา
แสดงแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 วรรคแรกท่ีบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่
กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มี
การจัดท าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง
แล้ว” กรณจีึงถือได้ว่า ข้อความที่ผู้กู้เงินและผู้ให้กู้เงินได้สื่อสารขอกู้ยืมเงินกันโดยผ่านการส่งข้อความ
ทางเฟสบุ๊คหรือไลน์นั้น ถือได้ว่า ข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือต่อกันระหว่างผู้ให้กู้เงินกับผู้กู้เงินแล้ว 
และการที่ผู้กู้เงินและผู้ให้กู้เงินจะให้เฟสบุ๊คหรือไลน์สื่อสารซึ่งกันและกันได้นั้นทั้งผู้กู้เงินและผู้ให้กู้เงิน
ต่างก็ต้องสมัครเข้าใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวด้วยการด้วยระบุ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือ
สัญลักษณ์อ่ืนใดที่ผู้กู้เงินและผู้ให้กู้เงินได้สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือระบุตัวบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของการใช้แอพพลิเคชั่นนั้นและเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วย จึงถือได้ว่าผู้กู้เงินและผู้ให้กู้เงินได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อความ
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สื่อสารระหว่างกันผ่านทางเฟสบุ๊คหรือไลน์แล้ว ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ที่บัญญัติว่า “ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อใน
หนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า  (1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัว
เจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นั้นว่าเป็นของตน และ (2) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
สร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณีวิธีการที่
เชื่อถือได้ตาม (3) ให้ค านึงถึง ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัว
บุคคล สภาพพร้อมใช้งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตาม
กระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ใน
การระบุตัวบุคคลในการท าธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการท าธุรกรรมและ
ติดต่อสื่อสารข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ท า จ านวนครั้งหรือความสม่ าเสมอในการ
ท าธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความส าคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ท า หรือค. ความ
รัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสารให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม” 

ดังนั้น ข้อความการสื่อสารระหว่างผู้กู้ เงินกับผู้ให้กู้ เงินที่สื่อสารต่อกันโดยผ่าน
เฟสบุ๊คหรือไลน์จึงเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่มีผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นส าคัญแล้ว ผู้ให้กู้เงินจึง
สามารถที่จะน าเอาข้อความการกู้ยืมเงินที่ส่งผ่านทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ระหว่างผู้กู้เ งินกับผู้ให้กู้เงินนั้น
มาเป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับให้ผู้กู้เงินช าระเงินกู้ที่ได้กู้ยืมไป ไม่เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก โดยพิจาณาได้เทียบเคียงได้จากค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
8789/2556 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8789/2556 วินิจฉัยไว้ว่า การที่จ าเลยน าบัตรกดเงินสดควิ
กแคชไปถอนเงินและใส่รหัสส่วนตัวเปรียบได้กับการลงลายมือชื่อตนเอง ท ารายการเบิกถอนเงินตามที่
จ าเลยประสงค์ และกดยืนยันท ารายการพร้อมรับเงินสดและสลิป การกระท าดังกล่าวถือเป็นหลักฐาน
การกู้ยืมเงินจากโจทก์ ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 มาตรา 8 
และมาตรา 9 ประกอบกับคดีนี้จ าเลยมีการขอขยายระยะเวลาผ่อนช าระหนี้สินเชื่อเงินสดควิกแคชที่
จ าเลยค้างช าระแก่โจทก์ ซึ่งโจทก์มีเอกสารซึ่งมีข้อความชัดว่าจ าเลยรับว่าเป็นหนี้โจทก์ขอขยายเวลา
ช าระหนี้ โดยจ าเลยลงลายมือชื่อมาแสดง จึงรับฟังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมอีกโสดหนึ่ง โจทก์จึงมี
อ านาจฟ้อง 

ค าพิพากษาฎีกาที่  6757/2560 ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจ าเลยทาง Facebook มี
ใจความว่า “เงินทั้งหมดจ านวน 670,000 บาทนั้น จ าเลยไม่ต้องส่งคืนให้แก่โจทก์แล้ว และไม่ต้องส่ง
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ดอกเบี้ยอะไรมาให้อีก โจทก์ยกให้ทั้งหมด จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สินติดตัว” การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็น
การสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องน า
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2544 มาใช้บังคับซึ่งตามมาตรา 7 ได้บัญญัติ
ว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่
ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมาตรา 8 บัญญัติว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่ง
มาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมี
เอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท าข้อความข้ึนเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมา
ใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว ดังนั้น ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจ าเลยทาง Facebook แม้จะไม่มีการลง
ลายมือชื่อโจทก์ก็ตาม แต่การส่งข้อความของโจทก์ทาง Facebook ก็จะปรากฏชื่อของผู้ส่งด้วยและ
โจทก์เองก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความทาง Facebook ถึงจ าเลยจริง ข้อความการสนทนาจึงรับฟังได้ว่า 
เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จ าเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 340 แล้ว หนี้ตามสัญญากู้ยืมจึงระงับ ฝ่ายโจทก์ไม่อาจยกเหตุว่าโจทก์ไม่มีเจตนาที่จะ
ปลดหนี้ให้แก่จ าเลยแต่ได้กระท าไปเพราะความเครียดและต้องการประชดประชันจ าเลยขึ้นอ้างเพ่ือให้
เจตนาที่แสดงออกไปตกเป็นโมฆะหาได้ไม่ ทั้งนี้  เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจ าเลยได้รู้ถึงเจตนาที่
ซ่อนอยู่ภายในของโจทก์ 

4. อัตราดอกเบี้ย  
ในการกู้ยืมเงินกันกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแก่กัน คู่สัญญาจึง

อาจไม่คิดอัตราดอกเบี้ยแก่กันก็ได้ แต่ในกรณีที่มีการตกลงคิดอัตราดอกเบี้ยแก่กัน หากเป็นการกู้ยืม
เงินระหว่างเอกชนกู้ยืมเงินกันเองกฎหมายก าหนดว่า ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อ
ปี หรือในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 หากผู้ให้กู้
คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว จะมีผลให้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะทั้งหมด ผู้ให้กู้คงเรียก
ให้ผู้กู้ช าระเงินต้นคืนให้แก่ตนได้เท่านั้น และผู้ให้กู้ยังต้องมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ ยเกิน
อัตรา อาจถูกจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามพ.ร.บ.ห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มาตรา 3 

ตัวอย่าง นายส้ม กู้ยืมเงินจากนางบ๊วย เป็นจ านวน 80,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 20 บาท ต่อเดือน จะเห็นได้ว่า นางบ๊วย คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน 
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น ดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นโมฆะ และนายส้มมีหน้าที่คืนเฉพาะเงินต้น 
80,000 บาท คืนให้นางบ๊วยเท่านั้น 

นอกจากการที่ดอกเบี้ยที่คิดเกินอัตราตามที่กฎหมายก าหนดจะตกเป็นโมฆะแล้ว ในส่วน
ดอกเบี้ยที่ผู้กู้ช าระเกินให้แก่ผู้ให้กู้ ผู้กู้สามารถน ามาหักออกจากต้นเงินได้ ซึ่งแต่เดิมจะเห็นได้ว่า ค า
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วินิจฉัยของศาลฎีกาส่วนใหญ่จะถือเป็นเรื่องที่ช าระดอกเบี้ยด้วยความสมัครใจ โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
ความผูกพันที่ต้องช าระคืน ตามมาตรา 407 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ บุคคล
ใดได้กระท าการอันใดตามอ าเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพ่ือช าระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้อง
ช าระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่ ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถเรียกคืนได้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 11645/2554 โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยกู้เงินโจทก์ก าหนดดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยสัญญากู้ระบุว่า ดอกเบี้ยตามกฎหมาย แต่โจทก์น าสืบว่า ขั้นแรกตกลง
คิดดอกเบี้ยกันอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน ต่อมาลดลงเหลือร้อยละ 3 ต่อเดือน จ านวนเงินที่จ าเลยช าระ
มาแล้วเป็นการช าระดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมาย  จ าเลยยังมิได้ช าระต้นเงินกู้ทั้งยังค้างช าระ
ดอกเบี้ยอีกสามหมื่นบาทเศษ จึงฟ้องเรียกต้นเงินกู้เต็มจ านวนกับดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา
นับตั้งแต่วันกู้ ดังนี้เป็นการน าสืบเรื่องรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงในมูลกรณีที่ฟ้อง เมื่อได้ความว่า
โจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 

ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 อันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ศาลย่อมมีอ านาจยกขึ้นปรับแก่คดีได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 142 (5) ทั้งการรับฟังพยานบุคคลว่าหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ การที่
จ าเลยสมยอมช าระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดแก่โจทก์ ถือว่าเป็นการช าระหนี้ตามอ าเภอใจ
โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องช าระตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 

จ าเลยไม่มีสิทธิเรียกคืนจึงจะให้น าไปหักดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือหักจากยอดต้นเงินไม่ได้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2654/2546 โจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจาก

ลูกค้าในอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ฯ 
มาตรา 14 ขณะจ าเลยทั้งสองท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี มีประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยและส่วนลดให้สินเชื่อโจทก์จึงมีค าสั่งและ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าส าหรับลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยชั้นดี โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส าหรับ
ลูกค้ารายย่อยชั้นดีทั้งประเภทเบิกเงินเกินบัญชีและเงินกู้แบบมีระยะเวลาอัตราร้อยละ  14.75 ต่อปี 
การที่โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจ าเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยชั้นดีในอัตราร้อยละ  19 ต่อปี จึงเกิน
กว่าอัตราตามค าสั่งและประกาศของโจทก์เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์
ฯ มาตรา 14 อันเป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฯ มาตรา 3 (ก) 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี จึงตกเป็นโมฆะ แม้ตามความจริงโจทก์จะคิดดอกเบี้ยไม่ถึง
อัตราร้อยละ 19 ต่อปี ก็ไม่อาจท าให้ข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ตกเป็นโมฆะกลายเป็นข้อตกลงที่
ชอบด้วยกฎหมายไปได้ เมื่อข้อก าหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นโมฆะแล้วเท่ากับสัญญากู้ยืมเงินและสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันรับ
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ผิดช าระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมได้อีกแต่เนื่องจากเป็นหนี้เงินโจทก์ยังมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิด
นัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง การช าระ
ดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความสมัครใจของลูกหนี้เป็นการช าระหนี้ตามอ าเภอใจ  โดยรู้อยู่
แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันต้องช าระ จึงไม่อาจน ามาหักช าระดอกเบี้ยและต้นเงินตามล าดับได้อีก 

ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้
เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246 มาตรา 
247 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีค าพิพากษาฎีกาวินิจฉัยในสาระส าคัญใหม่ของการการช าระ
ดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายก าหนด ให้น าเงินที่ช าระมาช าระคืนต้นเงินทั้งหมด ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ช าระ
เกินไปจึงน ามาหักอกจากต้นเงินได้ ดังนี้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560 โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจ าเลยร้อยละ 1.3 ต่อเดือน อัตรา
ร้อยละ 15.6 ต่อปี  ซึ่ ง เป็นการคิดดอกเบี้ย เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด อันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็นโมฆะ กรณีถือไม่ได้ว่าจ าเลยช าระหนี้โดยจงใจฝ่า
ฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระท าอันใดตามอ าเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพ่ือช าระหนี้โดยรู้อยู่ว่า
ตนไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องช าระ อันจะเป็นเหตุให้จ าเลยไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์นั้นคืนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 เมื่อดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืม
มิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจน าเงินที่จ าเลย
ช าระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องน าเงินที่จ าเลยช าระหนี้ไป
ช าระต้นเงินทั้งหมด 

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันศาลฎีกาได้วินิจฉัยในสาระส าคัญของการช าระดอกเบี้ยเกินอัตรา
กฎหมายก าหนด โดยให้ดอกเบี้ยที่คิดเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดตกเป็นโมฆะ ถือได้ว่า สัญญากู้ยืมมิได้
มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ ดังนั้น ผู้ให้กู้จึงไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจน าเงินที่ผู้กู้
ช าระแก่ตนมาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องน าเงินที่ผู้กู้ช าระหนี้ไปช าระ
ต้นเงินทั้งหมด เมื่อเป็นดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายก าหนดเป็นโมฆะแล้วผู้ให้กู้จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ย
เพราะเหตุผิดนัดหรือไม่ นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สัญญากู้ที่ดอกเบี้ยเกินอัตรา เป็น
โมฆะตั้งแต่วันกู้แต่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
224 กรณีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวมาใช้วังคับเฉพาะการกู้ยืมเงินระหว่างเอกชนด้วยกัน
เท่านั้น หากเป็นการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอ่ืน ๆ  เช่น บริษัททรัสต์ บริษัทเงินทุน โรงรับ
จ าน า ฯลฯ นั้น กฎหมายยินยอมให้ธนาคารและสถาบันทางการเงินดังกล่าวคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่า
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  
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อย่างไรก็ตาม ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวมาข้างต้น ขึ้นอยู่กับว่าคู่สัญญาจะคิด
หรือไม่คิดอัตราดอกเบี้ยจากกันก็ได้ หากคิดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด แต่มีบางกรณีที่มีการตก
ลงให้คิดดอกเบี้ยกันในสัญญาแต่ไม่ได้มีการระบุอัตราดอกเบี้ยเอาไว้  กรณีอย่างนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ย
อย่างไร 

4.1 กรณีท่ีมีการกู้ยืมเงินกันแต่ไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งน ามาใช้

ในเรื่องกู้ยืมได้สองมาตรา กล่าวคือ มาตรา 7 บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และมาตรา 224 
บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี  ถ้าเจ้าหนี้อาจจะ
เรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น 

การจะใช้บทบัญญัติในมาตรา 7 ต้องเป็นกรณีที่ตกลงกันในสัญญาว่าการกู้ครั้งนั้นเสียดอกเบี้ย แต่
ไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ กฎหมายจึงบัญญัติตามมาตรา 7 ให้ใช้ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และกรณี
ตกลงว่าไม่เสียดอกเบี้ย และต่อมาผิดนัดกรณีตกลงกันว่าไม่เสียดอกเบี้ย คือไม่เสียดอกเบี้ยต่อกันใน
สัญญา แต่หากมีการผิดนัดลูกหนี้ต้องช าระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ตามมาตรา 224 ซึ่งจะผิดนัด
เมื่อไหร่ถ้าไม่ปรากฎว่าเจ้าหนี้ทวงถามก็ให้ถือว่าผิดนัดเมื่อวันฟ้อง  

ค าพิพากษาศาลฎีกา 2289/2550 การบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 582 วรรคหนึ่ง เพียงแต่ให้คู่สัญญาฝ่ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวล่วงหน้าแก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้ทราบล่วงหน้าว่าจะเลิกสัญญา โดยต้องบอกกล่าวในเมื่อถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราว
ใดคราวหนึ่ง หรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งอันจะก่อให้เกิดผลเป็นการเลิกสัญญา
กันเมื่อถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปเท่านั้น มิได้ก าหนดให้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าภายในเวลางาน
ตามปกติแต่อย่างใด การบอกกล่าวเลิกสัญญาจึงมีผลนับแต่ที่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการบอกกล่าวได้รับ
ทราบการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น โจทก์รับทราบการบอกกล่าวเลิกจ้างของจ าเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2545 และจ าเลยที่ 1 ก าหนดจ่ายค่าจ้างก่อนวันที่ 25 ของเดือน การบอกกล่าวเลิกสัญญา
จ้างของจ าเลยที่ 1 จึงเป็นผลให้เลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไป คือวันที่ 24 ตุลาคม 
2545 เมื่อจ าเลยที่ 1 ให้โจทก์พ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2545 จึงต้องจ่าย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 

เป็นเวลา 53 วันสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยไว้โดยเฉพาะ 
จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
224 วรรคหนึ่ง นับแต่เมื่อทวงถาม เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามให้จ าเลยที่ 1 ช าระหนี้เมื่อใด จ าเลย
ที่ 1 จึงต้องช าระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง 
ข้อสังเกตส าหรับการกู้ยืมเงิน 
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1. จะต้องไม่เซ็นชื่อลงในกระดาษเปล่าให้แก่ผู้ให้กู้โดยเด็ดขาด 

2. จ านวนเงินในช่องว่างในสัญญากู้ยืมเงินนั้นจ าต้องลงจ านวนเงินที่กู้กันจริงๆ เท่านั้น และ
ต้องเขียนจ านวนเงินที่กู้กันนั้นเป็นตัวหนังสือก ากับตัวเลขจ านวนเงินดังกล่าวด้วยเสมอ เพ่ือป้องกันมิ
ให้ผู้ให้กู้เดิมตัวเลข 

ตัวอย่าง ข้าพเจ้าได้กู้เงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) จากนายเอก หนังสือสัญญากู้จะต้อง
ท าขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ โดยผู้ให้กู้ถือไว้ฉบับหนึ่งและผู้กู้ถือไว้อีกฉบับหนึ่ง ผู้กู้จะต้องนับเงินที่ตนกู้
ให้เท่ากับจ านวนที่ตนได้กู้ไปตามสัญญาให้ครบถ้วนเสมอ มิฉะนั้นจะเป็นปัญหา กล่าวคือ หากได้เงิน
ไม่ครบแต่ผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาให้แก่ผู้ให้กู้แล้ว ผู้ให้กู้อาจโกงผู้กู้ในภายหลังว่าได้มอบเงินให้แก่
ผู้กู้ไปจนครบถ้วนแล้ว พยานในสัญญากู้ยืมเงินนั้น ผู้กู้ควรให้พยานฝ่ายของตนร่วมลงลายมือชื่อใน
สัญญากู้อย่างน้อยหนึ่งคนด้วย ต้องเรียกใบรับเงินช าหนี้ทุกครั้งที่ช าระ โดยให้ผู้ให้กู้ (เจ้าหนี้) ท า
หนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ว่าได้รับเงินคืนแล้วเป็นจ านวนเท่าใด หรือได้รับคืนครบถ้วนแล้ว 

 

ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

3. กรณีที่ผู้กู้ได้ช าระเงินคืนให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนแล้ว ผู้กู้จะต้องขอรับหนังสือสัญญากู้ยืม
เงินจากผู้ให้กู้มาท าลายเสีย  

4. ในกรณีที่ผู้กู้ช าระเงินคืนเพียงบางส่วน นอกจากมีใบรับเงินแล้ว ผู้กู้จะต้องให้ผู้ให้กู้บันทึก
ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือสัญญากู้ว่าได้มีการช าระเงินคืนไปแล้วเป็นจ านวนเท่าใด โดยผู้ให้กู้จะต้องลง
ลายมือชื่อก ากับไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งวันที่ หากผู้กู้ไม่ท าตามข้อหนึ่งถึงข้อสามแล้ว หากมีการ
โต้เถียงกันว่าได้มีการคืนเงินกันแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใด ผู้กู้จะตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ผู้กู้จะอ้างว่า
ได้ช าระเงินคืนให้แก่ผู้ให้กู้แล้วไม่ได้ หากเป็นคดีฟ้องร้องในศาล ผู้กู้จะแพ้คดีผู้กู้จะต้องใช้เงินคืนให้แก่
ผู้ให้กู้ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ผู้กู้จึงต้องระมัดระวังให้ดี จะอาศัยความเชื่อใจอย่างเดียวไม่ได้ มิฉะนั้นจะต้องเสียใจ
ที่เสียรู้คนและต้องเสียทั้งเงินซ้ าอีกครั้ง 

มาตรา 653 บัญญัติว่า การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการ
กู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  

ข้าพเจ้านายเอก ได้รับเงินคืนจากนายโทผู้กู้แล้ว เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 

          
        ลงชื่อ นายเอก ผู้ให้กู้ 
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ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้
เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วการน าสืบการใช้เงิน  

ตามมาตรา 653 วรรคสองในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ จะน าสืบการใช้เงินได้ หรือ
น าสืบการจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ให้กู้ต่อเมื่อ  

1. มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม เช่น ใบเสร็จรับเงิน 

2. หลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้ว กล่าวคือผู้ให้กู้คืนสัญญากู้ให้ผู้กู้ 
3. ได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว เช่น ท าเครื่องหมาย x ลงที่สัญญากู้ 

อายุความ 

อายุความของสัญญากู้ยืมเงินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 3 เอกเทศสัญญา 
ลักษณะ 9 ยืม หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง มิได้ก าหนดเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณาตามหลักทั่วไปในบรรพ 1 ลักษณะ 6 อายุความ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

1. สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่มีข้อตกลงให้ผ่อนช าระคืนต้นเงินเป็นงวดๆ จะใช้อายุความทั่วไปซึ่งมี
ก าหนด 10 ปี ตามมาตรา 193/30 ซึ่งก าหนดว่า "อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อ่ืนมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีก าหนดสิบปี" 

ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงินที่มีข้อตกลงให้ช าระต้นเงินคืนในคราวเดียว เช่น ให้ช าระต้นเงิน
ทั้งหมดคืนในวันที่ 30 ก.ค พ.ศ. 2560 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6830/2551 ตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ. 1 ก าหนดให้
จ าเลยช าระดอกเบี้ยเดือนละครั้ง และจะต้องช าระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ภายในวันที่ 9 

พฤษภาคม 2540 เมื่อจ าเลยผิดสัญญา โจทก์จึงอาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 
2539 แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2550 เกินกว่า 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ 

จากค าพิพากษาฎีกาดังกล่าวเห็นได้ว่า การกู้ยืมเงินกฎหมายมิได้ก าหนดอายุความไว้
โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 193/30 และตามมาตรา 
193/12 บัญญัติว่า “อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป” จ าเลยท า
สัญญากู้เงินโจทก์เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2539 ตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสาร จ. 1 ข้อ 4 ก าหนดให้
จ าเลยจะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทุกเดือน ซึ่งจะครบก าหนดช าระดอกเบี้ยเดือนแรกในวันที่ 9 

มิถุนายน 2539 การที่จ าเลยไม่ช าระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จึงเป็นการผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิที่จะฟ้อง
เรียกเงินต้นและดอกเบี้ยได้ทันทีตามสัญญาข้อ 6 โจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องของตนได้ตั้งแต่
วันที่ 10 มิถุนายน 2539 เป็นต้นไป โดยไม่จ าต้องรอจนครบก าหนดช าระเงินคืนตามสัญญาอายุความ
จึงเริ่มนับแต่วันดังกล่าว ซึ่งจะครบก าหนดอายุความ 10 ปีวันที่ 10 มิถุนายน 2549 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2550 เกินกว่า 10 ปี นับแต่วันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ ฟ้องโจทก์จึงขาด
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อายุความ ในสัญญากู้ยืมเงินที่พิพาทในคดีนี้ แม้มีจะข้อตกลงให้ผ่อนช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน แต่
ในส่วนของต้นเงินนั้น คู่สัญญาตกลงกันให้ช าระในวันที่ 9 พ.ค.40 ในคราวเดียว จึงใช้อายุความ 10 ปี 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2557/2538 การกู้ยืมเงินมิได้ก าหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุ
ความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา164 เดิม (มาตรา193/30) และตามมาตรา 

169 เดิม (มาตรา193/32) บัญญัติว่า อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้น
ไป เมื่อตามสัญญาข้อ 4 จ าเลยที่1จะต้องช าระดอกเบี้ยให้โจทก์เดือนแรกภายในวันที่  4 มกราคม 

2524 การที่จ าเลยที่ 1 ไม่ช าระดอกเบี้ยให้โจทก์เลยจึงเป็นการผิดสัญญา ซึ่งสัญญาข้อ 6 ระบุว่า 
โจทก์ฟ้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ถือได้ว่าระยะเวลา ซึ่งโจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้นับแต่
วันที่ 4 มกราคม 2524 ซึ่งนับถึงวันฟ้องไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 278/2553 โจทก์บรรยายฟ้องว่า จ าเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากบริษัท ง. โดยวิธี
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 1,000,000 บาท จ าเลยที่ 1 ได้รับเงินที่กู้ยืมไปครบถ้วนแล้ว มีจ าเลยที่ 2 

และท่ี 3 เป็นผู้ค้ าประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม และจ าเลยที่ 2 ได้จ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เป็นการประกันการช าระหนี้ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามค าฟ้องของโจทก์จึงเป็นเรื่องที่
โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ค้ าประกันและจ านอง การที่โจทก์อ้างถึงตั๋ว
สัญญาใช้เงินก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่า จ าเลยที่ 1 ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน
และช าระหนี้เงินกู้ยืม กรณีจึงหาใช่ฟ้องบังคับตามตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ ซึ่งการกู้ยืมเงินไม่มีกฎหมาย
ก าหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/30 เมื่อจ าเลยที่ 1 ท าค าขอกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 โจทก์น าคดีมา
ฟ้องเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2543 ยังไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ เมื่อหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ซึ่งเป็นหนี้ประธานยังไม่ขาดอายุความ จ าเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ าประกันจึงต้องร่วมรับผิดต่อ
โจทก ์

2. สัญญากู้ยืมเงินที่มิได้ก าหนดวันช าระต้นเงินคืนไว้แน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน ใช้อายุความ 
10 ปี ตามมาตรา 193/30 เช่นกัน เพราะไม่มีข้อตกลงให้ผ่อนช าระต้นเงินคืนเป็นงวดๆนั่นเอง 

ค าพิพากฎีกาที่ 8172/2551 โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินรวม 4 ฉบับ 
จ าเลยให้การต่อสู้ว่า สัญญากู้ตามฟ้องไม่มีก าหนดเวลาช าระหนี้โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้นับแต่
วันท าสัญญากู้แต่ละฉบับ โจทก์น าคดีมาฟ้องเกินกว่า 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ คดีจึงมี
ประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ซึ่งภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อนี้ตกแก่โจทก์ที่
จะต้องน าสืบให้ได้ความว่า ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ โจทก์จึงมีสิทธิน าสืบถึงเหตุที่ท าให้อายุความ
สะดุดหยุดลงได้ ไม่เป็นการน าสืบนอกฟ้องนอกประเด็น 
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สัญญากู้เงินไม่ได้ก าหนดเวลาช าระต้นเงินคืนไว้ โจทก์ย่อมเรียกให้จ าเลยช าระหนี้ได้โดย
พลันตาม ป.พ.พ. มาตรา 203 วรรคหนึ่ง และถือเป็นระยะเวลาที่ผู้ให้กู้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ อายุ
ความจึงเริ่มนับแต่วันถัดจากวันท าสัญญากู้เงินแต่ละฉบับ ซึ่งกฎหมายมิได้ก าหนดอายุความการกู้ยืม
เงินไว้โดยเฉพาะต้องใช้อายุความท่ัวไป 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 

3. สัญญากู้ยืมเงินที่มีข้อตกลงให้ผ่อนช าระต้นเงินคืนเป็นงวดๆ ใช้อายุความ 5 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33 (2) “สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีก าหนดอายุ
ความห้าปี (2) เงินที่ต้องช าระเพ่ือผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ” 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 12442/2553 แม้จะมีข้อตกลงก าหนดเงื่อนไขในการช าระเงินกู้คืนทุก
เดือนตามค าสั่งหรือก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เดือนละ 148,000 บาท 
ระยะเวลา 5 ปี เริ่มช าระคืนงวดแรกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 และงวดต่อๆ ไปทุกวันที่ 23 ของ
เดือนจนกว่าเงินต้นและดอกเบี้ยจะได้มีการช าระครบถ้วนแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อผู้ให้กู้เดิมและ
จ าเลยที่ 1 เลือกผูกพันตามข้อตกลงในการช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนโดยวิธีช าระคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนรวมระยะเวลา 5 ปี นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กู้เดิมหรือโจทก์ผู้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องกับจ าเลยที่ 1 จึงต้องบังคับตามข้อตกลงที่คู่สัญญาเลือกปฏิบัติผูกนิติสัมพันธ์กันนั้น เมื่อ
ข้อตกลงช าระหนี้เงินกู้คืนที่ตกลงผูกนิติสัมพันธ์กันนั้นเป็นการช าระหนี้เพ่ือผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ สิทธิ
เรียกร้องให้ช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าวจึงมีอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/33 (2) หาใช่มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ตามที่
โจทก์ฎีกาไม่ อนึ่ง กรณีที่มีการช าระต้นเงินคืนบางส่วน หรือช าระดอกเบี้ย ย่อมเป็นกรณีลูกหนี้ รับ
สภาพหนี้ ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง และให้นับอายุความใหม่นับแต่เวลานั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 (1) ประกอบมาตรา 193/15 ในส่วนของวันเริ่มนับอายุความใหม่ 
แม้มาตรา 193/15 จะก าหนดให้เริ่มนับใหม่นับแต่เวลานั้น ซึ่งหมายถึง นับแต่วันที่มีการรับสภาพหนี้ 
เช่น ช าระต้นเงินบางส่วน หรือช าระดอกเบี้ยเกิดขึ้น แต่ในค าพิพากษาศาลฎีกามักจะใช้ถ้อยค าว่า ให้
เริ่มนับอายุความใหม่ในวันถัดไป ซึ่งน่าจะเป็นการน าหลักการนับระยะเวลาตามมาตรา 193/3 วรรค
สอง ที่มิให้นับวันแรกรวมเข้าในระยะเวลา จึงต้องนับวันถัดไปเป็นวันแรกของระยะเวลา มาใช้นั่นเอง 

มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ช าระ

หนี้ให้บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็น
ปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุ
ความเมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น 
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ค าพิพากษาฎีกาที่ 2660/2545 สัญญากู้เงินลงวันที่ 12 มิถุนายน 2523 มีข้อตกลงว่าผู้กู้จะ
ช าระหนี้เมื่อผู้ให้กู้เรียกร้อง มิได้มีข้อตกลงเรื่องการช าระหนี้ไว้จึงเป็นสัญญาที่มิได้ก าหนดเวลาช าระ
หนี้ไว้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหนี้ได้ทันทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 203 

วรรคหนึ่ง และถือเป็นระยะเวลาที่ผู้ให้กู้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้อายุความจึงเริ่มนับแต่วันถัดไปคือ
วันที่ 13 มิถุนายน 2523 ตามมาตรา 193/3 วรรคสองและมาตรา 193/12 กฎหมายมิได้ก าหนดอายุ
ความของการกู้ยืมเงินไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/30 โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้ ร. ผู้กู้ช าระหนี้แก่โจทก์ได้ภายในก าหนดเวลา 10 ปี นับแต่
วันที่ 13 มิถุนายน 2523 เมื่อ ร. น าเงินบางส่วนมาช าระหนี้ให้แก่โจทก์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2531 เป็น
การรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้อันท าให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา 193/14(1) และต้องเริ่มต้นนับ
อายุความใหม่ในวันถัดจากวันที่ได้มีการช าระหนี้คือ วันที่ 2 มิถุนายน 2531และจะครบก าหนดอายุ
ความ 10 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2541 ตามมาตรา 193/3 วรรคสอง มาตรา 193/5 วรรคสอง และ
มาตรา 193/15 วรรคสอง 

ค าพิพากฎีกาท่ี 4736/2552 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ฟ้องของโจทก์ขาด
อายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายการบัญชีว่า จ าเลยที่ 1 ได้เบิกถอนเงินออกจากบัญชีครั้ง
สุดท้ายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2536 หลังจากนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจ าเลยที่ 1 ได้ถอนเงินออก
จากบัญชีดังกล่าวอีก คงมีแต่รายการโอนเงินเข้าบัญชีของจ าเลยที่ 1 ทุกเดือน เดือนละ 500 บาท 
และโจทก์ได้น าเงินดังกล่าวไปหักช าระหนี้ของจ าเลยที่ 1 ที่ค้างทุกเดือน ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2537 มีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวอีก 500 บาท ตามรายการบัญชีและโจทก์น าเงิน
ดังกล่าวไปหักช าระหนี้ที่จ าเลยที่ 1 ค้างช าระอยู่เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติ เห็นว่า สัญญาสินเชื่อกรุงไทย
ธนวัฏ ข้อ 4 ระบุว่า “ผู้กู้ตกลงให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อ่ืนใดที่ผู้กู้พึงได้จากนายจ้างเป็น
รายเดือนให้แก่ผู้กู้ โดยวิธีน าเงินเดือนเข้าบัญชีของผู้กู้ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของผู้กู้ที่เปิดบัญชีไว้ ณ 
ส านักงานธนาคารผู้ให้กู้” ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมหมายถึง ผู้กู้คือจ าเลยที่ 1 ยอมให้หน่วยงานของตน
น าเงินเดือนหรือเงินได้อ่ืนใดของจ าเลยที่ 1 ทุกเดือนเข้าบัญชีของจ าเลยที่ 1 เมื่อมีการน าเงินเข้าบัญชี
แล้ว โจทก์ผู้ให้กู้มีสิทธิน าเงินดังกล่าวไปหักช าระหนี้ที่จ าเลยที่ 1 ได้กู้ไปจากโจทก์ตามข้อตกลงที่
จ าเลยที่ 1 ได้ท าไว้กับโจทก์ตามสัญญากู้ ดังนั้น เมื่อมีการถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวจึงเป็นผลให้
จ าเลยที่ 1 มีฐานะเป็นลูกหนี้ของโจทก์ การที่หน่วยงานต้นสังกัดของจ าเลยที่ 1 น าเงินเข้าบัญชี
ดังกล่าวทุก ๆ เดือน และโจทก์น าเงินนั้นไปหักช าระหนี้ของจ าเลยที่ 1 ที่ค้างอยู่กับโจทก์เป็นปกติ
ตามที่โจทก์และจ าเลยที่ 1 ปฏิบัติต่อกันมา อายุความจึงสะดุดหยุดลงทุกครั้งที่มีการน าเงินเข้าบัญชี  
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยงานต้นสังกัดของจ าเลยที่ 1 น าเงินเข้าบัญชีของจ าเลยที่ 1 ครั้งสุดท้าย
วันที่ 30 มิถุนายน 2537 โจทก์น าเงินดังกล่าวตัดบัญชีเพ่ือช าระหนี้ของจ าเลยที่ 1 ที่ค้างช าระในวัน
ดังกล่าว อายุความในการฟ้องคดีนี้ของโจทก์จึงสะดุดหยุดลงตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2537 และเริ่ม
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นับอายุความใหม่วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ภายในก าหนด
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่อายุความสะดุดหยุดลง ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลชั้นต้น
พิเคราะห์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา 
อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น 
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บทท่ี 3 

กฎหมายครอบครัวเบื้องต้น 

อาจารย์ศิริสิทธิ์ จิตรสุวรรณ 

 

 





 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
กฎหมายครอบครัวเบื้องต้น 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายความหมายของการหมั้นและการสมรสได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาบอกเง่ือนไขของการหมั้นและการสมรสได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาบอกความแตกต่างระหว่างของหมั้นและสินสอดได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายความหมายของสินส่วนตัวและสินสมรสได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายการสิ้นสุดการสมรสได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายหลักเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรมได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

1. การหมั้น 

2. การสมรส 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 
4. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 

5. หนี้สินของสามีภรรยาที่มีต่อบุคคลภายนอก 

6. การสิ้นสุดการสมรส 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร 

8. บุตรบุญธรรม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษาฟังบรรยายเนื้อหาพร้อมตอบค าถามระหว่างการบรรยาย 

2. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมตามหัวข้อที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย 

3. ท าใบงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนและสื่อที่จัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ PowerPoint 
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การวัดและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 



 

 

บทท่ี 3 

กฎหมายครอบครัวเบื้องต้น 

 

การหมั้น 

การหมั้น คือ การที่ฝ่ายชายและหญิงท าสัญญาว่าจะสมรสเพ่ืออยู่กินกันฉันสามีภรรยา 
แต่อย่างไรก็ตามชายและหญิงจะท าการสมรสกันโดยไม่ต้องมีการหมั้นก่อนก็ได้ 

1. เงื่อนไขของการหม้ัน 

เงื่อนไขของการหมั้นกฎหมายได้ก าหนดไว้เพียง 2 ประการ คือ 

1) ชายและหญิงทั้งสองฝ่ายจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อย ไม่เช่นนั้น 

การหมั้นจะตกเป็นโมฆะ 

2) ผู้เยาว์ท าการหมั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้  ไม่เช่นนั้นการหมั้น 

จะตกเป็นโมฆียะ 

(1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีท้ังบิดามารดา 
(2) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอ านาจปกครองหรือไม่อยู่

ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดา
หรือบิดาได้ 

(3) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 

(4) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแต่
บุคคลดังกล่าวถูกถอนอ านาจปกครอง 

2. แบบของการหม้ัน 

 กฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบหรือวิธีการท าสัญญาหมั้นเอาไว้ ดังนั้นการหมั้นจะตกลงท าสัญญา
กันด้วยวาจาหรือจะท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก าหนดถึง 

ความสมบูรณ์ของสัญญาหมั้นไว้ว่า การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอัน
เป็นของหมั้นให้แก่หญิง ฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท าสัญญาหมั้นคือการส่งมอบของหมั้น 

หากในวันที่ตกลงท าสัญญาหมั้นไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นของหมั้นให้แก่หญิงแม้จะมีการจัดท า
เอกสารใดๆ ขึ้นมาเพ่ือให้เป็นสัญญาหมั้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ก็ไม่ถือว่ามีสัญญาหมั้นเกิดขึ้น
ตามกฎหมายแต่อย่างใด 
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3. ของหม้ัน  

ของหมั้นเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงเพ่ือเป็นหลักฐานว่าจะสมรส 
ของหมั้นถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้สัญญาหมั้นเกิดขึ้นและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย    
ลักษณะส าคัญของของหมั้น มีดังนี้ 
 1) เป็นทรัพย์สินประเภทใดก็ได้ เช่น เงินสด ทองค า ที่ดิน หุ้น สัตว์เลี้ยง  

2) จะต้องเป็นของที่ฝ่ายชายเป็นผู้ให้หญิง สิ่งที่เป็นของหมั้นคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้
ฝ่ายหญิงเท่านั้น ดังนั้นทรัพย์สินใด ๆ ที่ฝ่ายหญิงเป็นคนมอบให้ฝ่ายชายจึงไม่ใช่ของหมั้น 

3) ต้องส่งมอบทันทีขณะท าการหม้ัน สัญญาหมั้นจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบ  
ของหมั้นกันทันทีในขณะที่ท าการหมั้น จะตกลงกันน าของหมั้นมามอบให้ในอนาคตไม่ได้ หากไม่มี 
การส่งมอบของหมั้นกันถือว่าไม่มีสัญญาหมั้นเกิดข้ึน 

4) ต้องให้ก่อนมีการสมรส เนื่องการสัญญาหมั้นเป็นสัญญาที่ชายและหญิงจะมาสมรสกัน  
ในอนาคต ดังนั้นหากชายและหญิงได้สมรสกันแล้วสัญญาหมั้นก็ไม่อาจมีข้ึนได้ 

5) ชายและหญิงจะต้องมีเจตนาที่จะสมรสกันตามกฎหมายด้วย  การสมรสที่จะมีผล
สมบูรณ์ตามกฎหมายคือการจดทะเบียนสมรส ดังนั้นชายและหญิงต้องมีเจตนาที่จะจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย หากทั้งสองฝ่ายมีเจตนาเพียงจะอยู่กินกันตามประเพณีเท่านั้นสัญญาหมั้นก็ไม่อาจ
เกิดข้ึนได้เพราะสัญญาหมั้นคือสัญญาที่ชายและหญิงจะมาสมรสกันตามกฎหมายกันในอนาคตนั่นเอง 

6) เม่ือหม้ันแล้วของหม้ันตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่หญิงทันที ของหมั้นเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชาย
มอบให้หญิงเพ่ือเป็นหลักฐานในการท าสัญญาหมั้น ดังนั้นเมื่อส่งมอบของหมั้นให้แก่หญิงแล้วจึงตก
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หญิงทันที ทั้งนี้ต่อมาหากทั้งสองฝ่ายสมรสกันของหมั้นยังจัดเป็นสินส่วนตัวของฝ่าย
หญิงอีกด้วย 

4. สินสอด 

 สินสอด คือ ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครอง  
ของฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีเพ่ือตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ลักษณะส าคัญของสินสอด มีดังนี้ 
 1) เป็นทรัพย์สินประเภทใดก็ได้ เช่น เงินสด ทองค า ที่ดิน หุ้น สัตว์เลี้ยง 
 2) เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครอง   ของ
ฝ่ายหญิง เช่นเดียวกับกรณีของหมั้นที่ฝ่ายชายจะต้องเป็นฝ่ายจัดหามามอบให้ แต่ต่างกันที่    ของ
หมั้นเป็นกรณีที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ตัวหญิง แต่สินสอดเป็นกรณีที่ฝ่ายชอบมอบให้แก่บิดามารดา ฯ 
ของฝ่ายหญิงแทน 

 3) ให้เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสด้วย วัตถุประสงค์ของการให้สินสอดตามกฎหมาย
นั้นเป็นการให้เพ่ือตอบแทนการที่หญิงยินยอมสมรสกับชายไม่ได้เป็นการให้เพ่ือเป็นค่าน้ านมตามที่
กล่าวกันโดยทั่วไปแต่อย่างใด 
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 4) ส่งมอบเม่ือใดก็ได้ หากวันที่ตกลงเรื่องสินสอดยังไม่มีทรัพย์สินใดมอบให้สามารถ 

น ามามอบให้ในอนาคตได้ สัญญาจะให้สินสอดมีผลสมบูรณ์สามารถฟ้องร้องกันในอนาคตได้ 
 5) สินสอดเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิง 
 ในกรณีของการให้สินสอดถ้าฝ่ายชายได้ตกลงที่จะมอบสินสอดให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตร 
บุญธรรม หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเป็นทรัพย์สินอย่างใดแล้ว หากในอนาคตฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้น
หรือมีเหตุส าคัญอันเป็นความผิดของฝ่ายชายเกิดขึ้น ฝ่ายชายยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดในสัญญา ให้
สินสอด บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงสามารถฟ้องร้องเรียกเอาสินสอด
ตามท่ีตกลงกันได ้

5. การสิ้นสุดสัญญาหม้ัน 

 กฎหมายก าหนดเหตุที่จะท าให้สัญญาหมั้นสิ้นสุดลงและเหตุที่จะเลิกสัญญาหมั้นได้ไว้ต่อไปนี้ 
 

เหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาหม้ัน ผลของการสิ้นสุดสัญญาหม้ัน 

1. ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญา  
    เป็นกรณีที่ท้ังสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกัน   
ในการเลิกสัญญาหมั้น 

ฝ่ายหญิงคืนของหมั้นและสินสอดให้ฝ่ายชาย 

2. ชายหรือหญิงคู่หม้ันตายก่อนสมรส 

    ความตายที่จะเป็นเหตุให้สัญญาหมั้นสิ้นสุด
ลง จะต้องเป็นกรณีของการตายโดยธรรมชาติ
เท่านั้น ไม่รวมการตายโดยผลของกฎหมายหรือ
การสาบสูญ 

ฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนของหมั้นและสินสอด 

3. บอกเลิกสัญญาหม้ันเมื่อมีเหตุส าคัญท่ีจะ
กระทบต่อการสมรสในอนาคตเกิดขึ้น  
    การบอกเลิกสัญญาหมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง     
จะสามารถบอกเลิกได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุส าคัญ
เกิดขึ้นและเหตุส าคัญนั้นต้องส าคัญถึงขนาดที่
จะกระทบต่อการสมรสในอนาคต เช่น คู่หมั้นอีก
ฝ่ายพิการ วิกลจริต หรืออาจน าเหตุหย่ามาเป็น
ตัวอย่างในการใช้พิจารณา เช่น การท าร้าย
ร่างกาย คบชู้ 

- หากเหตุส าคัญที่จะกระทบต่อการสมรส       
ในอนาคตเกิดจากฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงไม่ต้องคืน

ของหมั้นและสินสอด 

- หากเหตุส าคัญที่จะกระทบต่อการสมรส       
ในอนาคตเกิดจากฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงต้องคืน  

ของหมั้นและสินสอด 
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เหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาหม้ัน ผลของการสิ้นสุดสัญญาหม้ัน 

4. เมื่อทั้งชายและหญิงต่างละเลยไม่ไปจด
ทะเบียนสมรส  
    ในกรณีนี้ชายและหญิงต้องมีเจตนาที่จะ
สมรสกันตามกฎหมายตั้งแต่แรกเพียงแต่ตลอด
ระยะเวลาที่อยู่กินกันมาจนกระทั่งเลิกรากัน    
ทั้งสองฝ่ายละเลยไม่ไปจดทะเบียนสมรสกัน
เท่านั้น 

ห้ามไม่ให้ฝ่ายชายเรียกของหมั้นและสินสอดคืน 

5. บอกล้างสัญญาหม้ันที่เป็นโมฆียะ  ฝ่ายหญิงคืนของหมั้นและสินสอดให้ฝ่ายชาย 

 

6. การคืนของหม้ันและสินสอด 

 ในกรณีที่ต้องมีการคืนของหมั้นและสินสอดให้แก่ฝ่ายชายกฎหมายให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
การคืนลาภมิควรได้มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ ให้คืนของหมั้นและสินสอดในสภาพและจ านวน 
ที่เหลือหรือเป็นอยู่ในขณะเรียกคืนเท่านั้นหรือหากทรัพย์นั้นได้สูญหายบุบสลายไปก็ไม่ต้องมีการชดใช้
เป็นเงินหรือชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด 

7. สิทธิเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหม้ัน 

 ค่าทดแทนในกรณีที่มีการผิดสัญญาหมั้นจะสามารถเรียกได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุส าคัญที่จะกระทบ
ต่อการสมรสในอนาคตเกิดขึ้นและเหตุส าคัญนั้นจะต้องเป็นการกระท าชั่วอย่างร้ายแรงเท่านั้น         
จึงจะสามารถเรียกเอาค่าทดแทนได้ เช่น คบชู้ ท าร้ายร่างกาย โดยฝ่ายที่มีสิทธิเรียกเอาค่าทดแทน  
คือคู่หมั้นฝ่ายที่มิได้กระท าชั่วอย่างร้ายแรง 
 ค่าทดแทน มีดังต่อไปนี้ 

1) ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น ค่าเสียหายต่อกาย 
เช่น ในขณะที่เป็นคู่หมั้นกันอาจมีการร่วมประเวณีหรือมีการกอดจูบกัน ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็น
กรณีที่ได้รับความอับอายเสียหายที่ไม่ได้สมรส จะเห็นได้ว่ากฎหมายก าหนดค่าเสียหายไว้เพียง 
2 ประการเท่านั้น คือ ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงเท่านั้น ส่วนค่าเสียหายต่อจิตใจ 
เช่น ความเศร้าโศกเสียใจ ไม่สามารถเรียกค่าทดแทนได้ 

2) ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หม้ัน บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระท าการ   
ในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริต   
และตามสมควร เช่น ค่าตัดชุดแต่งงาน ค่าตกแต่งซ่อมแซมเรือนหอ 
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3) ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอ่ืน         อัน
เกี่ยวแก่อาชีพหรือทางท ามาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส เช่น 
การที่ฝ่ายหญิงลาออกจากงานประจ าเพ่ือที่จะมาค้าขายกับฝ่ายชายหลังแต่งงาน 

8. สิทธิเรียกเอาค่าทดแทนจากบุคคลภายนอก 

 1) ชายหรือหญิงคู่หม้ันอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หม้ันของตน   
โดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหม้ันนั้น เมื่อได้บอกเลิกสัญญาหม้ันแล้ว  

ในกรณีที่มีบุคคลอ่ืนได้มีเพศสัมพันธ์กับคู่หมั้นอีกฝ่ายโดยที่บุคคลนั้นรู้หรือควรจะได้รู้ว่า
บุคคลที่ตนมีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นมีคู่หมั้นอยู่แล้ว คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเรียกเราค่าทดแทน  

จากบุคคลภายนอกนั้นได้ แต่ค่าทดแทนจะเรียกเอาจากบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อมีการบอกเลิก
สัญญาหมั้นก่อนเท่านั้น 

2) ชายหรือหญิงคู่หม้ันอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระท าช าเราหรือพยายาม
ข่มขืนกระท าช าเราคู่หม้ันของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหม้ันนั้นได้โดยไม่จ าต้องบอกเลิก  
สัญญาหม้ัน 

 หากมีบุคคลอ่ืนได้ข่มขืนหรือพยายามข่มขืนคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่บุคคลนั้นรู้หรือควรจะ  
ได้รู้ว่าบุคคลที่ตนได้ข่มขืนหรือพยายามจะข่มขืนนั้นมีคู่หมั้นแล้ว คู่หมั้นอีกฝ่ายสามารถเรียกเอา     
ค่าทดแทนจากบุคคลที่กระท าผิดนั้นได้ ซึ่งกรณีนี้จะแตกต่างจากกรณีข้างต้นคือสามารถเรียกเอา    
ค่าทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกเลิกสัญญาหมั้นก่อน 

9. ลักษณะพิเศษของสัญญาหม้ัน 

 สัญญาหมั้นมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากสัญญาทั่วไป กล่าวคือ เมื่อคู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาหมั้น คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับให้มีการสมรสได้ 
อีกท้ังหากมีการก าหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาหมั้นว่าหากฝ่ายใดผิดสัญญาจะมีการคิดเบี้ยปรับ       เป็น
อัตราใด ๆ ข้อตกลงเรื่องเบี้ยปรับนั้นเป็นโมฆะ 

 

การสมรส 

 การสมรส คือ การที่ชายและหญิงตกลงที่จะมาใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันและอยู่กินกัน     
ฉันสามีภรรยา อนึ่งการสมรสตามกฎหมายไทยจ ากัดอยู่เฉพาะการสมรสระหว่างเพศชายและเพศหญิง
โดยก าเนิดเท่านั้น การสมรสระหว่างเพศเดียวกันแม้จะมีการแปลงเพศแล้วกฎหมายไทยยังไม่ให้ 
การรับรองจึงไม่สามารถท าได้ 
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 1. เงื่อนไขของการสมรส 

 กฎหมายก าหนดเงื่อนไขของการสมรสไว้ ดังนี้ 
 

เงื่อนไขของการสมรส ผลทางกฎหมายของการฝ่าฝืนเงื่อนไข 

1. ชายและหญิงต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์          
ทั้งสองฝ่าย 

โมฆียะ 

2. ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือ
บุคคล  ไร้ความสามารถ 

โมฆะ 

3. ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิต
โดยตรง หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา        หรือ
เป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา 

โมฆะ 

4. ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะสมรส
กันไม่ได้ 

การรับบุตรบุญธรรมสิ้นสุดลง 
การสมรสสมบูรณ์ 

5. ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตน
หรืออีกฝ่ายหนึ่งมีคู่สมรสตามกฎหมายอยู่ก่อน
แล้วไม่ได ้

การสมรสครั้งหลังเป็นโมฆะ 

6. หญิงที่สามีตายหรือเพ่ิงหย่า จะสมรสใหม่ได้
เมื่อผ่านไปแล้ว 310 วัน นับแต่หย่าหรือสามีตาย 
เว้นแต่  
   - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น  

   - สมรสกับคู่สมรสเดิม  

   - มีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้มีครรภ์  
   - มีค าสั่งของศาลให้สมรสได้  

การสมรสสมบูรณ์ 

7. ผู้ เยาว์จะสมรสได้ต้องได้รับความยินยอม   
จากบิดามารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรม หรือ
ผู้ปกครองแล้วแต่กรณี 

โมฆียะ 

8. ชายและหญิงต้องยินยอมเป็นสามีภรรยากัน โมฆะ 
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 2. แบบของการสมรส 

 กฎหมายได้ก าหนดแบบของการสมรสไว้ว่าการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีการจด
ทะเบียนสมรสเท่านั้น การจัดงานแต่งงานหรือการอยู่กินกันตามจารีตประเพณีไม่ถือว่าเป็นการสมรส
ตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ความสัมพันธ์ใด ๆ ในทางกฎหมายครอบครัว 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

 กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่และความสัมพันธ์ที่สามีภรรยาจะต้องปฏิบัติต่อกันดังนี้ 
 1. สามีภรรยาต้องอยู่กินกันฉันสามีภรรยา คือ ต้องใช้ชีวิตในการเป็นสามีภรรยาร่วมทุกข์ 
ร่วมสุขกันรวมไปถึงจะต้องมกีารร่วมประเวณีกันด้วย 

 2. สามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตามความสามารถและฐานะของตน 

3. ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 

 

ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 

 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินส่วนตัวและสินสมรส 

 1) สินส่วนตัว 

สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสามีภรรยาแต่ละฝ่ายอาจมีมาก่อนสมรสหรือ
ได้มาภายหลังสมรสก็ได้ สินส่วนตัวมีดังต่อไปนี้ 
  1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ทรัพย์สินทุกชนิดที่สามีภรรยาแต่ละ
ฝ่ายมีอยู่ก่อนสมรสเป็นสินส่วนตัว 

2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกาย
ตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรส
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทรัพย์สินประเภทดังกล่าวต่อต่อให้ได้มาภายหลังการสมรสก็ยังถือว่าเป็นสินส่วนตัว 
เช่น สามีตัดแว่นสายตาใหม่ ภรรยาซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่ แม้ทรัพย์สินทั้งสองอย่างจะได้มาหลังจาก
สมรสก็เป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย 

3. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการ 
ให้โดยเสน่หา ทรัพย์สินประเภทนี้กฎหมายก าหนดชัดเจนว่าแม้จะได้มาในระหว่างสมรสก็เป็น  

สินส่วนตัว หากเป็นการได้รับมรดกมาไม่ว่าจะในฐานะทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม 
หรือเป็นทรัพย์สินที่มีผู้ให้มาโดยเสน่หาคือการให้เปล่าโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ  

4. ทรัพย์สินที่เปน็ของหม้ัน ของหมั้นเป็นสินส่วนตัวของหญิง 
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 สินส่วนตัวนั้นหากได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอ่ืนหรือน าเงินที่เป็นสินส่วนตัวไปซื้อทรัพย์สิน
อ่ืนมาหรือน าสินส่วนตัวไปขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอ่ืนหรือเงินที่ได้มานั้นยังคงเป็นสินส่วนตัว  
อยู่เช่นเดิม นอกเหนือไปจากนั้นหากสินส่วนตัวถูกท าลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น มีคนมาเผา
รถยนต์ที่เป็นสินส่วนตัว หากได้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนมาทดแทน ทรัพย์สินอ่ืนหรือเงินที่ได้มานั้นเป็น  
สินส่วนตัว 

  อ านาจในการจัดการสินส่วนตัว เมื่อสินส่วนตัวเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรสแต่ละฝ่าย ดังนั้น   
สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้มีอ านาจจัดการ 
 2) สินสมรส 

 สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่สามีภรรยามีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน มีดังต่อไปนี้ 
1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส  ทรัพย์สินทุกชนิดที่ได้มาในระหว่างสมรส 

เป็นสินสมรสทั้งสิ้น เช่น เงินเดือน เงินโบนัสจากการท างาน เงินจากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งของ
รัฐบาล 

2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็น
หนังสือเม่ือพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส การได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างสมรส
หากเป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมรดกมาจะต้องเป็นกรณีที่ได้มาในฐานะทายาทโดยพินัยกรรม
และในพินัยกรรมนั้นระบุชัดเจนว่ายกทรัพย์สินให้เป็นสินสมรสทรัพย์สินดังกล่าวจึงจะเป็นสินสมรส 
เช่นเดียวกับการได้ทรัพย์สินมาโดยเสน่หาทรัพย์สินนั้นจะเป็นสินสมรสก็ต่อเมื่อมีการท าหนังสือยก
ทรัพย์สินให้และในหนังสือต้องระบุว่าให้ในฐานะสินสมรสด้วย 

3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว สินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายนั้นย่อมมีกรรมสิทธิ์
เด็ดขาดเพียงฝ่ายเดียว แต่บรรดาดอกผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินัย   
เป็นสินสมรส เช่น ค่าเช่าตึกแม้ตึกจะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ค่าเช่าตึกเป็นสินสมรส 

 อ านาจในการจัดการสินสมรส โดยหลักแล้วกฎหมายอนุญาตให้สามีหรือภรรยาสามารถ
จัดการสินสมรสได้โดยล าพังโดยไม่จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่
จะเป็นการจัดการสินสมรสดังต่อไปนี้ ที่กฎหมายก าหนดให้สามีและภรรยาต้องจัดการสินสมรส
ร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ไม่เช่นนั้นคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาล  
เพิกถอนการท านิติกรรมนั้นได้ 
 การจัดการสินสมรสกฎหมายก าหนดให้สามีและภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับ
ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ได้แก่ 

1. ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิจ านองซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ 
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2. ก่อตั้งหรือกระท าให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 

3. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 
4. ให้กู้ยืมเงิน 

5. ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพ่ือการกุศล เพ่ือการ
สังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา 

6. ประนีประนอมยอมความ 

7. มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

8. น าทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล 

 

หนี้สินของสามีภรรยาที่มตี่อบุคคลภายนอก 

 หนี้สินของสามีภรรยาที่มีต่อบุคคลภายนอกถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1) หนี้ส่วนตัว  
หนี้ส่วนตัว คือ หนี้ที่สามีภรรยาก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว เช่น ภรรยาซื้อ

เครื่องส าอาง หรือสามีซื้อที่โกนหนวดไฟฟ้าหรืออาจเป็นหนี้ที่แต่ละฝ่ายมีมาก่อนที่จะท าการสมรส 
เช่น หนี้กองทุน กยศ. หนี้ส่วนตัวนี้แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้มีหน้าที่
จะต้องมาร่วมรับผิดด้วย 

ในกรณีที่สามีหรือภริยาต้องรับผิดในหนี้ที่เป็นหนี้ส่วนตัว กฎหมายก าหนดล าดับของการ   
น าทรัพย์สินเพ่ือไปช าระหนี้ไว้ว่าให้ช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นก่อน ถ้าไม่พอ
จึงให้ช าระด้วยทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเท่าที่เป็นส่วนของฝ่ายนั้น 

 2) หนี้ร่วม 

 หนี้ร่วม คือ หนี้ที่สามีภรรยาก่อขึ้นร่วมกันและมีหน้าที่ต้องรับผิดช าระหนี้ร่วมกัน นอกจากนั้น
กฎหมายยั ง ให้ รวมไปถึ ง หนี้ ที่ ส ามีหรื อภริ ยา แต่ละฝ่ ายก่ อ ให้ เ กิ ดขึ้ น ในระหว่ างสมรส 

แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดในหนี้นั้นร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
1. หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว การอุปการะ

เลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควร  

แก่อัตภาพ เช่น หนี้ค่าซ่อมหลังคาบ้าน หนี้การศึกษาบุตร 

2. หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส สินสมรสเป็นทรัพย์สินที่สามีภรรยาร่วมกัน ดังนั้นสินสมรส
นั้นก่อให้เกิดหนี้ใดขึ้นมาทั้งสองฝ่ายจึงต้องร่วมกันรับผิด เช่น หนี้ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ที่เป็นสินสมรส
เป็นหนี้ร่วม 
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3. หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาท าด้วยกัน เช่น สามีภรรยาร่วมกันเปิดร้าน
กาแฟ หากร้านประสบภาวะขาดทุนทั้งสองต้องร่วมกันรับผิด 

4. หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน    
หนี้ประเภทนี้ โดยสภาพแล้วเป็นหนี้ที่ฝ่ายที่ก่อขึ้นจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว แต่คู่สมรสอีกฝ่าย
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการเห็นชอบหรือเห็นดีเห็นงามด้วยซึ่งทางกฎหมาย
เรียกว่าการให้สัตยาบันท าให้หนี้ดังกล่าวกลายเป็นหนี้ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิด เช่น สามี 
ลงชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ที่ภรรยาเป็นผู้กู้ 
 ในกรณีของหนี้ร่วมกฎหมายไม่ได้ก าหนดล าดับของการน าทรัพย์สินออกช าระหนี้เหมือนกับ
กรณีของหนี้ส่วนตัว กฎหมายก าหนดเพียงว่าถ้าสามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ให้ช าระหนี้นั้น 

จากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย 

 

การสิ้นสุดการสมรส 

 กฎหมายได้ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดการสมรสไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

 1) คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย 

 การถึงแก่ความตายในที่นี้หมายถึงเฉพาะการถึงแก่ความตายโดยธรรมชาติเท่านั้น ไม่รวมการ
ถึงแก่ความตายโดยผลของกฎหมาย หากคู่สมรสฝ่ายใดถึงแก่ความตายย่อมเป็นผลให้การสมรส   
สิ้นสุดลงทันท ี

 2) ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส 

 การเพิกถอนการสมรสโดยค าพิพากษาของศาลจะใช้ในกรณีที่การสมรสนั้นเป็นโมฆะหรือ
โมฆียะ 

  การสมรสที่เป็นโมฆะ ได้แก่ 

  1. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลไร้ความสามารถ 

  2. คู่สมรสเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรง หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่
บิดาหรือมารดา 
  3. ชายหรือหญิงท าการสมรสในขณะที่ตนหรืออีกฝ่ายมีคู่สมรสอยู่ตามกฎหมาย 

อยู่ก่อนแล้ว 

  4. การสมรสที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของหญิงและชายที่ต้องการจะ   
อยู่กินกันฉันสามีภรรยา เช่น สมรสเพ่ือต้องการให้ได้สัญชาติไทย 
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  การสมรสที่เป็นโมฆียะ ได้แก่ 

  1. ชายหรือหญิงสมรสกันในขณะที่อายุของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยังไม่ครบ            
17 ปี บริบูรณ์ 
  2. ผู้เยาว์ท าการสมรสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้รับบุตร     
บุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี 

3. การสมรสที่ได้กระท าไปโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งส าคัญผิดตัวคู่สมรส 

  4. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ท าการสมรสเพราะถูกคู่สมรสอีกฝ่ายท ากลฉ้อฉลอันถึงขนาด
ซึ่งถ้ามไิด้มีกลฉ้อฉลนั้นจะไม่ท าการสมรส 

  5. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ท าการสมรสเพราะถูกคู่สมรสอีกฝ่ายข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้
มีการข่มขู่นั้นจะไม่ท าการสมรส 

 3) การหย่า 

 การหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันนั้นแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 

 1. การหย่าโดยความยินยอม การหย่าโดยความยินยอมต้องท าเป็นหนังสือและมีพยาน 

ลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน การหย่าโดยความยินยอมจะมีผลสมบูรณ์ก็เมื่อสามีและภริยาได้ท าการ
จดทะเบียนการหย่าแล้ว 

 2. การหย่าโดยค าพิพากษาของศาล หากคู่สมรสไม่สามารถตกลงหย่าโดยความยินยอม  
ของทั้งสองฝ่ายได้ อีกวิธีการหนึ่งที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ท าการหย่าได้คือจะต้องหย่าโดยอาศัย  

ค าพิพากษาของศาล แต่การหย่าโดยอาศัยค าพิพากษาของศาลนี้ไม่ใช่เป็นการหย่าตามอ าเภอใจ 

ของคู่สมรส การหย่าโดยอาศัยค าพิพากษาของศาลจะต้องปรากฏเหตุอย่าเหตุใดเหตุหนึ่งหรือ 

หลายเหตุตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น  
 เหตุหย่า มีดังต่อไปนี้ 

1. สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้ อ่ืนฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือ     
ร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ 

2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่ วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ 
ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับความดูถูกเกลียดชัง
เพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่ อไป หรือได้รับความเสียหายหรือ
เดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาค านึงประกอบ  

3. สามีหรือภริยาท าร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยาม
อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการร้ายแรง 

4. สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี  
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5. สามี หรือภริยาต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก และได้ถูกจ าคุกเกินหนึ่งปีในความผิด     
ที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิด การกระท าความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท า
ความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย หรือ
เดือนร้อนเกินควร 

6. สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุข
ตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามค าสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี  

7. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลา  
เกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร  

8. สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือท าการ  
เป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระท านั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่ง
เดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาค านึงประกอบ  

9. สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ 
กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้  

10. สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ท าให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ  
11. สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง  
12. สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ท าให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล  

 อย่างไรก็ตามแม้จะมีเหตุหย่าเกิดขึ้น แต่ถ้าคู่สมรสฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระท าการ       
อันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระท าของอีกฝ่ายแล้ว  ถือว่าสิทธิในการที่จะน าเหตุหย่านั้น       
มาฟ้องหย่าหมดสิ้นลง เช่น ภรรยาด่าทอแม่สามีด้วยถ้อยค าหยาบคายรุนแรง แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคง  
อยู่กินกันเรื่อยมา เช่นนี้ภายหลังสามีจะน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาฟ้องหย่าภรรยาไม่ได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร 
 บุตรตามกฎหมายมี 2 ประเภท คือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและบุตรนอกกฎหมายหรือ
บุตรนอกสมรส 

1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

ข้อเท็จจริง ข้อสันนิษฐานและผลตามกฎหมาย 

1. เด็กซ่ึงเกิดจากหญิงที่มิได้สมรสกับชาย 
เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง 

เพียงคนเดียว 

2. เด็กเกิดขณะหญิงเป็นภริยาชายหรือภายใน 

310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง 
เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็น

สามี หรือเคยเป็นสามี 

3.เด็กท่ีเกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ 
เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สามี
ภรรยาที่การสมรสเป็นโมฆะหรือโมฆียะนั้น 

4. เด็กเกิดจากหญิงหม้ายที่สมรสใหม่ในเวลา   
ไม่เกิน 310 วัน นับแต่ขาดจากการสมรสเดิม 

เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของสามีคนใหม่ 
 

2. บุตรนอกกฎหมาย 

บุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรส คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
กัน ถือว่าเด็กนั้นเป็นบุตรนอกกฎหมายของชายผู้เป็นบิดาเพียงคนเดียวแต่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของหญิงผู้เป็นมารดาเสมอ  

วิธีการท าให้บุตรนอกกฎหมายกลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มี 3 วิธี คือ  

1. บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง  
2. บิดาได้จดทะเบียนรับว่าเด็กเป็นบุตรหรือจดทะเบียนรับรองบุตร 
3. มีค าพิพากษาของศาลว่าเด็กเป็นบุตรของชาย  

3. สิทธิ หน้าที่ ของบุตรต่อบิดามารดา 

1. บุตรจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้ แต่บุตรบุญธรรมสามารถ     
ฟ้องผู้รับบุตรบุญธรรมได้ คดีท่ีบุตรฟ้องบุพการีของตนนี้เรียกว่าคดีอุทลุม 

2. บุตรมีสิทธิได้สัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาตามหลักการได้สัญชาติโดยสืบสายโลหิต 

3. บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดามารดา 
4. บุตรมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
5. บุตรมีสิทธิรับมรดกของบิดามารดาในฐานะทายาทโดยธรรมล าดับที่ 1 
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4. สิทธิ หน้าที่ ของบิดามารดาต่อบุตร 
1. บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาบุตรตามสมควรจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติ

ภาวะหรอื ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพลภาพหรือหาเลี้ยงตนเองไม่ได้  
2. บิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในขณะที่บุตร       

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

3. บิดามารดามีสิทธิจัดการทรัพย์สินของบุตรในขณะที่เป็นผู้เยาว์ได้ 
4. บิดามารดามีสิทธิท าโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน 

5. บิดามารดามีสิทธิให้บุตรท าการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป 

6. บิดามารดามีสิทธิรับมรดกของบุตรในฐานะทายาทโดยธรรมล าดับที่ 2 
 

บุตรบุญธรรม 

 บุตรบุญธรรมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทหนึ่ง เกิดจากการที่บุคคลหนึ่งท าสัญญา
ในทางกฎหมายครอบครัวกับอีกบุคคลหนึ่งว่าจะผูกพันกันในฐานะของการเป็นบิดามารดากับบุตรและ
ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย บุตรบุญธรรมนี้มีสิทธิหน้าที่สถานะเช่นเดียวกันกับบุตรที่เกิดโดย
ธรรมชาติทุกประการ 

 1. คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 

 ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์และจะต้องมีอายุห่างจากบุตรบุญ
ธรรมอย่างน้อย 15 ปี 
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม 

 1. การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดา            
ของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม 

 2. ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปี ผู้นั้นต้องให้ความยินยอมด้วย 

 3. ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอม  
จากคู่สมรสก่อน 

 4. ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอี กใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม 

 5. การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 

3. สิทธิ หน้าที่ ของบุตรบุญธรรม 

1. บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น 

2. บุตรบุญธรรมต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้รับบุตรบุญธรรม 

3. บุตรบุญธรรมไม่สูญเสียสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ตนได้ก าเนิดมา 
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4. สิทธิ หน้าที่ ของผู้รับบุตรบุญธรรม 

1. ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิใช้อ านาจปกครองต่อบุตรบุญธรรม 

2. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของตน 

3. ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิได้รับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม 

5. การเลิกรับบุตรบุญธรรม 

 1. จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ในกรณีดังกล่าวนี้หากบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ             
การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดเสียก่อน 

 2. ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมสมรสกัน 

 3. เลิกการรับบุตรบุญธรรมโดยอาศัยค าสั่งศาล 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การหมั้น หมายความว่าอย่างไร  

2. การหมั้นจะเป็นโมฆะ หรือ โมฆียะได้ในกรณีใด 

3. ให้ยกตัวอย่างการกระท าที่เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมา 3 การกระท า  
4. ของหมั้น หมายความว่าอย่างไร  

5. สินสอดหมายความว่าอย่างไร 

6. กฎหมายก าหนดแบบของการสมรสไว้ว่าอย่างไร  

7. สินส่วนตัว หมายความว่าอย่างไร  

8. สินสมรส หมายความว่าอย่างไร  

9. ให้บอกการจัดการสินสมรสที่สามีภรรยาจะต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีก
ฝ่ายหนึ่งมา 3 ประการ 

10. หนี้ส่วนตัว กฎหมายก าหนดล าดับการช าระหนี้ไว้ว่าอย่างไร  

11. การสิ้นสุดการสมรส มีกี่ประการ อะไรบ้าง  
12. เด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จะกลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ

บิดาได้อย่างไรบ้าง 
13. คดีท่ีผู้สืบสันดานฟ้องบุพการีของตนเรียกว่าคดีอะไร  

14. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุห่างจากบุตรบุญธรรมอย่างน้อยก่ีปี 
15. การเลิกรับบุตรบุญธรรมมีก่ีสาเหตุ อะไรบ้าง 



141 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

ธรรมเนียบ แก้วหอมค า. กฎหมายครอบครัว. อุดรธานี : ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุดรธานี, 2556. 

ประสพสุข บุญเดช. ค าอธิบายกฎหมายครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพมหานคร :  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559. 

มานิต  จุมปาและคณะ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : 
นิติธรรม, 2557. 

รัศฎา เอกบุตร. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว 

บิดามารดาและบุตร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555. 



 

 

 



 

 

บทท่ี 4 

กฎหมายมรดก 

อาจารย์กัญญาภัค บึงไสย์ 
 





 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

กฎหมายมรดก 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายความหมายของกองมรดก 

2. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาบอกความแตกต่างของการแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับและชั้น

ต่างๆ ได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายความหมายของการรับมรดกแทนที่ และการสืบมรดกได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายการเป็นทายาทของพระภิกษุ และการเป็นเจ้ามรดกของพระภิกษุได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายการเสียสิทธิในการรับมรดกได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายหลักเกณฑ์การเป็นผู้จัดการมรดกได้ 
8. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายมรดกที่ไม่มีผู้รับ และการฟ้องคดีมรดกได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

1. กองมรดก 

2. ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย 

3. การแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับและชั้นต่างๆ 

4. การรับมรดกแทนที่ และการสืบมรดก 

5. การเป็นทายาทของพระภิกษุ และการเป็นเจ้ามรดกของพระภิกษุ 

6. การเสียสิทธิในการรับมรดก 

7. การเป็นผู้จัดการมรดก 

8. มรดกท่ีไม่มีผู้รับ และการฟ้องคดีมรดก 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษาฟังบรรยายเนื้อหาพร้อมตอบค าถามระหว่างการบรรยาย 

2. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมตามหัวข้อที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย 

3. ท าใบงาน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 เอกสารประกอบการสอนและสื่อที่จัดท าด้วยโปรแกรมน าเสนอ PowerPoint 

 

การวัดและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม 

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 



 

บทท่ี 4 

กฎหมายมรดก 

 

 ตามกฎหมายไทยเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกแก่ทายาท (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1599) ไม่ว่าการตายนั้นจะเป็นการตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของ
กฎหมาย (สาบสูญ) ซึ่งกรณีสาบสูญถือว่า ถึงแก่ความตายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 61 กล่าวคือถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ 
และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน
อัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้  แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวให้ลด
เหลือสองปีหาก 

 (1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และ
หายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว 

 (2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป 

 (3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคล
นั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น 

 ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 5513/2552  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 62 
บัญญัติว่า บุคคลซึ่งศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 ดังนั้นผลแห่งความตายเพราะ
สาบสูญจึงมีเช่นเดียวกับการตายธรรมดาคือสิ้นสภาพบุคคลและเกิดผลตามมาในเรื่องทรัพย์สินที่เป็น
ทรัพย์มรดกตกได้แก่ทายาท รวมตลอดถึงสิทธิหน้าที่ความรับผิดที่ผู้ตายจะต้องได้รับนับแต่มีค าสั่งศาล
แสดงว่าเป็นคนสาบสูญ  
 ส่วนกองมรดกนั้นได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู้ตายมีอยู่ “ก่อน” ถึงแก่ความตาย ตลอดจนทั้ง
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดอ่ืนๆที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายด้วยเช่นกัน เว้นแต่สิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดนั้นจะเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1600 ) ตัวอย่างเช่น ความรับผิดทางอาญา หรือความเป็นนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น และมรดกของ
ผู้ตายนี้ย่อมตกทอดแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายโดยทายาทไม่ต้องแสดงเจตนาสนองรับ  
ดังนั้น หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มา “หลัง” เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินที่ได้มานั้นไม่ถือเป็นมรดก
ไม่จ าต้องแบ่งให้แก่ทายาท เช่น เงินที่ได้จากการประกันชีวิต หรือเงินค่าท าศพที่ได้จากองค์กรต่างๆ 
เป็นต้น ในกรณีนี้ทายาทไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินประกันชีวิตได้ในฐานะที่เป็นทรัพย์มรดก ส่วนบุคคลใด
จะได้เงินจากประกันชีวิตนั้นย่อมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
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กองมรดก 

  กองมรดกของผู้ตายได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย  ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิด
ต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้  (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ) 

 1. ทรัพย์สินและสิทธิ 
 ค าว่า“ทรัพย์สิน”มีความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137และ
มาตรา 138 คือวัตถุที่มีรูปร่าง รวมทั้งวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ อย่างไรก็ตาม การ
ท าพินัยกรรมอุทิศศพของเจ้ามรดกให้แก่โรงพยาบาลนั้น ถือว่าเป็นการก าหนดการเผื่อตายในการ
ต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ซึ่งแม้ไม่เก่ียวกับทรัพย์สินก็ใช้บังคับได้ 
 ทรัพย์สินและสิทธิต้องเป็นของผู้ตายระหว่างมีชีวิตเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายจึงตกทอดเป็น
มรดก ถ้าทรัพย์สินนั้นไม่เป็นของผู้ตายแล้วก่อนตายย่อมไม่เป็นมรดก ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา
ต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2604/2516 บิดาเปิดบัญชีเงินฝากประจ าที่ธนาคารให้บุตรผู้เยาว์ โดย
มอบหมายให้มารดาเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ถอนเงินจากธนาคารมาใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร แล้ว
บิดามารดาต่างได้น าเงินเข้าฝากในบัญชีดังกล่าวระคนปนกับเงินได้ของบุตร โดยมีเจตนายกเงินที่
น าเข้าฝากนั้นให้แก่บุตร ดังนั้น เงินในบัญชีเงินฝากจึงเป็นของบุตรทั้งสิ้น หาใช่เป็นเงินที่บิดามารดา
ฝากไว้เป็นของตนเอง โดยฝากไว้ในนามของบุตรท านองลงชื่อบุตรเป็นนามแฝงไม่ แม้จะมีข้อตกลงกับ
ธนาคารว่า ผู้ใดจะเป็นผู้ลงชื่อถอนเงินจากธนาคารได้นั้นก็เป็นเรื่องระเบียบและวิธีการตามธรรมดา
ของธนาคารซึง่เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก (ฎ.244/2522) 

 ค าพิพากษาฎีกาที่ 370/2506 ลูกสุกรเกิดจากพ่อและแม่ซึ่งเลี้ยงไว้ในระหว่างเจ้ามรดกยังมี
ชีวิตอยู่ แต่เกิดเมื่อเจ้ามรดกตาย ลูกสุกรและเงินที่ขายลูกสุกรได้ก็เป็นสินสมรสระหว่างเจ้ามรดกกับ
ภรรยา ส่วนของเจ้ามรดกตกเป็นมรดกด้วย ทายาทมีส่วนแบ่งในสุกรพ่อและแม่สุกรอย่างไร ก็มีส่วน
แบ่งในลูกสุกรหรือเงินที่ขายได้อย่างนั้น 

 2.หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ทายาทต้องรับเอาไปทั้งหน้าที่และความรับผิดต่างๆด้วย เว้น
แต่ทรัพย์สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดนั้นโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย  ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
  สิทธิอาศัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1404 บัญญัติว่า จะโอน
กันไม่ได้แม้โดยทางมรดก แต่สิทธิเหนือพ้ืนดินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1411บัญญัติ
ว่า ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในนิติกรรมอันก่อให้เกิดสิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธินั้นอาจโอนได้และรับ
มรดกกันได ้(ฎ.1180/2538) 
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  สิทธิเก็บกิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1418 วรรคท้ายบัญญัติ
ว่า ถ้าผู้ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตายท่านว่าสิทธินั้นย่อมสิ้นไปเสมอภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์
เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1431จึงไม่ใช่มรดก 

   สิทธิตามสัญญาเช่าทรัพย์ เป็นสิทธิเฉพาะตัวจึงไม่อาจโอนกันได้ตามกฎหมาย
ลักษณะมรดก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 เว้นแต่จะมีข้อสัญญายอมให้โอนกัน
ได้ ดังนั้น เมื่อผู้เช่าตายทายาทไม่มีสิทธิบังคับให้ผู้ให้เช่ายอมให้ทายาทของผู้เช่า เช่าทรัพย์นั้นสืบแทน
ผู้เช่าเดิมต่อไปได ้(ฎ.6048/2539 ป.) 

  เช่าทรัพย์ตามสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษนอกเหนือสัญญาเช่าธรรมดา เมื่อ
คู่สัญญาฝ่ายผู้เช่าตายก่อนก าหนดสัญญา สิทธินี้เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้เช่าที่จะเรียกร้อง
ได้ 
  ผู้ ข ายฝากตาย  ทายาทใช้ สิ ทธิ ไถ่ ถอนได้ โดย ไม่ต้ อ งรอให้ รับ โอนมรดก
ก่อน (ฎ.919/2495) 
              ผู้ค้ าประกันตาย หน้าที่ตามสัญญาตกทอดแก่ทายาทในฐานะผู้รับมรดกของผู้ค้ า
ประกัน จึงต้องรับผิด (ฎ.978/2510) 

  สิทธิในเงินทดแทน หลักในการวินิจฉัยว่าเงินที่ทางราชการหรือนายจ้างจะจ่ายให้
นั้น ถ้าข้าราชการหรือลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินนั้นระหว่างมีชีวิต  แต่ทางราชการหรือนายจ้างจะ
จ่ายให้เป็นบ าเหน็จความชอบต่อเมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย ดังนี้ เงินจ านวนนั้นไม่ใช่
ทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น เงินทดแทนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน, บ าเหน็จบ านาญไม่ใช่มรดกของ
ผู้ตายแต่ถ้าข้าราชการผู้ใดขอลาออกโดยขอรับบ าเหน็จที่ทางราชการจะจ่ายให้ตาม พ .ร.บ.บ าเหน็จ
บ านาญแล้วตายลงก่อนที่จะรับเงินบ าเหน็จนั้น ดังนั้น สิทธิเรียกร้องเงินบ าเหน็จเกิดขึ้นแล้วนับแต่
วันที่ลาออกจากราชการ เงินนี้จึงเป็นมรดกของข้าราชการผู้ตาย 

  ค่าชดเชย สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเป็นทรัพย์สิน หากลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ตามกฎหมายแล้วตายค่าชดเชยนี้ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทมิใช่สิทธิเฉพาะตัว 

  เงินสะสมและเงินช่วยพิเศษ ซึ่งราชการหักเก็บไว้จากเงินเดือนข้าราชการทุกเดือน
นั้น หากข้าราชการผู้นั้นถึงแก่ความตาย เงินสะสมย่อมเป็นมรดกของผู้ตาย 

 แต่อย่างไรก็ตาม ทายาทไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกแก่ตนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 1601 เนื่องจากทายาทต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดของเจ้ามรดก ดังนี้ 
เจ้าหนี้จึงฟ้องทายาทคนใดก็ได้ ทายาทจะยกข้อต่อสู้ว่าตนไม่ได้รับทรัพย์มรดกไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่
ต้องว่ากันในชั้นบังคับคดีว่าตนไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ได้  ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา
ต่อไปนี้ 



148 

 ค าพิพากษาฎีกาที่  809/2545 ท.เป็นหนี้โจทก์อยู่และถึงแก่ความตายลง จ าเลยทั้งสามซึ่ง
เป็นทายาทโดยธรรมของ ท . ย่อมรับไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่อโจทก์ โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง
บังคับช าระหนี้เอาจากจ าเลยทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมได้เท่าที่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้ รับตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ส่วนการที่จ าเลยได้รับทรัพย์มรดกของ ท. และ ท. 
จะมีทรัพย์มรดกหรือไม่  เป็นเรื่องที่ต้องว่ากล่าวในชั้นบังคับคดี 
 

ทายาทที่มีสิทธไิด้รับมรดกตามกฎหมาย   
 ทายาทได้แก่ บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับกองมรดกของเจ้ามรดก ซึ่งทายาทจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
     1.บุคคลที่จะเป็นทายาทจะต้องมีสภาพบุคคลอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตาย ทั้งนี้เพราะการรับมรดกเป็นสิทธิประการหนึ่ง ผู้ที่จะมีสิทธิรับมรดกต้องเป็นผู้ทรงสิทธิตาม
กฎหมาย ซึ่งจะต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ดังนั้นบุคคลต่อไปนี้จึงไม่มี
คุณสมบัติเป็นทายาท 

   1.1 บุคคลที่ตายก่อนเจ้ามรดกหรือสิ้นสภาพบุคคลก่อนเจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย ไม่ว่าจะเป็นการตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย ส าหรับการตายโดยผลของ
กฎหมาย หรือตายโดยการสาบสูญนั้นจะถือว่าทายาทผู้นั้นถึงแก่ความตายเมื่อศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคน
สาบสูญ แต่ผลของการสิ้นสภาพบุคคลจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ครบก าหนดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 62 “บุคคลซึ่งศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 611” 

   1.2 บุคคลที่ตายพร้อมกับเจ้ามรดก เนื่องจากในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตาย บุคคลดังกล่าวก็ถึงแก่ความตายเช่นเดียวกัน ดังนั้นบุคคลดังกล่าวก็ไม่มีฐานะเป็นทายาทใน
ขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

                                                           

1 มาตรา 61  ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอด
ระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ 
 ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลอืสองปี 
 (1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบ
หรือสงครามดังกล่าว 

 (2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป 

 (3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ใน
อันตรายเช่นว่าน้ัน 
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   1.3 บุคคลที่มีสภาพบุคคลภายหลังที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายย่อมไม่มี
สภาพบุคคลในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นแต่ 2 กรณีคือ 

         กรณีที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 วรรค 
2  “เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่เวลาที่เจ้า
มรดกถึงแก่ความตายนั้น เป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย” 

         กรณีที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1678 “เมื่อ
มูลนิธิใดซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมได้ตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลแล้ว ให้ถือว่าทรัพย์สินซึ่งผู้ท าพินัยกรรม
จัดสรรไว้เพ่ือการนั้น ตกเป็นของนิติบุคคลนั้นตั้งแต่เวลาซึ่งพินัยกรรมมีผลเว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้ใน
พินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน” 

  2. บุคคลที่เป็นทายาทจะต้องมีฐานะเป็นทายาทประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้ 
หรือทั้งสองประเภทก็ได้ 
      2.1 ทายาทโดยธรรม หรือ ทายาทโดยผลของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 

      ทายาทโดยธรรม เป็นทายาทที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย บุคคลใดจะมีฐานะ
เป็นทายาทโดยธรรมต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1629 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   ก. ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส 

   บุคคลซึ่งจะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรสของเจ้ามรดก 
ได้แก่ บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้ามรดกซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ โดยไม่ต้องพิจารณาผลของการสมรส 
ยกเว้นแต่เป็นคู่สมรสซึ่งเกิดจากการสมรสซ้อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1499 
วรรค 2 

   ข. ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ มี 6 ล าดับดังต่อไปนี้ 
      1. ผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานหลายชั้นด้วยกัน ได้แก่ ชั้นบุตร ชั้นหลาน 
ชั้นเหลน เป็นต้น กรณีที่เจ้ามรดกมีผู้สืบสันดานชั้นบุตร หลาน เหลนอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตาย 
เฉพาะผู้สืบสันดานชั้นบุตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับมรดก ส่วนชั้นหลาน เหลนไม่มีสิทธิได้รับ เว้นแต่ 
เจ้ามรดกไม่มีผู้สืบสันดานชั้นบุตร ชั้นหลานจึงจะมีสิทธิได้รับ นัยเช่นเดียวกันนั้น ชั้นเหลนจะได้รับ
มรดกของผู้ตายต่อเมื่อเจ้ามรดกไม่มีผู้สืบสันดานชั้นบุตร และชั้นหลานซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะที่ถึง
แก่ความตาย โดยผู้สืบสันดานชั้นบุตร ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
         1.1 บุตรชอบด้วยกฎหมาย 

               การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดานั้นเนื่องจากกฎหมาย
ครอบครัวก าหนดว่า เด็กอันเกิดจากหญิงเด็กนั้นย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอ ดังนั้น 
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การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาจึงไม่ต้องพิจารณาว่ามารดาของเด็กจะได้สมรสกับชายใด
หรือไม ่

          ส่วนการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา กฎหมายครอบครัว
ก าหนดว่า เด็กอันเกิดจากหญิงในขณะที่สมรสกับชายกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กนั้นเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของชายหรือที่เรียกว่า “บุตรที่เกิดระหว่างสมรส” การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ
บิดาต้องอาศัยการจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดามารดาของแม้มารดาของเด็ก เด็กที่เกิดจากหญิงใน
ขณะที่มิได้สมรสกับชายจึงมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาไม่มีฐานะเป็นผู้สืบสันดานที่จะรับมรดก
ของบิดาได้ ยกเว้นบิดาจะได้รับรองโดยพฤตินัย 

                เด็กที่เกิดจากหญิงในขณะที่สมรสกับชายเด็กนั้นกฎหมาย
สันนิษฐานว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย โดยไม่ต้องพิจารณาถึงการสมรสระหว่างบิดามารดา
ของเด็กว่าจะมีผลเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ตราบใดที่ศาลยังมิได้เพิกถอนการสมรสหรือมีคาพิพากษาอัน
ถึงท่ีสุดว่าการสมรสเป็นโมฆะเด็กนั้นย่อมเป็นผู้สืบสันดานของบิดา 
                 อนึ่งบุตรที่เกิดระหว่างสมรสนี้ย่อมมีความถึงบุตรที่เกิดภายใน
สามร้อยสิบวันนับแต่การสมรสของบิดามารดาสิ้นสุดลงด้วย ไม่ว่าจะสิ้นสุดด้วยเหตุการณ์หย่า ตาย 
ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนการสมรสหรือพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ โดยเด็กนั้นจะเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นอดีตสามีของมารดาเด็ก แต่หากมารดาเด็กสมรสภายในสามร้อยสิบวันเด็ก
นั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีใหม่ของมารดาเด็ก 

       1.2 บุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรนอกสมรส (ของบิดา) 
        ได้แก่ บุตรอันเกิดจากหญิงในขณะที่มิได้สมรสกับชาย หรือเรียกสั้นๆว่า 
“บุตรนอกสมรส” บุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีฐานะเป็นผู้สืบสันดานของบิดาจึงไม่มีสิทธิรับมรดก
ของบิดา เว้นแต่เป็นบิดาจะได้ท าให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในภายหลัง ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้ 
        1.2.1 บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน(ภายหลังเด็กเกิด) 
        1.2.2 บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเด็กเป็นบุตร 

        1.2.3 ศาลมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่าชายเป็นบิดา 
        การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งสามกรณีข้างต้นกฎหมายให้มีผล
ย้อนหลังในไปในวันที่เด็กเกิด ซึ่งท าให้เด็กนั้นมีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งแต่วันที่
เด็กเกิด การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายวิธีแรกกับวิธีที่สองนั้นต้องกระท าก่อนบิดาถึงแก่ความตาย
ดังนั้นบุตรจึงมีฐานะเป็นผู้สืบสันดานในขณะที่บิดาถึงแก่ความตายไม่มีปัญหาว่าเป็นผู้สืบสันดาน
หรือไม่ ส่วนการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในภายหลังโดยวิธีที่สามนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้หาก
การฟ้องคดีว่าชายเป็นบิดากระท าภายหลังที่บิดาถึงแก่ความตาย เพราะในขณะที่บิดาถึงแก่ความตาย
เด็กยังมิได้มีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาจึงไม่มีฐานะเป็นผู้สืบสันดานจึงยังไม่มีสิทธิได้รับ
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มรดก ซึ่งเครือญาติของบิดาอาจจะไม่แบ่งมรดกให้แก่เด็กก็เป็นได้เพราะไม่รู้ ว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายจริงหรือไม่ ดังนั้นกฎหมายจึงก าหนดว่า ถ้าการฟ้องคดีได้กระท าภายในอายุความมรดกคือ 
ภายใน 1 ปี นับแต่บิดาเด็กได้ถึงแก่ความตาย แม้ว่าศาลจะมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าชายเป็นบิดา
ภายหลังก็ตาม กฎหมายก็ให้สิทธิเด็กในการได้รับมรดกของบิดาได้ เพราะถือเสมือนหนึ่งว่าเครือญาติ
ของบิดาได้รู้แล้วว่าก าลังมีการฟ้องคดีไม่ควรที่จะแบ่งมรดกไปโดยไม่รอผลของค าพิพากษาของศาล 
หากเครือญาติของบิดาไม่รอผลของค าพิพากษาของศาลฝืนแบ่งมรดกไป ถ้าต่อมาศาลได้มีค าพิพากษา
อันถึงท่ีสุดว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาเจ้ามรดก เด็กนั้นสามารถเรียกร้องมรดกส่วนของ
ตนจากเครือญาติของบิดาได้ โดยถือว่าเครือญาติของบิดาแบ่งมรดกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็น
ลาภมิควรได้ซึ่งรับไว้โดยไม่สุจริต 

    1.3 บุตรบุญธรรม กฎหมายถือว่าบุตรบุญธรรมนั้นมีฐานะเป็น
ผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 1627 “ บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน 
เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ ”  แต่ทั้งนี้บุตรบุญธรรม
จะมีฐานะเป็นผู้สืบสันดานหรือเป็นทายาทเฉพาะแต่ผู้ที่รับบุตรบุญธรรมเท่านั้น 

    1.4 บุตรนอกสมรสที่บิดาได้รับรองโดยพฤตินัย การรับรองโดย
พฤตินัย ได้แก่ การรับรองตามความเป็นจริงว่าเด็กนั้นเป็นบุตร โดยมิได้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
เช่น พามารดาเด็กไปโรงพยาบาลขณะตั้งครรภ์ บิดาไปแจ้งทะเบียนคนเกิดว่าเป็นบุตร ให้ใช้นามสกุล
ของตนเอง ยอมรับในวงสังคมว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนเอง บิดายอมให้บุตรเรียกว่าบิดา 
   2. บิดามารดา บุคคลซึ่งจะมีฐานะเป็นบิดาของเจ้ามรดก ได้แก่บุคคลซึ่งมี
ฐานะดังต่อไปนี้ 
       ก) ชายที่จดทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดก 

       ข) ชายที่จดทะเบียนรับเด็ก เป็นบุตร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ มาตรา 1547 

       ค) ชายที่ศาลพิพากษาว่ามีฐานะเด็กเป็นบุตร 

           มารดา นั้นกฎหมายก าหนดว่ามารดาที่ให้ก าเนิดเจ้ามรดก ย่อมเป็น
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเสมอโดยไม่จ าต้องจดทะเบียนกับบิดาของเจ้ามรดก หรือจดทะเบียน
รับรองเจ้ามรดกอีก 

                    อนึ่งบิดา มารดาบุญธรรมของเจ้ามรดกกฎหมายไม่ถือว่ามีฐานะเป็น
ทายาทโดยธรรมในฐานะบิดามารดา ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรซึ่งเป็นเจ้ามรดก 

              3. พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับเจ้ามรดก หมายถึง บุคคลที่เกิดจากบิดา
มารดาเดียวกันกับเจ้ามรดก 
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   4. พ่ีน้องร่วมแต่บิดา หรือมารดากับเจ้ามรดก หมายถึง บุคคลที่เกิดจาก
บิดา หรือมารดาคนเดียวกัน 

   5. ปู่ ย่า ตา ยาย 

   6. ลุง ป้า น้า อา 
      ทายาทโดยธรรมประเภทญาติที่จะมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ได้แก่ 
ทายาทที่อยู่ในล าดับต้น เท่านั้นทายาทล าดับที่อยู่ในล าดับถัดลงมาไม่มีสิทธิได้รับมรดก อาทิเช่น ถ้า
เจ้ามรดกมีบุตร ซึ่งเป็นลาดับที่ 1 พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับเจ้ามรดกไม่มีสิทธิได้รับมรดก นัย
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา ซึ่งเป็นทายาทลาดับ 6 ของเจ้ามรดกจะมีสิทธิได้รับมรดกต่อเมื่อ เจ้ามรดกไม่มี
ทายาทตั้งแต่ลับดับ 1 ผู้สืบสันดาน จนถึงลาดับ 5 ปู่ ย่า ตา ยาย แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นเดียว คือ กรณีที่
เจ้ามรดกมีทายาทลาดับ 1 ผู้สืบสันดาน และทายาทลาดับ 2 บิดามารดา เช่นนี้ บิดามารดาของเจ้า
มรดก กับผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกจะมีสิทธิได้รับมรดกพร้อมกัน โดยกฎหมายให้บิดา มารดา แต่ละ
คนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเท่ากับบุตรหนึ่งคน  
  2.2 ทายาทโดยพินัยกรรม หรือทายาทโดยเจตนาของเจ้ามรดก 

       พินัยกรรม หมายถึง การแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายซึ่งให้มีผลบังคับได้เมื่อ
ถึงแก่ความตาย พินัยกรรม หรืค าสั่งเสียของผู้ตายซึ่งจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายนั้น จะต้องท าตาม
รูปแบบของกฎหมายที่ก าหนดไว้ มิเช่นนั้นค าสั่งเสียของผู้ตายจะไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย โดย
กฎหมายก าหนดรูปแบบของพินัยกรรมไว้ 5 แบบ 

         2.2.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา จะต้องท าเป็นหนังสือลงวันเดือนปีขณะที่ท า 
ระบุค าสั่งเสียให้ชัดเจน แล้วลงลายมือชื่อผู้ท าพินัยกรรมต่อหน้าพยาน 2 คน พินัยกรรมแบบนี้จะ
เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ก็ได้ และผู้ท าพินัยกรรมจะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้เขียน หรือพิมพ์ก็ได้แต่ต้อง
ระบุชื่อ และท่ีอยู่ของผู้เขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจนลงไว้ในพินัยกรรม 

         2.2.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ท าพินัยกรรมต้องเขียนข้อความ
ทั้งหมดด้วยลายมือตนเอง ตั้งแต่วันเดือนปี ค าสั่งเสีย และการลงลายมือชื่อ พินัยกรรมแบบเขียนเองนี้
กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีพยาน ดังนั้นจะมี หรือไม่มีก็ได้ ถ้าการท าพินัยกรรมแบบนี้มีพยานด้วย ก็
จะท าให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เพราะมีพยานผู้รู้เห็นด้วย พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ท าพินัยกรรม
ต้องลงมือเขียนพินัยกรรมกรรมด้วยลายมือของตัวเองทั้งหมด ตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัว
สุดท้าย การน าแบบพิมพ์พินัยกรรมมากรอกข้อความลงไป ไม่ใช่การท าพินัยกรรมแบบเขียนเอง แต่
เป็นการท าพินัยกรรมในแบบธรรมดาซึ่งต้องมีพยาน 2 คน 

         2.2.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ท าได้โดยไปติดต่อที่นายอ าเภอให้ช่วย
ท าพินัยกรรมให้ โดยให้นายอ าเภอจดแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะระบุไว้ในพินัยกรรม และลงลายมือ
ชื่อของตนต่อหน้าพยาน 2 คน (พินัยกรรมแบบนี้ต้องติดต่อที่อ าเภอ) 
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         2.2.4 พินัยกรรมแบบลับ ผู้ท าพินัยกรรมต้องท าพินัยกรรมแล้วปิดผนึกลง
ลายมือชื่อคาบรอยผนึกน าไปแสดงต่อนายอ าเภอและพยาน 2 คน ให้นายอ าเภอจดถ้อยค าของผู้ท า
พินัยกรรม และวัน เดือน ปี ที่ท า พินัยกรรมไว้บนซองและประทับตราต าแหน่งลงลายมือชื่อ 
นายอ าเภอ ผู้ท าพินัยกรรม และพยานบนซองนั้น (พินัยกรรมแบบนี้ต้องติดต่อที่อ าเภอ) 
         2.2.5 พินัยกรรมด้วยวาจา พินัยกรรมแบบนี้จะมีผลบังคับตามกฎหมายได้
ต่อเมื่อ ได้ท าขึ้นในขณะที่มีพฤติการณ์พิเศษคือ ผู้ท าพินัยกรรมนั้น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย มี
โรคระบาด มีสงคราม บุคคลนั้นแสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน พยานสองคนนั้นต้องไป
แสดงตนต่อนายอ าเภอโดยไม่ชักช้า แจ้งข้อความที่ผู้ตายสั่งไว้ด้วยวาจานั้น พร้อมทั้งแจ้งวันเดือนปี 
สถานที่ที่ท าพินัยกรรม และพฤติการณ์พิเศษนั้นไว้ด้วย 

         พินัยกรรมใน 4 รูปแบบแรก ผู้ท าพินัยกรรมจะเลือกท ารูปแบบใดก็ได้ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการท าพินัยกรรม ซึ่งหากจะพิจารณาใน
ด้านความสะดวกก็ 2 แบบแรก แต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องความน่าเชื่ อถือ ซึ่งก็อาจจะแก้ไขได้โดย
การท าพินัยกรรมเป็นต้นฉบับหลายฉบับ (ทุกฉบับต้องมีข้อความเหมือนกัน) โดยผู้ท าพินัยกรรม
อาจจะมอบให้บุคคลซึ่งตนไว้วางใจเป็นผู้ดูแลรักษา เมื่อผู้ท าพินัยกรรมถึงแก่ความตายปัญหาเรื่อง
พินัยกรรมจริง หรือปลอมก็ลดลงเพราะสามารถตรวจเช็คได้จากพินัยกรรมที่ทาขึ้นว่ามีข้อความ
ตรงกันหรือไม่ โดยผู้ท านัยกรรมอาจจะเขียนลงในพินัยกรรมดังนี้ 
         “พินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าได้ท าขึ้นไว้เป็น .................ฉบับ มีความถูกต้อง
ตรงกัน โดยฉบับที่มอบให้แก่...............................................เป็นดูแลรักษา ฉบับที่สองมอบให้แก่
...............................................เปน็ผู้ดูแลรักษา” 

          พินัยกรรมในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นพินัยกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะได้
ท าขึ้นต่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับทายาท แต่ปัญหาที่มักจะ
เกิดขึ้น คือ นายอ าเภอซึ่งกฎหมายให้มีหน้าที่ในการท าพินัยกรรมทั้ง 2 แบบไม่ได้ให้ความร่วมมือ 
เนื่องจากกลัวว่าจะมีปัญหายุ่งยากในภายหลังกับตนเอง 
 ข้อควรระวังในการท าพินัยกรรม 

  1. พินัยกรรมที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน 2 คน นั้น ในขณะที่ผู้ท าพินัยกรรมลง
ลายมือชื่อในพินัยกรรม พยานทั้ง 2 คนจะต้องเห็นโดยตลอด 

  2. กฎหมายห้ามมิให้พยาน ผู้เขียน และคู่สมรสของพยาน หรือผู้เขียนเป็นผู้ได้รับ
ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิในการได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมเช่น ผู้ท า
พินัยกรรม ท าพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่ นายอ้าย เช่นนี้นายอ้าย จะลงชื่อเป็นพยานในการทา
พินัยกรรม หรือเป็นผู้เขียนพินัยกรรมไม่ได้ หรือผู้ท าพินัยกรรม ท าพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่ นางเอ้ือง 
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โดยมีนายอ้ายซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางเอ้ืองลงชื่อเป็นพยานในการท าพินัยกรรม 
เช่นนี้จะมีผลท าให้นางเอ้ืองไม่ได้ที่ดินตามพินัยกรรม  
            3. บุคคลซึ่งจะเป็นพยานในพินัยกรรม จะต้องเป็นมิได้เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 
      3.1 ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

      3.2 บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

      3.3 บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง 
   4.กรณีที่ผู้ท าพินัยกรรม ได้ท าพินัยกรรมเป็นต้นฉบับหลายฉบับ การแก้ไข
พินัยกรรมจะต้องกระท าต่อพินัยกรรมทุกฉบับ แก้ไขท่ีใดจุดใดต้องลงลายมือชื่อผู้ท าพินัยกรรม พยาน 
ก ากับการแก้ไขตลอด 

  5. ในกรณีที่ผู้ท าพินัยกรรมเปลี่ยนใจไม่อยากแสดงเจตนาเผื่อตายต่อไป ผู้ท า
พินัยกรรมก็สามารถเพิกถอนพินัยกรรมที่ท าขึ้นได้ โดยท าลายพินัยกรรมที่ท าขึ้นนั้นทิ้งไปจะโดยวิธีใด
ก็ได้ แต่ถ้าได้ท าพินัยกรรมขึ้นหลายฉบับต้องท าลายทิ้งทุกฉบับ 

  6.บุคคลทุกคนสามารถท าพินัยกรรมได้ ยกเว้นแต่บุคคลดังต่อไปนี้ถ้าท าพินัยกรรม 
พินัยกรรมที่ท าขึ้นจะมีผลเป็นโมฆะ 

     6.1 บุคคลซึ่งอายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ 
     6.2 บุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

  เมื่อพินัยกรรม หมายถึง การแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้ซึ่งต้องการท าพินัยกรรม
จึงสามารถจะเขียนค าสั่งเสียของตนเองได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การจัดการทรัพย์มรดกของตน 
การจัดการศพ การตั้งผู้ปกครองทรัพย์ให้แก่บุตรผู้เยาว์ การแสดงเจตนาไม่ให้ทายาทบางคนได้รับ
มรดก การตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น 

 

การแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับและชั้นต่างๆ 

  1. ถ้าเจ้ามรดกมีทายาทโดยธรรมในล าดับชั้นต่าง ๆ หลายชั้น ผู้มีสิทธิรับมรดก ได้แก่  
ทายาทโดยธรรมในล าดับต้น ส่วนทายาทล าดับรองลงมาไม่มีสิทธิรับมรดก (หลัก ญาติสนิทตัดญาติ
ห่าง)  ยกเว้น  กรณีผู้ตายมีทายาทโดยธรรมทั้งล าดับที่ 1 และ 2 (ผู้สืบสันดานและบิดามารดา) 
กฎหมายบัญญัติให้บิดาและมารดามีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายเสมือนเป็นบุตรของผู้ตาย 

              ตัวอย่าง  นาย เอ  ตายโดยไม่ได้ท าพินัยกรรมมีเงินอยู่ก่อนตาย  จ านวน  40,000  บาท  
มีบุตร  2  คน  คือ  นายโท และนายตรี  และบิดามารดาของนาย  เอ  ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคน คือ นาย
ฟ้าและนางส้ม และยังมีปู่ ย่า ตา ยาย และลุง ป้า น้า อา ด้วย ผู้มีสิทธิรับมรดกจ านวน 40,000 บาท 
ของนาย เอ ได้แก่ นายโทกับนายตรี ในฐานะทายาทล าดับที่ 1 และนายฟ้ากับนางส้มในฐานะทายาท
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ล าดับที่ 2 ซ่ึงมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าเป็นบุตร เป็นจ านวนเงินคนละ 10,000 บาท ส่วนปู่ ย่า ตา ยาย 
และลุง ป้า น้า อา นั้น เป็นทายาทโดยธรรมล าดับที่ 5 และ 6 ซึ่งอยู่ล าดับหลังจึงไม่มีสิทธิได้รับมรดก 

        2. กรณีผู้ตายมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังมีชิวิตอยู่แม้ผู้ตายจะมีทายาทโดย
ธรรมในล าดับใดก็ตาม คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดกเสมอ แต่ต้องแบ่งสินสมรสระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส 
จากนั้นน าสินสมรสในส่วนของผู้ตายไปแบ่งในระหว่างทายาทตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                 2.1 ถ้าผู้ตายมีทายาทโดยธรรมในล าดับที่ 1 (ผู้สืบสันดาน) คู่สมรสจะมีสิทธิได้รับมรดก
เสมือนหนึ่งว่าเป็นบุตรของผู้ตาย 

            ตัวอย่างเช่น  นายเอ ตายโดยไม่ได้ท าพินัยกรรม มีเงินอยู่ก่อนตาย 40,000  บาท  
มีบุตร 1 คน ภริยาและบุตรของนายเอ จะได้รับเงินมรดกคนละ 20,000 บาท 

                2.2  ถ้าผู้ตายมีทายาทโดยธรรมในล าดับที่ 2 (บิดามารดา) หรือมีทายาทโดยธรรม
ล าดับที่  3  (พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน) คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดกครึ่งหนึ่ง 
                         ตัวอย่างเช่น  นายเอ มีเงินอยู่ก่อนตาย 600,000 บาท บิดามารดาของนายเอ ยัง
มีชีวิตอยู่ ภริยาของนาย เอ จะได้รับเงินมรดกครึ่งหนึ่ง คือ จ านวน 300,000 บาท ส่วนบิดามารดา
ของนาย เอ จะได้รับเงินมรดกคนละ 150,000  บาท 

                2.3 ถ้าผู้ตายมีทายาทโดยธรรมล าดับที่  4 (พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
เดียวกนั) หรือมีทายาทโดยธรรมล าดับที่ 5 (ปู่ ย่า ตา ยาย) หรือมีทายาทโดยธรรมล าดับที่ 6 ( ลุง ป้า 
น้า  อา) คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดก 2 ใน 3 ส่วน 

                        ตัวอย่างเช่น  นายเอ ตายโดยไม่ท าพินัยกรรม มีเงินอยู่ก่อนตาย 900,000  
บาท มีพ่ีร่วมบิดา 1 คน น้องร่วมมารดา 1 คน ภริยาของนายเอ มีสิทธิได้รับเงินมรดก 2 ใน 3 ส่วน  
คือ  600,000 บาท ส่วนพ่ีร่วมบิดาและน้องร่วมมารดาของนาย เอ  ได้รับเงินมรดกคนละ  150,000  
บาท 

                   2.4  ถ้าผู้ตายไม่มีทายาทโดยธรรมอยู่เลย คงมีแต่คู่สมรส มรดกทั้งหมดตกแก่คู่สมรส
แต่เพียงผู้เดียว 

           3. กรณีมีทายาทโดยธรรมในล าดับเดียวกันหลายคน ให้ทายาทโดยธรรมเหล่านั้นได้รับ
มรดกคนละส่วนเท่าๆกัน 

                ตัวอย่างเช่น นายเอ มีเงินมรดก 40,000 บาท มีลุง 1 คน ป้า 1 คน น้า 1 คน และอา 1 
คน แต่ละคนมีสิทธิได้รับเงินมรดกของนายเอ คนละ 10,000  บาท 

            4. กรณีมีผู้สืบสันดานหลายชั้นในระหว่างทายาทโดยธรรมล าดับที่  1 ผู้สืบสันดานชั้นที่
ใกล้ชิดเจ้ามรดกเท่านั้นที่มีสิทธิในมรดก  ผู้สืบสันดานชั้นถัดไปจะมีสิทธิได้รับมรดกก็แต่เฉพาะการรับ
มรดกแทนที ่
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                 ตัวอย่างเช่น  นาย ก  มีเงินมรดก  800,000  บาท  มีลูก  1  คน  คือ  นาย ด และนาย
ด ามีลูก  1  คน  คือนาย ข  แต่นาย ด ถึงแก่ความตายก่อนนาย ก  เงินมรดกจ านวน  800,000  บาท  
จึงตกทอดแก่นาย ข ซึ่งเป็นผู้รับมรดกแทนที่นายด า 
             5. ผู้สืบสันดาน หมายถึง บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย ถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส กฎหมายบัญญัติให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
มารดาเท่านั้น  จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อ บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน
ภายหลัง  หรือบิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร หรือศาลมีค าพิพากษาว่าเป็นบุตรของบิดา หรือ
บิดาให้การรับรองด้วยการให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา  ให้ใช้นามสกุล จึงจะถือว่าเป็น
ผู้สืบสันดานตามกฎหมายด้วย นอกจากนี้  บุตรบุญธรรมตามกฎหมายก็มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตร
บุญธรรมได้ด้วยเช่นกัน 

 

การรับมรดกแทนที ่
           การที่บุคคลผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 (1) (3) (4) 

และ (6) ถึงแก่ความตายหรือตายโดยผลของกฎหมายในเรื่องสาบสูญ หรือถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อน
เจ้ามรดกตาย ผู้สืบสันดานของบุคคลผู้เป็นทายาทที่ถึงแก่ความตายหรือถูกก าจัดมิให้รับมรดกนั้น 
ย่อมเข้ารับมรดกแทนที่ตามส่วนที่ผู้ตายหรือผู้ถูกก าจัดมิให้รับมรดกมีสิทธิจะได้รับ รวมทั้งผู้สืบสันดาน
ของทายาทนั้นก็อาจเป็นบุคคลที่จะถูกรับมรดกแทนที่ได้เช่นเดียวกัน 

    หลักเกณฑ์การรับมรดกแทนที่ 
         (1) การรับมรดกแทนที่นั้นใช้บังคับในระหว่างทายาทโดยธรรมเท่านั้น ส่วนสิทธิตาม
พินัยกรรมรับมรดกแทนที่ไม่ได้ ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2784/2515  ผู้ตายท าพินัยกรรม
ยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งให้ ท. ซึ่งเป็นบุตรคนหนึ่ง แต่ ท.ตายไปก่อนผู้ท าพินัยกรรม 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพินัยกรรมนั้นจึงเป็นอันตกไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1698(1) และต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1699 ประกอบกับ 
มาตรา 1620 วรรคสอง ทรัพย์สินดังกล่าวต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก ซึ่งมีแต่ ท. 
แต่เมื่อ ท. ตายไปก่อนแล้ว ผู้สืบสันดานของ ท.จึงเข้ารับมรดกแทนที่ในทรัพย์มรดกดังกล่าว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1639 

 (2) ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงของบุคคลซึ่งจะเป็นทายาท ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 (1), (3), (4) ,และ (6) ซึ่งผู้สืบสันดานโดยตรงนั้น
หมายความถึงญาติผู้สืบสายโลหิตของบุพการีเท่านั้น ดังนั้น ผู้สืบสันดานประเภทบุตรบุญธรรมจึงไม่มี
สิทธิรับมรดกแทนที่ 
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      อย่างไรก็ตาม หากบุคคลที่มีสิทธิได้รับมรดกที่ถึงแก่ความตายไปก่อนนั้นคือบุตรบุญธรรม 
กรณีนี้ ผู้สืบสันดานโดยตรงของบุตรบุญธรรมที่เสียชีวิตนั้นย่อมมีสิทธิเข้ารับมรดกแทนที่บุตรบุญธรรม
นั้นได้ ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 290/2494  บุตรบุญธรรมตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร
ของบุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิรับมรดกแทนที่กันได้ตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติให้ไว้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1639 

                 บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1627 ย่อมเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงจึงมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดาได้ตามมาตรา 1639 และ 1643 ดัง
ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาต่อไปนี้ 
       ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 381/2538   ม.และโจทก์ท่ี 1 ได้แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับ
บุตรโดยให้ความอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลเดียวกัน เป็นพฤติการณ์ที่รู้กันโดยทั่วไปตลอดมาว่า
โจทก์ที่ 1 เป็นบุตร โจทก์ที่ 1 จึงเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเป็น
ทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของ ม. แต่เมื่อ ม.ซึ่งเป็นบุตรของเจ้ามรดกตายไปก่อนเจ้ามรดก โจทก์
ที่ 1 จึงมีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกแทนที่ ม.ได้ 
                 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 436/2518   โจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายของ บ.พฤติการณ์ที่ บ.
ได้อุปการะเลี้ยงดูกับให้การศึกษาเล่าเรียนแก่โจทก์ ถือได้ว่า บ.ได้รับรองและแสดงออกว่าโจทก์เป็น
บุตรของ บ. โจทก์จึงเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกแทนที่ บ. 
           (3) บุคคลซึ่งจะเป็นทายาทจะต้องเสียสิทธิในการรับมรดกเพราะตาย(สาบสูญ) หรือถูกก าจัด
มิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายเท่านั้น 

           (4) ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ต้องมีสิทธิรับมรดกและมีสิทธิสมบูรณ์ในการรับมรดก กล่าวคือ 
ต้องมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 (มาตรา 1604 วรรคหนึ่ง) และต้องไม่เป็นผู้
เสียสิทธิในการรับมรดก เช่น ถูกก าจัดหรือถูกตัดมิให้รับมรดก เป็นต้น ดังตัวอย่างค าพิพากษาต่อไปนี้ 
                 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2520   ท.มารดาจ าเลยถูกตัดไม่ให้รับมรดกตั้งแต่ก่อน ท.
ตาย ท.จึงไม่ได้เป็นทายาทตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 อีกต่อไป ท.
จึงไม่มีที่ (ความเป็นทายาท) ที่จ าเลยจะเข้ารับมรดกแทนได้และไม่มีบทกฎหมายมาตราใดบัญญัติให้
สิทธิแก่ผู้สืบสันดานที่จะเข้าแทนที่การรับมรดกของทายาทโดยธรรมที่ถูกตัดมรดก หนังสือตัดไม่ให้รับ
มรดกเป็นการแสดงเจตนาโดยเด็ดขาดปราศจากเงื่อนไขใดๆ ของเจ้ามรดก จึงมีผลทันทีเมื่อได้ท าขึ้น
โดยถูกต้องตามกฎหมาย หาใช่จะมีผลต่อเมื่อเจ้ามรดกตายไม่ เพราะหนังสือตัดทายาทโดยธรรมไม่ใช่
พินัยกรรม ส่วนการที่การแสดงเจตนาตามหนังสือตัดการรับมรดกจะเกิดผลขึ้นเมื่อใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ต่างหาก 

            ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8023/2538   ผู้ร้องถูกเจ้าพนักงานต ารวจ จับกล่าวหาว่า ผู้ร้อง
เป็นผู้ยิงเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ต่อมาผู้ร้องถูกส่งฟ้องต่อศาลในข้อหาดังกล่าวซึ่งผู้ร้องให้การปฏิเสธ 
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คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้น ถ้าหากต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ร้องได้เจตนา
กระท าให้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องก็เป็นบุคคลที่ต้องถูกก าจัดมิให้รับ
มรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606(1) ซึ่งเป็นการถูก
ก าจัดมิให้รับมรดกภายหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1639 ที่ผู้สืบสันดานของผู้ร้องจะมีสิทธิรับมรดกแทนที่ผู้ร้อง  
              ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2539  แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1639 
บัญญัติให้ผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกก าจัดมิให้รับมรดกรับมรดกแทนที่ทายาทนั้นได้ในกรณีที่
ทายาทนั้นถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายเท่านั้นก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1607 บัญญัติว่า การถูกก าจัดมิให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัวผู้สืบสันดานของ
ทายาทท่ีถูกก าจัดสืบมรดกต่อไปเหมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นตายแล้ว โดยมิได้บัญญัติว่า ผู้สืบสันดานของ
ทายาทท่ีถูกก าจัดมิให้รับมรดกสืบมรดกต่อไปได้เฉพาะในกรณีที่ทายาทนั้นถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อน
เจ้ามรดกตายเท่านั้น ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจ าเลยได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกของ บ.เจ้า
มรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้และต้องถูกก าจัดมิให้ได้รับมรดกของ บ.เลย อันเป็นการถูกก าจัดมิให้
ได้รับมรดกหลังเจ้ามรดกตายก็ตาม บุตรของจ าเลยซึ่งเป็นผู้สืบสันดานของจ าเลยทายาทผู้ถูกก าจัดมิ
ให้รับมรดกของนายบุญช่วยย่อมสืบมรดกของ บ.ต่อไปได้เหมือนหนึ่งว่าจ าเลยตายแล้วตามบทบัญญัติ
แห่งมาตรา 1607 และบทบัญญัติมาตรา 1607 หาได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 1639 ไม่    
                 (5) ถ้าทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 (2) และ 
(5) คือ บิดามารดาและปู่ย่าตายาย ถึงแก่ความตายหรือถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ให้
ส่วนแบ่งทั้งหมดตกได้แก่ทายาทในล าดับเดียวกันที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ห้ามมิให้รับมรดกแทนที่กัน
ต่อไป ตามมาตรา 1641 

 

การสืบมรดก 

 การสืบมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1615 วรรคสอง นั้น เป็นกรณี
ที่ "เมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได้ตามสิทธิของตน 
และชอบท่ีจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับส่วนแบ่งที่ผู้สละมรดกนั้นจะได้รับ แต่ผู้สืบสันดานนั้น ต้องไม่ใช่ผู้ที่
บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ได้บอกสละมรดกโดยสมบูรณ์ในนามของ
ผู้สืบสันดานนั้น"ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาต่อไปนี้ 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2167/2518   การสละมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์จะกระท าได้ต่อเมื่อหลังจากที่เจ้ามรดกตายแล้ว และผู้สละเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกนั้นด้วย หาก
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เจ้ามรดกยังไม่ตายก็ย่อมจะไม่มีมรดกตกทอดเพ่ือให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกสละได้ ดังจะเห็นได้จาก
การที่มาตรา 1615 บัญญัติให้การสละมรดกมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตาย 

  เจ้ามรดกท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 
2501 ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2504 ผู้ร้องและเจ้ามรดกได้ท าสัญญากันมีข้อความว่า ผู้ร้องไม่ขอ
เกี่ยวข้องในทรัพย์สินของเจ้ามรดก นอกจากนา 10 ไร่ และยุ้งข้าวครึ่งหนึ่งแล้ว ผู้ร้องยอมสละสิทธิ
หมดทุกอย่างเท่าที่มีสิทธิจะพึงได้ ต่อมาเจ้ามรดกถึงแก่กรรม ดังนี้สัญญาดังกล่าวมิใช่เป็นการสละ
มรดก เพราะได้ท าไว้ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่กรรม ไม่มีผลกระทบกระเทือนพินัยกรรมของเจ้ามรดกที่ท า
ไว้ข้างต้น และเมื่อผู้ร้องเป็นผู้เหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย จึงชอบที่จะต้องเป็น
ผู้จัดการมรดกรายนี้ได้ 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1958/2544  การสละมรดก หมายถึงการสละส่วนของตน
โดยไม่เจาะจงว่าจะให้มรดกที่สละนั้นตกได้แก่บุคคลอ่ืนใด เพราะมิเช่นนั้นแล้วบทบัญญัติแห่งมาตรา 
1615วรรคสอง จะไม่มีผลบังคับ ดังนั้น หนังสือตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านท าขึ้นโดยมีเจตนาจะไม่รับ
ทรัพย์มรดกของผู้ตาย โดยจะยกให้เด็กหญิง ด. แต่ผู้เดียว แต่ผู้ ร้องและผู้คัดค้านยังประสงค์จะเป็น
ผู้จัดการมรดกของผู้ตายอยู่ จึงมิใช่เป็นการสละมรดก ผู้ร้องซึ่งเป็นมารดาของผู้ตายจึงมีสิทธิยื่นค าร้อง
ขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ 
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3961-3962/2528  มารดาของจ าเลยเป็นพ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกันกับโจทก์และเจ้ามรดก เมื่อมารดาจ าเลยสละมรดก จ าเลยซึ่งเป็นบุตรจึงมีสิทธิสืบ
มรดกได้ตามมาตรา 1615 และมีฐานะเป็นทายาทของเจ้ามรดก ในล าดับเดียวกับโจทก์ มีสิทธิยกอายุ
ความ 1 ปีขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ ตามมาตรา 1755 

 

พระภิกษุเป็นทายาท หรือพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622  พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องทรัพย์มรดกใน
ฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้โดยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 
  1. ถ้าผู้จัดการมรดกแบ่งปันทรัพย์มรดกมาถวายให้แก่พระภิกษุในฐานะทายาทโดย
ธรรมโดยมิได้เรียกร้องก็ดี หรือพระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์ตามพินัยกรรมที่มีผู้อุทิศถวายให้ก็ดี 
พระภิกษุย่อมรับเอาหรือเรียกร้องตามพินัยกรรมได้โดยไม่ต้องสึกจากสมณะเพศ 

       2. ค าว่า พระภิกษุ หมายความถึงบุคคลที่อุปสมบทในศาสนาของพระพุทธเจ้า แต่ไม่
กินความรวมถึงแม่ชีและสามเณร 
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      3. ถ้าพระภิกษุเป็นทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวที่มีสิทธิได้รับมรดก มรดกย่อมตก
ทอดมายังพระภิกษุทันทีที่เจ้ามรดกตาย หากบุคคลอ่ืนเบียดบังเอาทรัพย์มรดกนั้นไป พระภิกษุใน
ฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ มีสิทธิติดตามเรียกร้องเอาทรัพย์นั้นคืนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกได้ 
 

 ทรัพย์สินของพระภิกษุ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 - 1624 

          1.ทรัพย์สินทุกอย่างที่พระภิกษุได้มาระหว่างอยู่ในสมณะเพศ ไม่ว่าโดยทางใดและ
จะเพราะได้มาเนื่องจากสมณะเพศหรือไม่ก็ตามต้องอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1623 

                2.แม้พระภิกษุมีคู่สมรสและการบวชไม่เป็นเหตุให้การสมรสขาดกัน และจะถือว่า
เป็นการทิ้งร้างกันยังมิได้ก็ตาม ทรัพย์สินที่ได้มาเพราะเขาท าบุญให้พระภิกษุย่อมไม่ถือว่าเป็นสินสมรส 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 (1)  คู่สมรสจะแบ่งทรัพย์สินนี้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 ไม่ได้ 
  3.ถ้าพระภิกษุธุดงค์ไปในที่ต่างๆ แล้วมรณภาพลง ทรัพย์สินของพระภิกษุตกเป็น
สมบัติของวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัด 

  4.ถ้าบุคคลนั้นอุปสมบทแล้วสึกจากสมณะเพศ แล้วอุปสมบทใหม่หลายโบสถ์ ดังนี้ 
ทรัพย์สินก่อนอุปสมบทครั้งสุดท้าย ซึ่งแม้จะได้มาระหว่างอุปสมบทครั้งก่อนๆ คงตกได้แก่ทายาทของ
พระภิกษุ 

 

การเสียสิทธิในการรับมรดก 

 1.การถูกก าจัดมิให้ได้รับมรดก  
    1.1 เป็นผู้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1605 การก าจัดมิให้ได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1605เป็นบทบัญญัติ
ให้ทายาทเสียสิทธิในมรดกโดยผลของกฎหมาย และเป็นการเสียสิทธิเพราะปิดปังหรือยักย้ายทรัพย์
มรดก ซึ่งการปิดบังและยักย้ายได้กระท าขึ้นภายหลังเจ้ามรดกตายแล้ว   ต่างกับการถูกก าจัดมิให้รับ
มรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรตาม.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 ซึ่งอาจเกิดก่อนหรือ
หลังเจ้ามรดกตายแล้วก็ได้ การถูกก าจัดตามมาตรานี้ถ้าผู้ถูกก าจัดมีผู้สืบสันดานๆ ของผู้ถูกก าจัดนั้นมี
สิทธิรับมรดกแทนที่ผู้ถูกก าจัดได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1607 ดังตัวอย่างค า
พิพากษาต่อไปนี้ 
         ฎีกาที่487/2539แม้จ าเลยได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกของผู้ตายมากกว่าส่วนที่
ตนจะได้และต้องถูกก าจัดมิให้รับมรดกของผู้ตายเลย อันเป็นการถูกก าจัดมิให้ได้รับมรดกหลังเจ้า



161 

มรดกตายก็ตาม บุตรของจ าเลยซึ่งเป็นผู้สืบสันดานของจ าเลยทายาทผู้ถูกก าจัดมิให้รับมรดกของ
ผู้ตายย่อมสืบมรดกของผู้ตายเสมือนหนึ่งว่าจ าเลยตายแล้วได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1607 

  ค าว่า ทายาท ตาม มาตรานี้หมายถึง ทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603 และ มาตรา 1651 (1)เพราะ มาตรา 1605 วรรคท้ายยกเว้น
ไม่ให้ใช้บังคับเฉพาะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งอย่างตาม มาตรา 1651 (2) เท่านั้น  

   มรดกท่ียักย้ายได้ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์และมีตัวทรัพย์อยู่ แต่ถ้าทายาทคนหนึ่งไม่พอใจใน
การแบ่งทรัพย์สินท าลายทรัพย์มรดกชิ้นหนึ่งเสีย เพ่ือไม่ให้ทายาทอ่ืนได้รับทรัพย์มรดกชิ้นนั้น เช่นนี้
ไม่ใช่เป็นการยักย้าย จึงไม่ถูกก าจัดตาม มาตรา 1605 

ผลของการถูกก าจัดตาม.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1605ดังนี้ 
 1.ยักย้ายหรือปิดบังเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่ามีผลท าให้ทายาทผู้นั้นถูกก าจัดมิให้ได้รับ
มรดกท้ังหมด 

       ตัวอย่าง มรดกของเอก มีราคา 3,000,000บาท โท ตรี และจัตวา เป็นทายาทโดยธรรมของ
ไก่ มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกนี้เท่าๆ กันคนละ 1,000,000 บาท ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1629, มาตรา 1633 ถ้าโทยักย้ายเครื่องเพชรในกองมรดกไปเป็นส่วนตัวเสีย
1,200,000 บาท และตรีปิดบังไม่ให้ทายาทอ่ืนรู้ว่า ด ามีเงินฝากประจ าที่ธนาคาร  1,000,000 บาท 
ทั้งนี้ โทและตรี กระท าการฉ้อฉล จึงถูกก าจัดมิให้ได้รับมรดกของเอกเลย ดังนี้ มรดกทั้งหมดของเอก
จึงตกได้แก่จัตวาผู้เดียว 

 2.ยักย้ายหรือปิดบังน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ มีผลท าให้ทายาทผู้นั้นถูกก าจัดมิให้ได้รับมรดก
เฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบัง 
    ตัวอย่าง ตามตัวอย่างแรก ถ้าโทยักย้ายเครื่องเพชรไปเป็นเงิน 200,000 บาท โทถูกก าจัดมิ
ให้ได้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ยักย้าย 200,000 บาทนี้ ต้องน ามาคืนให้แก่กองมรดก โทคงได้ส่วนแบ่ง 
800,000 บาท (1,000,000 - 200,000 บาท) ส่วนที่โทยักย้ายเมื่อได้คืนมาแล้วน าไปรวมกับกองมรดก
ของเอกรวมเป็นเงิน 2,000,000บาท  ตรีและจัตวาจึงได้มรดกคนละ 1,000,000 บาท เท่าๆ กัน 

   3. กรณีท่ีผู้ตายมีทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิรับมรดก
ของผู้ตาย เช่นนี้แม้ทายาทคนเดียวนั้นจะยักย้ายหรือปิดปังทรัพย์มรดกจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม ก็ไม่
มีทางถูกก าจัดมิให้รับมรดก ทั้งนี้เพราะมรดกนั้นเป็นของทายาทผู้นั้นแต่ผู้เดียว การกระท าดังกล่าวจึง
ไม่มีทายาทอ่ืนที่จะต้องเสื่อมเสียประโยชน์ 
  4.ถ้าผู้ตายท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ผู้รับพินัยกรรมโดยเฉพาะเจาะจง
แล้ว เพ่ือเคารพเจตนาของผู้ตาย แม้ผู้รับพินัยกรรมคนนั้นจะไปยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกสิ่งอ่ืน
โดยฉ้อฉล ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกก าจัดไม่ให้รับมรดกทรัพย์เฉพาะสิ่งตามพินัยกรรมนั้น 
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  5.การยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก ต้องเกิดขึ้นภายหลังเจ้ามรดกตายแล้วอันเป็นการฉ้อฉล
ทายาทอ่ืน และไม่อาจถอนข้อก าจัดโดยให้อภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1606 วรรคท้ายได้ เพราะเจ้ามรดกได้ตายไปก่อนแล้ว อีกทั้งจะท าหนังสือให้อภัยไว้
ล่วงหน้าก็ไม่ได้ เพราะการให้อภัยตาม มาตรา1606 วรรคท้าย ให้ท าได้เฉพาะการก าจัดมิให้ได้มรดก
ฐานเป็นผู้ไม่สมควรเท่านั้นดังตัวอย่างค าพิพากษาต่อไปนี้ 
     ฎีกาที่ 1357/2534 การที่ทายาทโดยธรรมเบิกความในคดีที่ขอให้ศาลมีค าสั่งตั้งตนเป็น
ผู้จัดการมรดกว่า เจ้ามรดกมีทรัพย์มรดกเพียงเท่าที่เบิกความถึง แต่ความจริงเจ้ามรดกมีทรัพย์มรดก
มากกว่านั้น ยังไม่พอฟังว่าเป็นการปิดบังทรัพย์มรดก(การร้องขอและคัดค้านในชั้นจัดการมรดกมี
ประเด็นว่า ผู้ใดสมควรเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้น ส่วนทรัพย์มรดกมีอะไรบ้างไม่ใช่ข้อส าคัญในคดี) 
  1.2 เป็นผู้ถูกก าจัดมิให้ได้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1606 

        ทายาทที่ถูกก าจัดมิให้ได้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร ซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้ถูก
ก าจัดอาจเกิดก่อนหรือภายหลังเจ้ามรดกตายแล้วก็ได้ และบุคคลที่ถูกก าจัดฐานเป็นผู้ ไม่สมควรนี้อาจ
เป็น 

 ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปหรือผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างก็ได้  
ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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  ก) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 (1) หมายความว่าทายาทผู้ใดต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดว่าฆ่าเจ้ามรดกหรือพยายามฆ่าเจ้ามรดกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ,

มาตรา.288,289หรือ288, 289ประกอบด้วย ม.80 จึงถูกก าจัด ถ้ามิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท าร้ายเจ้ามรดก
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290) ก็ด ีหรือกระท าโดยประมาทเป็น
เหตุให้เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291) ก็ดี หาต้องถูกก าจัดไม ่

   นอกจากกรณีที่ผู้ตายหรือผู้เสียหายเป็นเจ้ามรดกแล้ว ยังขยายความถึงการกระท าต่อผู้มีสิทธิได้รับ
มรดกก่อนตนด้วย เช่น  ก่อนเจ้ามรดกตายบุตรคนโตของเจ้ามรดกฆ่าน้องทุกคนเพ่ือจะรับมรดกเสีย
คนเดียวนั้น เป็นการฆ่าผู้มีสิทธิจะได้รับมรดกด้วยกันจึงไม่ต้องถูกก าจัด  หรือเจ้ามรดกตายไปแล้ว
มรดกตกได้แก่บุตรคนเดียวของเจ้ามรดก น้องเจ้ามรดก (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา.1629(3)) จึงฆ่าบุตรของเจ้ามรดก ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(1)) ก็
เป็นการฆ่าผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1630)จึงต้องถูก
ก าจัดมิให้ได้รับมรดก 

   ข) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 (2) ที่ว่า“ฟ้อง”นั้น หมายความว่าเป็น
โจทก์ฟ้องคดีด้วยตนเอง ถ้าเป็นพนักงานเป็นโจทก์ฟ้องแม้ทายาทเป็นผู้เสียหายในคดีนั้นก็ไม่ถูกก าจัด 

   ค)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 (3) ที่ว่า รู้ว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าแต่มิได้
ร้องเรียน เพ่ือเป็นทางที่จะเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ ค าว่าร้องเรียน หมายถึงการแจ้งความร้องทุกข์ 
การกล่าวโทษหรือให้การเป็นพยานถึงข้อเท็จจริง เท่าที่ตนรู้เห็นทั้งหมดเพ่ือเป็นทางที่จะเอาตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษ 

   ง) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 (4) ค าว่า ฉ้อฉล มีความหมายตาม
ธรรมดา คือโกงโดยใช้อุบาย และหมายถึงบุคคลที่ฉ้อฉลให้เจ้ามรดกท าหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
พินัยกรรมโดยตรงเท่านั้น 

   จ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 (5) ปลอม ท าลาย หรือปิดบัง
พินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมด 

     ฎีกาที่ 847/2518 ผู้รับพินัยกรรมหาพินัยกรรมไม่พบ จึงขอรับมรดกต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ว่าเป็นทายาทโดยธรรม ดังนี้ ไม่เป็นการสละพินัยกรรมหรือปิดบังพินัยกรรม ไม่ถูกก าจัดและรับมรดก
ตามพินัยกรรมที่หาพบภายหลังได้ 
 2. การตัดมิให้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608 

    2.1 การตัดทายาทโดยธรรมด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง และระบุตัวทายาทผู้ถูกตัดโดยชัดแจ้ง มีผล
ท าให้ทายาทโดยธรรมผู้นั้นไม่มีสิทธิรับมรดก และผู้สืบสันดานของผู้ถูกตัดก็ไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่
เลย เพราะในกรณีดังกล่าว ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้รับมรดกแทนที่หรือสืบมรดกต่อไปได้ 
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         แบบการตัดมิให้รับมรดกต้องท าตามแบบหนึ่งแบบใดดังต่อไปนี ้
                1.โดยพินัยกรรม ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายของเจ้ามรดกผู้ท า
พินัยกรรมตาม มาตรา1646 และต้องท าตามแบบ ,มาตรา 1648, ,มาตรา 1655 มิฉะนั้นจะตกเป็น
โมฆะตาม มาตรา 1705 

                  2.โดยท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แก่นายอ าเภอ 

     2.2 กรณีให้ถือว่าเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก การที่เจ้ามรดกท าพินัยกรรมจ าหน่ายทรัพย์มรดกเสีย
ทั้งหมดโดยทายาทโดยธรรมบางคนหรือทั้งหมด ไม่มีชื่อได้รับส่วนแบ่งมรดกนั้นเลย และในพินัยกรรม
ก็ไม่มีข้อความตัดทายาทโดยธรรมนั้นโดยชัดแจ้งและระบุชื่อผู้ถูกตัดนั้นโดยชัดเจนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608 วรรคท้าย ให้ถือว่าทายาทโดยธรรมนั้นเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับ
มรดก เพราะเมื่อพินัยกรรมมีผลบังคับ ทายาทโดยธรรมนั้นไม่มีสิทธิได้รับมรดกเลยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1620, 1673 

แต่การที่เจ้ามรดกท าพินัยกรรมจ าหน่ายทรัพย์มรดกบางส่วน หรือเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างให้แก่ผู้รับ
พินัยกรรมและมีทรัพย์มรดกนอกพินัยกรรมที่จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม  ดังนี้ ไม่ถือว่าเป็นการตัด
ทายาทโดยธรรม เพราะมิได้ท าพินัยกรรมจ าหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมด จึงไม่ต้องด้วย ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608 วรรคท้าย และกรณีต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1620 คือ ให้ปันส่วนทรัพย์มรดกที่มิได้จ าหน่ายโดยพินัยให้แก่ทายาทโดยธรรม
ตามกฎหมายต่อไป 

  แบบการถอนการแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1609 วรรคสอง 
1. ถ้าการตัดมิให้รับมรดกได้ท าโดยพินัยกรรม ก็ต้องถอนโดยพินัยกรรม ซึ่งอาจกระท าโดยการเพิก
ถอนพินยักรรมหรือข้อก าหนดพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1693 ถึง ม. 

1697 จะถอนโดยวิธีอ่ืน เช่น โดยไปท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 
2. ถ้าการตัดมิให้รับมรดกได้ท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ต้องถอนโดยท าเป็นหนังสือ
มอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือโดยพินัยกรรมก็ได้ 
 3. การสละมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612 

 3.1การสละมรดกนั้นเป็นเหตุให้ทายาทเสียสิทธิในมรดกโดยเกิดจากการแสดงเจตนาชัดแจ้ง
ของทายาท 

    ก) ทายาทที่จะสละมรดกได้ทายาทผู้นั้น ต้องมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกแล้ว และค าว่าทายาท 
หมายถึงทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรมด้วย   ถ้าทายาทคนใดสละมรดกทั้งๆ ที่ตนยังไม่มีสิทธิ 
เพราะเจ้ามรดกยังไม่ตาย ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อันหากจะมีในภายหน้า เช่น ท าสัญญา
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ประนีประนอมยอมความสละมรดกตั้งแต่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ หาอาจจะท าได้ไม่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1619 (ฎ.2167/2518) 

    ข) การสละมรดกต้องเป็นการสละมรดกส่วนของตนทั้งหมดมิฉะนั้นต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา.1613 และการสละมรดกก็ต้องไม่มีเจตนาเจาะจงให้มรดกส่วนของตนที่สละ
นั้นตกได้แก่ทายาทอ่ืนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

     ค) การสละมรดกนั้นจะท าโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1613 

     ง) หากสละทรัพย์มรดกรายการหนึ่งเพ่ือขอเลือกเอาทรัพย์รายการอ่ืนหรือยอมรับแบ่งทรัพย์ที่มี
ราคาน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ก็ไม่ถือว่าทายาทผู้นั้นสละมรดกส าหรับจ านวนส่วนแบ่งที่ขาดไป 

      จ) เมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได้ตาม
สิทธิของตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1615วรรคสอง ถ้าทายาทโดยธรรมผู้ที่
สละมรดกไม่มีผู้สืบสันดาน ให้ปันส่วนแบ่งของผู้ที่ได้สละมรดกนั้นแก่ทายาทอ่ืนของเจ้ามรดกต่อไป 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1618 

         ฉ) เมื่อผู้รับพินัยกรรมสละมรดกตามพินัยกรรม ทรัพย์มรดกส่วนนั้นตกได้แก่ทายาทโดยธรรม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1698 (3) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1620, 1699ดังนั้น ผู้สืบสันดานของผู้รับพินัยกรรมจึงไม่มีสิทธิจะรับมรดกที่ได้สละแล้วนั้น ตา
ม.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1617 

 3.2 การสละมรดก อาจท าได้ 2 วิธี คือ 

      ก) ท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ คือ นายอ าเภอ ตาม พ .ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 หนังสือนั้นต้องมีข้อความแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าสละมรดกโดยไม่
เคลือบคลุม ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 1250/2538 ท าหนังสือสละมรดกให้ไว้แก่เจ้าพนักงานที่ดิน 
จึงไม่ใช่หนังสือสละมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตร 1612 

               ข) ท าเป็นหนังสือท านองประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา  850, 851 ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 847/2518 ผู้รับพินัยกรรมหาพินัยกรรมไม่
พบ จึงขอรับมรดกต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าเป็นทายาทโดยธรรม ดังนี้ ไม่เป็นการสละพินัยกรรม 

 หมายเหตุ ถ้าถือว่าเป็นการสละมรดก ผู้สืบสันดานคนนั้นสืบมรดกได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1615 แต่ถ้าเป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดก หรือท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความแล้วก็เป็นยุติตามนั้น ผู้สืบสันดานไม่อาจสืบมรดกได้ 
 

 

 



166 

 การเพิกถอนการสละมรดก 

  การสละมรดกท่ีได้กระท าโดยชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612 และ
ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 1613 วรรคแรกแล้วนั้น แม้ต่อมาทายาทผู้สละมรดกจะแสดงเจตนาเพิกถอน
ย่อมเพิกถอนไม่ได้ตามมาตรา1613 วรรคสอง 
 ข้อสังเกต การสละมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะกระท าได้ต่อเมื่อหลังจาก
ที่เจ้ามรดกตายแล้ว และผู้สละเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกนั้นด้วย 

 

ผู้จัดการมรดก 

 ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลซึ่งศาลมีค าสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก เพ่ือท าหน้าที่รวบรวม ท า
บัญชี และแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย 

คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก 

 1.บรรลุนิติภาวะ ( มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ) 
 2.ไม่เป็นคนวิกลจริต 

 3.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก 

 1.ทายาท (ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม) 
 2.ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก 

 3.พนักงานอัยการ 

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก 

 ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะท าการอันจ าเป็นเพ่ือจัดการมรดกโดยทั่วไปและมีหน้าที่
รวบรวมทรัพย์มรดกเพ่ือแบ่งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม ตลอดจนช าระหนี้สินของเจ้า
มรดกแก่เจ้าหนี้ ท าบัญชีทรัพย์มรดก และท ารายการแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งมรดก โดยต้อง
จัดการไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่มรดก จะท านิติกรรมใดๆ ที่เป็นปรปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้ 
 หากผู้จัดการมรดกละเลยไม่ท าการตามหน้าที่ เช่น ปิดบังมรดกต่อทายาท หรือเบียดบังเป็น
ของตน หรือเพิกเฉยไม่แบ่งมรดกให้แก่ทายาท ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้
ศาลมีค าสั่งถอนผู้จัดการมรดก เพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ท าตามหน้าที่หรือเพราะเหตุอย่าง
อ่ืนที่สมควรก็ได้ และอาจมีความผิดอาญามีโทษจ าคุกได้ 
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 ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคด ี

 การยื่นค าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ให้ยื่นต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึง
แก่ความตาย ได้แก่ ศาลแพ่ง (กทม.), ศาลจังหวัด (ต่างจังหวัด) 
 หากผู้ตายมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล 

 

มรดกที่ไม่มีผู้รับ 

 หากมรดกไม่มีผู้รับไม่ว่าในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือไม่มีการตั้งมูลนิธิ
ตามพินัยกรรม กฎหมายก าหนดให้ทรัพย์มรดกของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดิน หากกองมรดกมีหนี้
อยู่ เจ้าหนี้จะฟ้อง “แผ่นดิน” ให้ช าระหนี้ไม่ได้ เพราะ“แผ่นดิน” ไม่ใช่ทายาทเจ้าหนี้ในฐานะผู้มีส่วน
ได้เสียในกองมรดกดังกล่าวจึงมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดก แล้วให้ผู้จัดการมรดกจัดการ
ช าระหนี้แก่ตนได้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่หน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลทรัพย์แผ่นดินดังกล่าว เช่นทรัพย์นั้น
เป็นวัตถุโบราณก็ตกแก่กรมศิลปากร ถ้าเป็นที่ดินก็ตกแก่กรมที่ดิน หรือหากเป็นทรัพย์สินอ่ืนก็ได้แก่
กระทรวงการคลังนั่นเอง เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกร้องเอาจากหน่วยงานนั้นๆได้  ดังตัวอย่างค าพิพากษา
ฎีกาต่อไปนี้ 
  ค าพิพากษาฎีกาที่ 1695/2531 กองมรดกซึ่งไม่มีทายาท แม้มรดกจะตกทอดแก่
แผ่นดิน แผ่นดินก็มิใช่ทายาท เจ้าหนี้ไม่อาจบังคับช าระหนี้จนกว่าจะได้ตั้งผู้จัดการมรดกขึ้น และหาก
ไม่มีผู้จัดการมรดกอยู่ตราบใด เจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้รับช าระหนี้ได้เลย การที่เจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการที่กองมรดกมีผู้จัดการมรดกจึงต้องถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิร้อง
ต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา1713 

 

อายุความฟ้องคดีมรดก 

 “คดีมรดก” หมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกด้วยกัน 
กฎหมายห้ามฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่ผู้มีสิทธิรับมรดกรู้
หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อายุความเรียกมรดกนี้แยกออกได้เป็น 2 ประการคือ นับแต่เจ้า
มรดกตายอย่างหนึ่ง หรือนับแต่ทายาทได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกอย่างหนึ่ง  
 ดังนี้เด็กผู้เป็นทายาท เกิดหลังจากบิดาตายแล้ว อายุความฟ้องเรียกมรดกจึงเริ่มนับตั้งแต่เด็ก
นั้นคลอด แต่ถ้าเด็กนั้นไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมที่จะด าเนินการเรียกมรดกให้ คดีก็ยังไม่ขาดอายุความ
จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วเกิน 1 ปี อายุความ 1 ปีนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ซึ่งจะต้องฟ้องเรียกหนี้ของตน
ภายในเงื่อนไขดังกล่าวด้วยเช่นกัน แม้ว่าหนี้ของตนจะมีอายุความยาวกว่า 1 ปี ก็ต้องฟ้องเรียกภายใน 
1 ปี เช่น เจ้ามรดกกู้เงินมาแล้วถึงแก่ความตาย หากเจ้าหนี้ฟ้องทายาทให้ช าระหนี้เมื่อพ้น 1 ปีแล้ว 
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เป็นอันขาดอายุความ และแม้ว่าหนี้ดังกล่าวจะยังไม่ถึงก าหนดช าระ แต่ลูกหนี้ตายเสียก่อน เจ้าหนี้ก็
จะต้องฟ้องบังคับภายใน 1 ปี นับแต่รู้หรือควรรู้ว่าลูกหนี้ตาย แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากพ้น 10 
ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย ก็เป็นอันขาดอายุความเช่นกัน แม้เพ่ิงรู้ว่าเจ้ามรดกตายก็ตาม 

 อย่างไรก็ตาม หากมิใช่เป็น “คดีมรดก” กล่าวคือ มิใช่กรณีพิพาทกันระหว่างทายาทเกี่ยวกับ
การแบ่งทรัพย์มรดก ก็ไม่ใช้อายุความ 1 ปี เช่น การเรียกทรัพย์มรดกของผู้ที่มีสิทธิได้คืนจากจ าเลย
ผู้ดูแลทรัพย์นั้นอยู่ มิใช่คดีมรดก จ าเลยจะยกเอาอายุความ 1 ปี ขึ้นต่อสู้ไม่ได้ หรือทายาทตกลงแบ่ง
ทรัพย์มรดกกันแล้ว จ าเลยท าสัญญาว่าจะโอนที่ดินให้ภายใน 12 เดือน แต่ไม่โอนให้ เป็นการฟ้อง
บังคับโอนทรัพย์ให้ตามสัญญา มิใช่ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก ไม่อยู่ในอายุความ 1 ปี หรือแม้เจ้ามรดกตาย
เกิน 1 ปีแล้ว ทายาทได้ท าหนังสือแบ่งมรดกกันแล้ว ทายาทมาฟ้องขอแบ่งตามสัญญา ไม่ได้ฟ้องใน
ฐานะเป็นทรัพย์มรดก ก็ไม่ใช้อายุความ 1 ปี คดีไม่ขาดอายุความ  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบายความหมายของกองมรดก 

2. กองมรดกของผู้ตายตกทอดแก่ทายาทเมื่อใด 

3. ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายแบ่งเป็นกี่ประเภท ได้แก่ใครบ้าง 
4. ทายาทชั้นบุตรที่มีสิทธิรับมรดกได้แก่บุตรประเภทใดบ้าง 
5. นายด าตายโดยไม่ได้ท าพินัยกรรม นายด ามีเงินอยู่ก่อนตายจ านวน 40,000  บาท มีบุตร  2  คน  

คือ นายเอ และนายบ ีและบิดามารดาของนายด ายังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคน คือ นายขาวและนางเขียว 
และยังมีปู่ ย่า ตา ยาย และลุง ป้า น้า อา ด้วย ผู้มีสิทธิรับมรดกจ านวน 40,000 บาท ของนายด า
ได้แก่ใครบ้าง จงแบ่งมรดก 

6. หากมรดกไม่มีผู้รับไม่ว่าในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือไม่มีการตั้งมูลนิธิตาม
พินัยกรรม กฎหมายก าหนดให้ทรัพย์มรดกของบุคคลนั้นตกเป็นของผู้ใด 

7. ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่ใครบ้าง 
8. ทายาทจะเสียสิทธิในการรับมรดกได้ในกรณีใดบ้าง จงอธิบาย 

9. จงอธิบายความหมายของ คดีมรดก 

10. การฟ้องร้องคดีมรดกมีอายุความกี่ป ี
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บทท่ี 5 

ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมเนียบ แก้วหอมค า 
 

 





 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมายของกฎหมายอาญาได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายโครงสร้างความรับผิดทางอาญาได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าใคร คือ ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุนได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการกระท าความผิดทางอาญาได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าการกระท าใดเป็นการกระท าโดยเจตนาหรือการกระท าโดย

ประมาท 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของกฎหมายอาญา 
2. ลักษณะของกฎหมายอาญา 

3. การบังคับใช้กฎหมายอาญา 

4. โครงสร้างความรับผิดทางอาญา 
5. โครงสร้างที่ 1 การกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ 
6. โครงสร้างที่ 2 การกระท ามีกฎหมายยกเว้นความผิด 

7. โครงสร้างที่ 3 การกระท ามีกฎหมายยกเว้นโทษ 

8. หลักท่ัวไปของการพยายามกระท าความผิด 

9. เหตุลดโทษ 

10. การกระท าความผิดของบุคคลอื่น 

11. โทษทางอาญา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระของบทเรียนด้วยโปรแกรมการน าเสนอ Power 

point พร้อมตอบค าถามระหว่างการบรรยาย 

2. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ส าคัญ โดยค้นคว้าจากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

3. ท าแบบฝีกหัดท้ายบท 

4. วิเคราะห์คดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นตามข่าวในโทรทัศน์ หรือในท้องถิ่นเก่ียวกับคดีอาญา 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. โปรแกรมการน าเสนอ Power point 

3. คดีตัวอย่างตามสื่อต่าง ๆ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. การท ารายงานตามหัวข้อที่ก าหนด 

5. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 



 

 

บทท่ี 5 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

 

การน าเสนอข่าวสารในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ  
หรือข่าวในล าดับแรกของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญ  

และประชาชนให้ความสนใจอาจจะเนื่องจากเป็นบุคลที่ประชาชนรู้จัก หรือเป็นบุคคลส าคัญในแต่ละ
สาขาอาชีพ อาทิข่ าวคนร้ ายฆ่าหั่ นศพ พริตตี้ สาว การสลายการชุมนุม ตาข่มขืนหลาน  
เด็กประถมหรือเด็กอนุบาลท าร้ายร่างกายคู่อริจนเสียชีวิต การฆาตกรรมนักกีฬาทีมชาติ เป็นต้น  
ข่าวดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องของการกระท าความผิดทางอาญาแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชีวิตทรัพย์สิน การลงโทษผู้กระท าความผิด ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ อันเป็นเรื่องที่มีกระทบต่อสังคมโดยรวม นอกจากนั้น บุคคลที่เข้า
มาเกี่ยวข้องในกฎหมายอาญาหาได้มีเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย อาทิ ต ารวจ อัยการ ศาล ทนายความ พนักงานคุมประพฤติ 
และกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับการบังคับคดีอาญากับผู้กระท าความผิด แสดงดังรูปที่ 5.1 
เป็นต้น ดังนั้นในเบื้องต้นผู้ศึกษาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในความหมายของกฎหมายอาญาลักษณะ
ของกฎหมายอาญา การบังคับใช้กฎหมายอาญา ประเภทความผิดของกฎหมายอาญา โครงสร้างความ
รับผิดทางอาญา การพยายามกระท าความผิด เหตุลดโทษ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิด 
โทษทางอาญา และอายุความคดีอาญา ดังจะกล่าวถึงรายละเอียดตามล าดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1 กรมราชทัณฑ์กับผู้กระท าความผิด 

ที่มา : http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2013/07/42.jpg,2555 
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ความหมายของกฎหมายอาญา 

มีผู้ให้ความหมายของ กฎหมายอาญา ดังนี้ 
หยุด  แสงอุทัย (2551:12) ได้ให้ความหมายของกฎหมายอาญาว่า “กฎหมายอาญา” คือ 

บรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงความผิดทางอาญาและก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้
ด้วย 

เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์(2544:1) ได้ให้ความหมายของกฎหมายอาญาว่า กฎหมายอาญาคือ 
กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าอย่างใดเป็นความผิด และก าหนดโทษที่จะลงแก่
ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย 

วินัย  ล้ าเลิศ (2543: 1) ได้ให้ความหมายของกฎหมายอาญาว่า กฎหมายอาญาคือบรรดา
กฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงความผิดและก าหนดโทษไว้  

คณิต ณ นคร (2554: 45) ได้ให้ความหมายของกฎหมายอาญาว่า กฎหมายอาญา คือ บรรดา
กฎหมายทั้งหลายที่ระบุถึงความผิดอาญาโทษ วิธีการเพ่ือความปลอดภัยและมาตรการบังคับทาง
อาญาอ่ืน และเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้ความผิดทางอาญาเป็นเงื่อนไขของการใช้โทษ วิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอ่ืน 

เมื่อพิจารณาความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรุปความได้ว่า กฎหมายอาญาเป็นกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการกระท าความผิด และก าหนดโทษไว้นอกจากนี้ กฎหมายอาญายังหมายความรวมถึง
กฎหมายทุกอย่างที่มีการก าหนดโทษทางอาญาไว้ด้วย เช่นพระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี และพระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นต้น  
 

ลักษณะของกฎหมายอาญา 

1. เป็นกฎหมายมหาชน  
เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่มีความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างรัฐกับรัฐ

ด้วยกันเองความผิดบางฐานแม้เป็นการกระท าต่อเอกชนด้วยกันเอง แต่หากมีผลกระทบต่อสังคม
โดยรวม เช่น คดีฆ่ากันตายระหว่างสามีภรรยา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่รัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือ
เป็นการป้องกันและปราบปราบผู้กระท าความผิด  

2. เป็นกฎหมายว่าด้วยความผิดและโทษทางอาญา  
              กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษทางอาญา ซึ่งสามารถแยกได้หลาย
ประเภท เช่นแยกตามลักษณะของการกระท า แยกตามประเภทของความผิด (วินัย  ล้ าเลิศ, 2543: 4) 
ส่วนโทษในทางอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน ดังนั้นจึงต้องมีหลักประกัน
แก่บุคคล ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมาย
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ที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะหนักกว่าโทษ 

ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ หลักนี้สอดคล้องกับสุภาษิตกฎหมายที่ว่า 
“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ” (ระวินท์ ลีละพัฒนะ, 2555: 112) ตัวอย่าง ในมาตรา 334 

บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้ อ่ืนหรือที่ผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต  ผู้นั้นกระท า 

ความผิดฐานลักทรัพย์ ฯลฯ” กล่าวคือ ถ้าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็น เจ้าของรวมอยู่ด้วย 

โดยผู้นั้นมิได้ยินยอม และผู้เอาไปมีเจตนาทุจริต ถือว่าผู้เอาไปมี ความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ถ้าหากมี
การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปโดยที่เจ้าของยินยอมการกระท านั้นย่อมไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์  

เช่น ด าหยิบเอาดินสอของแดงไปโดยที่แดงรู้เห็นยินยอมด้วย อย่างนี้การกระท าของด าไม่เป็นความผิด
ฐานลักทรัพย์ 

3. เป็นกฎหมายที่บังคับเฉพาะการกระท าในราชอาณาจักร  
โดยปกติแล้วกฎหมายอาญาจะใช้บังคับเฉพาะภายในราชอาณาจักรเท่านั้น เว้นแต่การ

กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9  

ซึ่งกฎหมายอาญาใช้บังคับได้ (วินัย ล้ าเลิศ, 2543: 5) ค าว่า ราชอาณาจักร หมายถึง พ้ืนดิน พ้ืนน้ า ที่อยู่
ในราชอาณาเขต ทะเลอันเป็นอ่าวไทย ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเล (ห่างจากฝั่งดินแดนของประเทศ
ไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล) พ้ืนอากาศเหนือข้อที่ได้กล่าวมา การกระท าความผิดในเรือไทยหรืออากาศ
ยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดให้ถือว่ากระท าผิดในราชอาณาจักรไทย (ระวินท์  ลีละพัฒนะ, 2555: 113)  

4. กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน  
การที่ จ าต้อง เรียกร้องให้บัญญัติ กฎหมายให้ชัดเจนแน่นอน หรือเรียกร้องให้ยึด  

“หลักความชัดเจนแน่นอน” (Bestimmtheistgrundsatz) นั้น เพราะว่าการลงโทษทางอาญาเป็น
มาตรการที่รุนแรงที่สุดของรัฐที่ใช้กับประชาชนในรัฐ ฉะนั้น รัฐจึงต้องบัญญัติกฎหมายกฎหมายอาญา
ให้ชัดเจนแน่นอนที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ กล่าวคือ ในการบัญญัติกฎหมายอาญานั้นจะต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่ก ากวมไม่แน่นอน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่ากฎหมายที่บัญญัตินั้นตรงกับ
เจตจ านงของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริง และเป็นเครื่องป้องกันมิให้ศาลใช้กฎหมายตามใจชอบหรือ
ตามอ าเภอใจหรือตามความรู้สึกตน (คณิต ณ นคร, 2554: 87) 

5. กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด  
    หมายความว่า เมื่อรัฐได้ตราบทบัญญัติโดยชัดแจ้งว่า กระท า หรืองดเว้นกระท าอย่างใด 

เป็นความผิดแล้วต้องถือตามบทบัญญัตินั้นเท่านั้นที่เป็นความผิดจะไม่รวมถึงกรณีอ่ืนที่นอกเหนือจาก
บทบัญญัติด้วย (วินัย  ล้ าเลิศ, 2543 : 5) เช่น ในอดีตความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 276 ผู้ถูกข่มขืนจะต้องเป็นหญิง ผู้กระท าจึงจะมีความผิด ถ้าหากผู้กระท าได้
ข่มขืนกระท าช าเราชาย ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดฐานนี้ (ระวินท์  ลีละพัฒนะ , 2555 : 112)  
แต่ปัจจุบันกฎหมายได้แก้ไขในมาตรา 276 โดยผู้ถูกข่มขืนกฎหมายใช้ค าว่า “ผู้ อ่ืน” ดังนั้น 
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ผู้ถูกกระท าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ อีกทั้ง ในการตีความกฎหมายอาญานั้น จะน าหลักการเทียบ
กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4  มาใช้ได้บังคับให้เป็นโทษ
แก่ผู้กระท าความผิดไม่ได้ แต่ถ้าหากน าหลักการเทียบเคียงดังกล่าวมาใช้เพ่ือเป็นคุณหรือประโยชน์แก่
ผู้กระท าย่อมท าได ้

6. กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ  
กล่าวคือ กฎหมายอาญาบังคับกับความผิดในขณะที่มีกฎหมายบัญญัติว่า การกระท านั้น

เป็นความผิด หากกระท าความผิดหลังจากที่มีกฎหมาใหม่แล้ว และกฎหมายใหม่นั้นบัญญัติให้การกระท า
ดังกล่าวเป็นความผิดและโทษหนักกว่ากฎหมายเก่า กรณีอย่างนี้จะใช้กฎหมายใหม่ลงโทษผู้กระท า
ความผิดไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย” แต่ย้อนหลังเป็นคุณ
ได้เพราะเป็นผลดีแก่ประชาชน 

ตัวอย่าง ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2548 ข้อเท็จจริงความว่า หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2  

ยุติลง ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488” ขึ้นเพ่ือลงโทษแก่ผู้ที่ได้กระท า
การตามกฎหมายนี้ถือว่าเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าการกระท านั้นจะได้กระท าไปก่อนหรือหลังจาก
ที่กฎหมายนี้ใช้บังคับก็ตาม ศาลตัดสินว่า กฎหมายใดบัญญัติย้อนหลังลงโทษการกระท าที่แล้วมา  
ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ (ขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475) 
พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามเฉพาะที่บัญญัติย้อนหลัง นั้นย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงเป็นโมฆะ 
ส่ วนบทบัญญัติ ที่ ว่ าด้ วยการกระท าหลั งจากใช้พระราชบัญญัติ นี้ แล้ วสามารถใช้บั งคับได้   
(ระวินท์  ลีละพัฒนะ, 2555 : 112)  ส่วนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นคุณ เช่น กฎหมายเดิมมีโทษความผิดฐาน
ลักทรัพย์ประหารชีวิต กฎหมายใหม่ก าหนดโทษความผิดฐานลักทรัพย์ใหม่เป็นโทษจ าคุก กรณีนี้ผู้กระท า
ต้องรับโทษตามกฎหมายใหม่ที่เป็นคุณ 

สรุปได้ว่า ลักษณะที่ส าคัญของกฎหมายอาญาต้องเป็นกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีความชัดเจน การตีความกฎหมายต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
จะตีความในลักษณะที่เป็นโทษแก่ผู้กระท าความผิดไม่ได้ แต่สามารถตีความในทางที่เป็นคุณแก่
ผู้กระท าความผิดได้ ส่วนในเรื่องของโทษในทางอาญาจ ากัดเฉพาะโทษที่ระบุในมาตรา 18 เท่านั้น คือ 
ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน 
 

การบังคับใช้กฎหมายอาญา 
1. หลักดินแดน  

หลักดินแดนเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคแรกท่ีก าหนดว่ากฎหมาย 
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ของรัฐใดย่อมใช้บังคับภายใต้อาณาเขตของรัฐนั้นดังนั้น การกระท าความผิดที่จะอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายอาญาจึงต้องเกิดในราชอาณาจักรไทย จึงจะใช้กฎหมายไทยลงโทษได้เพราะถือเป็นอ านาจ
อธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติแล้วย่อมไม่น าเอากฎหมายของประเทศอ่ืนมาบังคับให้เป็นผลใน
ราชอาณาจักร เว้นแต่มีสนธิสัญญาระหว่างกัน (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์, 2554: 19) 

ค าว่า “ราชอาณาจักร” หมายความถึง  
1. พ้ืนดิน พ้ืนน้ า ซึ่งอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย 

2. ทะเลอันเป็นอ่าวไทย 

3. ทะเลอันห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลและ 

4. พ้ืนอากาศครอบคลุมเหนือเขตดังกล่าว(หยุด แสงอุทัย , 2547: 19)  
นอกจากนั้นแล้ว การกระท าความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด

ให้ถือว่ากระผิดในราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยไม่รวมสถานทูตไทยในต่างประเทศ (ระวินท์  
 ลีละพัฒนะ, 2555: 113) ตัวอย่าง นายหมีโดยสารไปกับเครื่องบินสายการบิน A ของประเทศไทย 
ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินเหนือน่านน้ าประเทศมาเลเซีย นายหมีได้ขโมยกระเป๋าของนายหวังชิน
นักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ของนายหมีนั้นแม้ได้
กระท าในอากาศยานที่นอกราชอาณาจักรไทยแต่กฎหมายให้ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า
ความผิดในราชอาณาจักรไทย และรับโทษตามกฎหมายไทยตามมาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา 

2. หลักอ านาจลงโทษสากล 

               หลักอ านาจลงโทษสากลกฎหมายไทยได้รับรองหลักอ านาจโทษสากลไว้ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 7 ซึ่งเหตุที่กฎหมายไทยรับรองอ านาจลงโทษสากล โดยมีบัญญัติไว้ในมาตรา 7 
เพราะการกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 เป็นภัยโดยตรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศรวมทั้งในระหว่างรัฐต่างๆ กล่าวคือ ความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามมาตรา 7(1)  เป็นหลักป้องกันตนเองของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
แปลงเงินตรา แสตมป์ ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน ตามมาตรา 7(2) เป็นหลักป้องกันทางเศรษฐกิจ 
และความผิดฐานชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง ตามมาตรา 7(3) เป็นหลักป้องกันสากล 

3. หลักบุคคล 

กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดี อาญาของไทยเรากล่ าวถึ ง “หลั กบุ คคล” 
(AktivesPersonalitatsprinzip) ไว้สองกรณี คือ กรณีตามมาตรา 8 และกรณีตามมาตรา 9 (คณิต  
ณ นคร, 2554: 103) 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร และ 

(ก) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหาย
ได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
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(ข) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 217 

มาตรา 218 มาตรา 221 ถึงมาตรา 223 ทั้งนี้เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 224 
มาตรา 226 มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา 236 ทั้งนี้ เฉพาะ
เมื่อเป็นกรณีต้องระวางโทษตามมาตรา 238 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 (1) 
และ (2) มาตรา 268 ทั้งนี้เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 269/8 ถึงมาตรา 269/15 เป็นต้น 

(3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 280 และมาตรา285 
ทั้งนี้ เฉพาะที่เก่ียวกับมาตรา 276 

(4) ความผิดต่อชีวิตตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 

(5) ความผิดต่อร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึงมาตรา 298 

(6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 306 ถึง
มาตรา 308 

(7) ความผิดต่อเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 312 ถึงมาตรา 
315 และมาตรา 317 ถึงมาตรา 320 

(8) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่ งราวทรัพย์  ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 334 ถึง  

มาตรา 336 

(9) ความผิดฐานกรรโชกรีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ใน 

มาตรา 337 ถึงมาตรา 340 

(10) ความผิดฐานฉ้อโกงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 341 ถึงมาตรา 344 มาตรา 346 และ
มาตรา 347 

(11) ความผิดฐานยักยอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 352 ถึงมาตรา 354 

(12) ความผิดฐานรับของโจร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 357 

(13) ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 358 ถึงมาตรา 360 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 9 บัญญัติว่า เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าความผิด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักร 
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
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จากหลักกฎหมายข้างต้น พอสามารถสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายอาญานั้น ต้องค านึง
ด้วยว่าการกระท าความผิดนั้นได้เกิดในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ โดยค าว่า ราชอาณาจักรไทยนั้น  

ให้รวมไปถึง พ้ืนดิน พ้ืนน้ า ทะเลอันเป็นอ่าวไทย หรือทะเลอันห่างจากฝั่งไม่เกิน 12 ไมล์ ทะเล และ
ให้รวมไปถึงความผิดที่เกิดในเรือไทย และอากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด และไม่ค านึงถึงสัญชาติ
ของผู้กระท าความผิดด้วย นอกจากนั้นการบังคับใช้กฎหมายอาญายังถือหลักเรื่องบุคคล กล่าวคือ 
หากผู้กระท าความผิดเป็นคนไทยแต่ไปกระท าความผิดที่ประเทศอ่ืน หรือผู้กระท าความผิดเป็นคนต่าง
ด้าว แต่ผู้ได้รับความเสียหายเป็นคนไทย หากความผิดนั้น เป็นความผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาแล้ว บุคคลนั้นต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทยด้วย  

 

โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา 
โครงสร้างความรับผิดทางอาญาเป็นหลักการที่บ่งบอกว่า บุคคลจะมีความรับผิดทางอาญา

และจะมีโทษทางอาญาในกรณีใด โดยหลักความรับผิดในทางอาญานั้นได้ปรากฏในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 2 กล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า บุคคลจะรับโทษ
ในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิด และก าหนดโทษไว้ 
และโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจากบทบัญญัติดังกล่าวสา
มารถแยกอธิบายโครงสร้างความรับผิดทางอาญาได้ 3 โครงสร้าง ซึ่งได้แก่ การกระท าครบ
องค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ การกระท านั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ และการกระท านั้นไม่มี
กฎหมายยกเว้นความผิด ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพรวมของโครงสร้างความรับผิดทางอาญา 
 

โครงสร้างที่ 1 การกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ 
การกระท าที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ หมายความว่า ผู้กระท ามีการกระท า 

การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้น การกระท านั้นครบองค์ประกอบ
ภายในของความผิดในเรื่องนั้น และผลกระทบของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท า ทั้งนี้ ตามหลัก 

ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล โดยเป็นไปตามหลักที่กฎหมายบัญญัติว่า การกระท าใดเป็น
ความผิดทางอาญา และต้องเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิดด้วย ตามหลักสุภาษิตกฎหมาย
ที่ว่า “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย” ( ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์, 2544: 36) ตัวอย่างเช่น  
นายเขียวใช้ปืนยิงนายขาวตาย กรณีอย่างนี้จะเห็นว่า การกระท าของนายเขียวครบองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตามมาตรา 288 เพราะ องค์ประกอบฐานนี้ต้องมีค าว่า “ผู้ใด” 
ซึ่งในที่นี้คือนายเขียว มีการ “ฆ่า” ซึ่งในที่นี้คือการใช้ปืนยิง และมีค าว่า “ผู้อ่ืน” ซึ่งในที่นี้คือนายขาว 
ดังนั้น การที่นายเขียวใช้ปืนยิงนายขาวจึงครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
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และผลของการกระท านั้นสัมพันธ์กับการกระท าด้วยทั้งนี้เพราะความตายของขาวสัมพันธ์กับการ
กระท าของนายเขียวคือการใช้ปืนยิง ดังนั้น นายเขียวจึงมีความผิดตามมาตรา 288  

จากหลักการที่ว่า บุคคลจะรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อการกระท านั้นต้องครบองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติ แยกพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ อันประกอบไปด้วย   

มีการกระท า การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดเรื่องนั้นๆ การกระท านั้นครบ
องค์ประกอบภายในของความผิดเรื่องนั้นๆ และผลของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท านั้นๆ ดังจะ
กล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต้องมีการกระท า 

ค าว่า “การกระท า” หมายความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 กล่าวคือ 
การกระท า หมายความรวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย โดยรู้ส านึกในการ
กระท าหรืออยู่ภายใต้จิตบังคับ และให้หมายความรวมถึงการกระท าโดยการงดเว้นที่จะกระท า  
เพ่ือป้องกันผลไม่ให้เกิดขึ้นด้วย ซึ่งการกระท าโดยการงดเว้น เป็นการกระท าอย่างหนึ่งซึ่ งผู้กระท ามี
หน้าที่เฉพาะที่ต้องกระท าเพ่ือ ป้องกันผล โดยอาจเป็นหน้าที่ที่เกิดจากกฎหมายหรือเกิดจากพันธะ
ผูกพันอื่น เช่น หน้าที่อันเกิดจากกฎหมาย ได้แก่ บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ หน้าที่
ตามสัญญา ได้แก่ นางพยาบาลที่ถูกจ้างมาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มีหน้าที่ด้องดูแลอย่างใกล้ชิด การที่ปล่อย
ให้ผู้ป่วยตกเตียงตาย นางพยาบาลย่อมมีความผิด ซึ่งในทางกฎหมายอาญาถือว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นการกระท าโดยการงดเว้น ทั้งนี้ เพราะตนมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างแล้ว ดังนั้น ต้องดูแลผู้ป่วยตาม
ข้อตกลงเมื่อไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดซึ่งแตกต่างจากการละเว้นไม่กระท า โดยพิจารณาได้จาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 ที่ก าหนดว่าผู้ใดเห็นผู้อ่ืนตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต ซึ่งตนอาจ
ช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน แต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น… เห็นได้ว่า บทบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดให้ถือเป็นหน้าที่ทั่วไปของพลเมืองที่ดีเมื่อพบเห็นผู้อ่ืนตกอยู่ในอันตรายควร
ช่วยเหลือแต่มิใช่เป็นหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น ผู้กระท าอาจจะ
กระท าหรือไม่กระท าก็ได้ แต่หากเป็นหน้าที่แล้วต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามกรณีที่ไม่ช่วยเหลือ
เพราะไม่มีหน้าที่นั้น กฎหมายยังลงโทษผู้ไม่ยอมช่วยเหลือ เพราะค านึงถึงเรื่องศีลธรรม ยกตัวอย่าง
เช่น แดงเป็นนักกีฬาว่ายน้ าเดินผ่านสระน้ าแห่งหนึ่งแล้วเห็นด าก าลังจะจมน้ า แต่แดงไม่เข้าช่วยเหลือ 
ดังนี้ แดงย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 ฐานละเว้นแต่ไม่ใช่งดเว้นตาม
มาตรา 59 ของกฎหมายอาญา 

ค าว่า การกระท าโดยรู้ส านึกในการกระท า หมายถึง อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ 

อันได้แก ่

1.1 ผู้กระท ามีความคิดที่จะกระท าความผิด เช่น นายแดงคิดจะฆ่านายด าโดยใช้
มีดแทง 
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1.2 ผู้กระท ามีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดไว้ เช่น นายแดงตกลงใจที่จะฆ่า
นายด าโดยใช้มีดแทงตามท่ีตัวเองได้คิดไว้ 

1.3 ผู้กระท ามีการตระเตรียมการที่จะกระท าความผิด เช่น นายแดงไปซื้อมีดจาก
ตลาดมาลับให้คมมากขึ้นเพ่ือเตรียมไว้ฆ่านายด า 

1.4 ผู้กระท ามีการกระท าไปโดยการเคลื่อนไหว หรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ตาม 

ที่ตกลงใจที่มาจากการคิด (วินัย ล าเลิศ, 2543: 87) เช่น นายแดงใช้มีดที่ตนเองลับไว้แทงนายด าจนถึง
แก่ความตาย 

สรุปได้ว่า ความผิดทางอาญาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้มีการกระท าของบุคคลที่ 
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายปรากฏออกมาภายนอก เพียงแต่คิดอยู่ในใจไม่แสดงออกแม้คิดชั่วคิดเลวอย่างไร 
กฎหมายยังไม่สามารถเอาผิดและลงโทษได้ เช่น นายด าคิดอยากจะฆ่านายแดงด้วยการใช้ปืนยิงที่
ศีรษะ ตราบใดที่นายด ายังไม่ยิงนายแดงกฎหมายไม่สามารถลงโทษนายด าได้ ซึ่งในส่วนการตกลงใจที่
จะกระท าความผิดตามที่มีการคิดในขั้นนี้กฎหมายยังไม่ถือว่ามีความผิด เพราะถือเป็นเรื่องที่ยัง
ห่างไกลต่อความผิดที่จะเกิดขึ้น พิสูจน์ยาก หรือเป็นการยากว่าความคิดของบุคคลนั้นเป็นความคิดที่
เพ้อฝัน หรือความคิดที่อยากจะกระท าอย่างนั้นแน่นอน และกฎหมายอาญาไม่ควรตีความกว้างจน
ครอบคลุมถึงผู้เพียงแต่คิด (เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ , 2542: 75) เพราะเรื่องความคิดเป็นเรื่องที่อยู่
ภายในจิตใจ  

ดังที่กล่าวมาแล้วหากอยู่ในขั้นตระตรียมการที่จะกระท าความผิด โดยปกติ
กฎหมายยังไม่ลงโทษเช่นเดียวกันกับการคิดที่จะกระท าความผิด และการตกลงที่จะกระท าความผิด 
แต่มีความผิดบางฐานที่กฎหมายก าหนดให้การตระเตรียมการเป็นความผิดและต้องลงโทษ เพราะถือ
เป็นความผิดที่มีความร้ายแรง หรือกระทบต่อความสงบสุขหรือความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ 
ได้แก่ ความผิดฐานต่อไปนี้ 

(1) ตระเตรียมการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ หรือรู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์
พระมหากษัตริย์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต (ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 107) 

(2) ตระเตรียมการเพ่ือประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ 
หรือรู้ว่ามีผู้จะกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ กระท าการใด  

อันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบหกถึงยี่สิบปี (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 108) 

(3) ตระเตรียมการเพ่ือปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือเพ่ือฆ่าผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือเพ่ือฆ่าผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึง
ยี่สิบปี (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 109) 
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(4) ตระเตรียมเพ่ือประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัช
ทายาท หรือต่อร่างกายหรือ เสรีภาพของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือรู้ว่ามีผู้จะประทุษร้ายต่อ
พระองค์ หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือ ประทุษร้ายต่อร่างกายหรื อเสรีภาพของ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ กระท าการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบ
สองปีถึงยี่สิบปี (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 110) 

(5) ตระเตรียมการอ่ืนใดหรือสมคบกันเพ่ือเป็นกบฏ หรือกระท าความผิดใดๆ 

 อันเป็นส่วนของแผนการเพ่ือเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏหรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏแล้วกระท า
การใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 114) 

(6) การตระเตรียมการรบของข้าศึก ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 122) 

(7) ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปิดไว้
เป็นความลับส าหรับความปลอดภัย ของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี รวมไปถึงการ
ตระเตรียมการด้วย (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 123 และมาตรา 128) 

(8) ผู้ใดกระท าการใดๆ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ  
อันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับ ความปลอดภัยของประเทศต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 124 และ มาตรา 128)  

(9) ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท รวมถึงการตระเตรียมการด้วย กฎหมายลงโทษ
เช่นเดียวกับการพยายามกระท าความผิด (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และมาตรา 219)  

(10) ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย  
(2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ท าสินค้า  
(3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม  
(4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่

ส าหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา  
(5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานหรือท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ  
(6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือ

รถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี รวมถึงการตระเตรียมการด้วย ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการพยายามกระท าความผิด 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219) เป็นต้น 
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ดังนั้น ค าว่า “การกระท า”สามารถแสดงเป็นล าดับขั้นตอนดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 5.2 ขั้นตอนการกระท าทางอาญา 
 

2. การกระท านั้นครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้นๆ  
           การกระท าครบองค์ประกอบภายนอก หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายนอกซึ่งสามารถ

มองเห็นหรือสัมผัสได้ ซึ่งในการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นองค์ประกอบภายนอกของกฎหมายพิจารณาได้
จากเป็นเนื้อหาในแต่ละมาตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 288 “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืนต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบปี” องค์ประกอบภายนอก
ภายนอกของความผิดมาตรานี้คือ มีผู้ใด มีการฆ่าและมีผู้อ่ืน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบภายนอก
ได้แก่ มีผู้กระท า มีการกระท า และมีวัตถุแห่งการกระท า  

2.1 ผู้กระท า  
คือ บุคคลที่กระท าความผิด เช่นความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 288 บัญญัติว่า ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืนต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบ
ห้าปีถึงยี่สิบปี  

คิดที่จะกระท าความผิด 

ตกลงใจท่ีจะกระท าความผิด 

ตระเตรยีมการที่จะกระท า
ความผิด

ลงมือกระท าความผดิ 

กฎหมายถือว่าไม่มีความผดิและไมล่งโทษ 

กฎหมายถือว่าไม่มีความผดิและไมล่งโทษ 

กฎหมายถือว่าไม่มีความผดิและไมล่งโทษ ยกเว้น 

กฎหมายถือว่ามคีวามผดิและมีโทษ 

- ตระเตรียมการปลงพระชนม์พระมหากษัตรยิ ์

- ตระเตรียมการเพื่อประทุษร้ายตอ่พระองค์ 
- ตระเตรียมการเพื่อปลงพระชนมพ์ระราชิน ี

- ตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น 

- ตระเตรียมการเพื่อเป็นกบฏ เปน็ต้น 
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               ตัวอย่าง ด าใช้มีดแทงขาว ขาวตาย จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าด าคือ ผู้หนึ่งผู้ใด
การใช้มีดแทงคือการฆ่า จึงถือว่านายด าเป็นผู้กระท า 

    จากตัวอย่างเดิม ด าใช้มีดแทงขาว แต่ขาวตายไปก่อนแล้ว (ใช้มีดแทงศพ) การกระท า 
ของด าไม่เข้าองค์ประกอบตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 เพราะขาด ผู้อ่ืน แต่อาจเข้า
องค์ประกอบความผิดฐานอื่นได้ 

2.2 การกระท า  
การกระท าของผู้กระท าตามองค์ประกอบภายนอกนั้นจะต้องถึงขั้นที่มีกฎหมาย

บัญญัติว่าเป็นความผิด ผู้กระท าถึงจะต้องรับผิดในทางอาญา โดยหลักแล้วหากเป็นการกระท าโดยเจตนา 
การกระท าจะต้องถึงขั้น “ลงมือ” ตามมาตรา 80 แต่อย่างไรก็ตาม การกระท าก่อนถึงขั้นลงมือ 
ผู้กระท าก็ต้องรับผิดในทางอาญาด้วยเช่นกัน อาทิ ความผิดเกี่ยวกับการตระเตรียมกระท าการ
บางอย่าง การตระเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์ การเป็นสมาชิกหรือสมคบกันเป็นอ้ังยี่หรือซ่องโจรตาม
มาตรา 209 มาตรา 210 เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อข้างต้น 

การพิจารณาว่าผู้กระท ามีการกระท าหรือไม่ให้พิจารณาว่า ประการแรก
ผู้กระท าคิดที่จะกระท าความผิดหรือไม่ ประการที่สองผู้กระท าตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดหรือไม่ 
และประการที่สามผู้กระท าได้กระท าไปตามที่ตกลงใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิดนั้นหรือไม่ 
หากเป็นไปตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาก็ถือว่าได้มีการกระท าแล้ว ซึ่งการกระท าในกฎหมายอาญา
เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 59 ของประมวลกฎหมายอาญา ความว่า “บุคคลจะต้องรับผิดในทาง
อาญา ก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท าความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับ
ผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 

กระท าโดยเจตนาได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกัน
ผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 

ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระท า
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้ 

กระท าโดยประมาทได้แก่ กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท าอาจ
ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 

การกระท า ให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการ
ที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย” 

จากบทบัญญัติของมาตรา 59 สรุปได้ว่า การกระท าในกฎหมายอาญาที่บุคคล
จะต้องรับผิดและมีโทษ คือ 



185 

 

2.2.1 กระท าโดยเจตนา หมายถึง กระท าโดยรู้ส านึกและขณะเดียวกันก็
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล “กระท าโดยรู้ส านึก” คือ ขณะที่กระท านั้นรู้ว่าตนท าอะไร 

ตัวอย่างเช่น นายด าใช้ปืนยิงนายแดงโดยขณะที่ยิงนั้นนายด ามีสติคือ มีการเคลื่อนไหวโดยใช้
กระบวนการคิด มีการตกลงใจในสิ่งที่คิดจะกระท า และได้กระท าทุกอย่างตามที่ตกลงใจอีกทั้งรู้ด้วย
ว่าปืนเป็นอาวุธที่มีความร้ายแรงเมื่อยิงไปอาจท าให้ตายได้เมื่อนายด าใช้ปืนยิงนายแดงจึงต้องถือว่า
นายด ารู้ส านึกในการกระท านั้น แต่ถ้าหากเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะละเมอ หรือขณะเป็น
ลมบ้าหมู กรณีดังกล่าวจะถือว่ามีการกระท าหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะละเมอ 
หรือในขณะเป็นลมบ้าหมูไม่ถือว่าเป็นการกระท าเพราะผู้เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้คิดและตกลงใจที่จะ
เคลื่อนไหวร่างกาย แต่ถ้าหากผู้นั้นรู้ตัวอยู่แล้วว่าชอบละเมอ อยู่เสมอและละเมอทีไรต้องเตะ ถีบ
บุคคลที่นอนใกล้เสมอ ดังนี้ หากนอนแล้วละเมอเตะเพ่ือนหรือถีบเพ่ือนต้องถือว่ามีการกระท า 
นอกจากนั้นแล้วการกระท ายังรวมไปถึงการไม่เคลื่อนไหวร่างกายด้วย ซึ่งที่เข้าใจคือการกระท าโดยงด
เว้นนั่นเอง การกระท าโดยการงดเว้น หมายความถึง การให้เกิดผลอันใดอันหนึ่งขึ้นด้วยการงดเว้นไม่
กระท าในสิ่งที่ตนมีหน้าที่ต้องกระท า ซึ่งเป็นหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้องกระท าเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผล
นั้น ซึ่งการกระท าโดยการงดเว้นแตกต่างจากการกระท าโดยละเว้น กล่าวคือการกระท าโดยละเว้น 
หมายความว่า ผู้กระท าไม่กระท าในสิ่งซึ่งกฎหมายบังคับให้กระท าซึ่งเป็นเรื่องทั่วๆไป มิใช่กรณีโดย
เฉพาะที่จะต้องป้องกันมิให้เกิดผลนั้นขึ้น แต่การกระท าโดยการงดเว้นเป็นเรื่องที่ผู้กระท ามีหน้าที่ต้อง
กระท าโดยหน้าที่ของการกระท าโดยงดเว้นนั้น เป็นหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องป้องกันมิให้
เกิดผล ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนั้น ได้แก่  

1) หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1563 บุตรต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา มาตรา 1564 บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์
มาตรา1461 สามีภรรยาต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น นางเอ้ียงต้องการให้
ลูกวัน 3 เดือนของตนตาย จึงไม่ยอมให้นมลูกจนกระทั่งลูกอดนมตาย นางเอ้ียงมีความผิดฐานฆ่าคน
ตายโดยเจตนา โดยถือว่าเป็นการกระท าโดยงดเว้น เพราะนางเอ้ียงมีหน้าที่ตาม ปพพ. ในฐานะที่เป็น
มารดาที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ ซึ่งหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูนั้น ย่อมจะต้องเป็นหน้าที่ใน
อันที่จะป้องกันมิให้ลูกอดนมตายด้วย 

2) หน้าที่อันเกิดจากการยอมรับโดยเจาะจงผู้กระท ายอมรับโดยตรงที่จะ
ท าการอย่างใดอย่างหนึ่งการยอมรับก่อให้เกิดหน้าที่ที่จะต้องกระท าตามที่ตนยอมรับ ตัวอย่างเช่น 
ยอมรับในการเป็นพยาบาลพิเศษเพ่ือดูแลคนไข้ หรือรับจ้างเลี้ยงเด็ก 

3) หน้าที่อันเกิดจากการกระท าก่อนๆ ของตนถ้าการกระท าของผู้กระท า
น่าจะก่อให้เกิดภยันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นผู้กระท าย่อมมีหน้าที่ต้องป้องกันภยันตรายนั้น 
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ตัวอย่าง แดงเห็นคนตาบอดข้ามถนนจึงเข้าไปช่วยเหลือ แต่ขณะที่พา
คนตาบอดไปกลางถนนเห็นรถเมล์จะเข้าจอดที่ป้าย แดงจึงวิ่งไปขึ้นรถแล้วทิ้งคนตาบอดไว้ ด าขับรถ
มาชนถูกคนตาบอดตายแดงมีความรับผิดทางอาญาฐานฆ่าผู้อ่ืนตายโดยเจตนางดเว้น ตามมาตรา 291 

ประกอบมาตรา 59 วรรคหนึ่ง 
4) หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์เป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หลานไม่มี

หน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูป้าแต่ถ้าป้าคนนี้เป็นคนเลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เด็ก ทั้งให้อาหารกินและให้
การศึกษาอบรมภายหลังป้าแก่ตัวหลานกลับไม่เลี้ยงดูปล่อยให้ป้าอดตาย อาจถือว่าหลานฆ่าป้าก็ได้ 
หรือ อยู่กินด้วยกันแบบสามีภรรยาแต่ไม่จดทะเบียนสมรส หรือเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษ กรณีดังกล่าวแม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่ก็เป็นหน้าที่อันเกิด
จากความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการกระท าโดยเจตนาคือตัวผู้กระท าต้องรู้ส านึกใน
การกระท าด้วย และการกระท านั้นให้รวมไปถึงการงดเว้นการจักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย  

ซึ่งการกระท าในกฎหมายอาญาได้แยกการกระท าโดยเจตนาออกเป็น การกระท าโดยเจตนาประสงค์
ต่อผล กล่าวคือ ผู้กระท าได้กระท าไปโดยต้องการให้เกิดผลเช่นนั้นตามที่ตนต้องการ ส่วนการกระท า
โดยเจตนาอีกประเภทหนึ่งคือ การกระท าโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล คือ ผู้กระท าไม่ต้องการให้เกิดผล
เช่นนั้นขึ้น แต่รู้อยู่ว่าเมื่อท าเช่นนั้นแล้วต้องเกิดผลเช่นนั้นขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งหลักในการวินิจฉัยว่า
การกระท านั้นประสงค์ต่อผลหรือไม่ต้องดูจากการกระท าที่แสดงออกมาเป็นหลักหรือเรียกว่า  

“กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” ตัวอย่างเช่น นายเอกใช้ปืนยิงไปที่ท้องของนายอ้วน จะเห็นได้ว่าท้องเป็น
ที่อวัยวะส าคัญ ดังนี้จะเห็นว่าการกระท าของนายเอกเป็นการกระท าโดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือมุ่ง
หมายให้นายอ้วนผู้เสียหายถึงแก่ตาย  

2.2.2 กระท าโดยประมาท หมายถึง การกระท าโดยไม่ใช้ความระมัดระวัง  
ซึ่งบุคคลในฐานะเช่นนั้นสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่ไม่ใช้ให้เพียงพอ ซึ่งการกระท าโดยประมาท
ตาม ปอ. มาตรา 59 วรรค 4 นั้นสามารถสรุปได้ว่า ประการแรกการกระท านั้นต้องมิใช่เป็นการกระท า
ความผิดโดยเจตนา  ประการที่สองต้องเป็นการกระท าไปโดยปราศจากความระมัดระวัง  
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนี้จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และประการที่สามผู้กระท าอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ในการวินิจฉัยว่าผู้กระท าประมาทหรือไม่นั้นมีหลัก
ในการพิจารณาโดยให้สมมติบุคคลขึ้นเปรียบเทียบ บุคคลที่สมมตินี้ต้องมีทุกอย่างเหมือนผู้กระท า
กล่าวคือ อยู่ในภาวะอย่างเดียวกับผู้กระท าตามวิสัยและพฤติการณ์อย่างเดียวกัน หากบุคคลที่สมมุตินี้
โดยทั่วไปไม่อาจใช้ความระมัดระวังก็ถือว่าการที่ผู้กระท าไม่ใช้ความระมัดระวังผู้กระท าไม่ประมาท 

ตัวอย่าง นายหมีขับรถมาด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ฝนตก
หนักชนเข้ากับคนที่ก าลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายเสียชีวิต นายหมีประมาทหรือไม่ ในการ
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วิเคราะห์ว่านายหมีประมาทหรือไม่นั้น ต้องสมมติบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาว่าก าลังขับรถเหมือนกับนายหมี
ในขณะที่ฝนตกหนักเหมือนกัน บุคคลนั้นจะขับ 120 กิโลเมตราต่อชั่วโมงหรือไม่ ซึ่งบุคคลที่ถูกสม
สมมติขึ้นมานั้นต้องเป็นวิญญูชนคนทั่วไป ว่าในขณะที่ฝนตกหนักคนทั่วไปจะขับรถอย่างระมัดระวังไม่
เกิน 40 หรือ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะทัศนะวิสัยในการมองเห็นนั้นล าบากกว่าเวลาปกติทั่วไป 
เมื่อคนทั่วไปขับรถไม่เกิน 40 หรือ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นายหมีขับมาที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ย่อมถือเกินคนปกติทั่วไปเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นย่อมสันนิษฐานได้กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  

2.3 วัตถุแห่งการกระท า  
                                 คือ สิ่งที่ผู้กระท ามุ่งหมายที่จะกระท าต่อ ตัวอย่างเช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย
โดยเจตนาตามมาตรา 288 วัตถุแห่งการกระท าคือ “ผู้อ่ืน” ความผิดฐานลักทรัพย์ วัตถุแห่งการ
กระท าคือ   “ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย”  

2.4 ผลสัมพันธ์กับการกระท า  
                       ผลสัมพันธ์กับการกระท านั่นหมายความว่าเมื่อมีการกระท าความผิดแล้วต้อง 

มีผลแยกออกจากการกระท า หรือที่เรียกกันว่า ความผิดที่ต้องมีผลปรากฏ ตัวอย่างเช่นความผิดฐาน
ฆ่าคนตาย ตาม ปอ. มาตรา 288 นั้น ผลคือความตายของผู้กระท า ผู้กระท าจะต้องรับผิดฐานฆ่าคน
ตายก็ต่อเมื่อความตายนั้นสัมพันธ์กับการกระท าของผู้กระท าตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
การกระท าและผล หากความตายนั้นไม่สัมพันธ์กับการกระท าของผู้กระท า ตามหลักในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าแล้วผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิดในความตายนั้น แต่อาจต้องรับผิดในการ
กระท าของตนก่อนเกิดผลนั้น เช่น รับผิดฐานพยายามฆ่า เป็นต้น  ตัวอย่างเช่น นายด าใช้ปืนยิง 
นายแดงตาย การตายของนายแดงนั้นเป็นผลมาจากการกระท าของนายด าอย่างนี้ถือว่าการกระท า
สัมพันธ์กับผล เป็นต้น นายด าต้องรับผิดในผลแห่งการกระท าของตนด้วย 

 3. การกระท านั้นต้องครบองค์ประกอบภายใน  
     การกระท านั้นต้องครบองค์ประกอบภายใน หมายความว่าการกระท านั้นครบ องค์ประกอบ

ภายใน” ของความผิดในเรื่องนั้น องค์ประกอบภายในคือ เรื่องการกระท านั้นต้องกระท าโดยเจตนา  
หรือกระท าโดยประมาทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือกระท าโดยไม่ เจตนาไม่ประมาทแต่กฎหมาย
บัญญัติให้ต้องรับผิด อาทิ ความผิดลหุโทษซึ่งประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิดที่
ผู้กระท าไม่ต้องมีเจตนาและไม่ต้องประมาทไว้ในความผิดลหุโทษ หมายความว่า แม้ผู้กระท าไม่มี
เจตนาและไม่ประมาท ผู้กระท าก็ต้องมีความผิด กล่าวคือเป็นความผิดที่ไม่ค านึงถึงองค์ประกอบ
ภายในใดๆ เลย เมื่อการกระท าครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆ แล้วก็ถือว่า
ผู้กระท ามีความผิดทันที ไม่ต้องค านึงถึงสภาพจิตใจของผู้กระท าแต่อย่างใดเลย  เช่น ความผิดตาม 
มาตรา 367 ผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม่ยอมบอกหรือแกล้ง
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บอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท หรือผู้ใดส่งเสียงหรือท าให้เกิดเสียง
หรือกระท าความอ้ืออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนท าให้ประชาชน ตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100 บาท หรือผู้ใดพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณโดยเปิดเผยหรือ 

โดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไป ในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง หรือการอ่ืนใด  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท และขอให้ศาลมีค าสั่งให้ริบอาวุธนั้น เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปโครงสร้างความรับผิดทางอาญาได้ว่าในกรณีที่
บุคคลจะมีความผิด และถูกลงโทษทางอาญานั้น ต่อเมื่อมีการกระท าความผิดครบองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติไว้ และค าว่า “การกระท าในกฎหมายอาญา” หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายภายใต้
จิตบังคับ ซึ่งขั้นตอนของการกระท าในกฎหมายอาญานั้นมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ คิดที่จะกระท า
ความผิด ขั้นตอนที่ 2 ตกลงใจที่จะกระท าความผิด ขั้นตอนที่ 3 ตระเตรียมการที่จะกระท าความผิด 
ขั้นตอนที่ 4 การลงมือกระท าความผิด โดยปกติขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 กฎหมายยังไม่ลงโทษ  
แต่มีบางกรณีที่กฎหมายลงโทษหากอยู่ในขั้นตอนที่ 3คือ การตระเตรียมการลอบปลงพระชนม์  
การตระเตรียมการก่อกบฏ การตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อ่ืน เป็นต้น ที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่อง
การกระท าต้องครบองค์ประกอบภายนอก 

นอกจากการกระท าจะต้องครบองค์ประกอบภายนอก กล่าวคือ มีผู้กระท ามีการ
กระท า มีวัตถุแห่งการกระท า และผลสัมพันธ์กับการกระท า การกระท าต้องครบองค์ประกอบภายใน
ด้วย คือ ผู้กระท าต้องกระท าโดยเจตนา กระท าโดยประมาท หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษ
แม้กระท าโดยไม่เจตนาไม่ประมทกฎหมายก็ลงโทษ คือ ความผิดลหุโทษ ประการต่อไปจะกล่าวถึง
โครงสร้างความรับผิดประการที่ 2 กล่าวคือ แม้ว่าการกระท านั้นจะครบองค์ประกอบความผิดทาง
อาญาแล้วแล้ว แต่หากมีกฎหมายยกเว้นความผิดให้ ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดทางอาญาหรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้จึงท าให้ผู้กระท าไม่มีความผิดเลย ดังรายละเอียดจะกล่าวต่อไป 

 

โครงสร้างที่ 2 การกระท ามีกฎหมายยกเว้นความผิด 

หมายความว่า การกระท านั้นครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่มี
กฎหมายยกเว้นความผิดให้ ท าให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิด หรือเรียกว่าผู้กระท ามีอ านาจที่จะ
กระท าได้ การที่กฎหมายให้อ านาจไว้นั้นไม่ได้มีเฉพาะกฎหมายอาญาเท่านั้น แต่ยังปรากฏในกฎหมาย
อ่ืนด้วย อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 มาตรา 79 เช่น การจับกุมคุมขัง 
ไม่เป็นความผิดต่อเสรีภาพ ถือว่าผู้นั้นกระท ามีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย หรือการมีเอกสิทธิ์ของ
บุคคลในการอภิปรายหรือแถลงข้อเท็จจริงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2554: 69) 
ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเหตุยกเว้นความผิดไว้หลายมาตรา ดังนี้ 
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1. การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68)  
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มีสาระส าคัญ คือ “ผู้ใด

จ าต้องกระท าการใดเพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย
อันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ การกระท านั้น
เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด” บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องการใช้สิทธิ
ป้องกันตนเองหรือผู้อ่ืนให้พ้นจากการถูกท าร้ายที่ไม่ได้เกิดจากตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น ถ้าหากได้กระท า
พอสมควรแก่เหตุ กฎหมายคุ้มครองบุคคลนั้นโดยให้อ้างสิทธิในการป้องกันตนเองหรือผู้อ่ืนได้ 

ตัวอย่าง ด าถือปืนข้ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านของขาว และเกิดโต้เถียงกัน  
ด าใช้ปืนยิงขาวก่อน ขาวกลัวว่าจะมีการยิงซ้ า จึงยิงด าตายการกระท าของขาวดังกล่าวถือเป็นการ
ป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นความผิด (ค าพิพากษาฎีกาที่ 879/2476) คนร้ายเข้าไปลักทรัพย์  
ใต้ถุนบ้าน ไม่ทราบได้ว่ามีอาวุธอะไรติดมา การใช้ปืนยิงคนร้ายตายเป็นการป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย ผู้เสียหายเข้ามาชกจ าเลยก่อน เมื่อจ าเลยล้มลงผู้เสียหายเงื้อมือจะแทง จ าเลยใช้ปืนยิง  
เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ไม่มีความผิด (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 606/2510) 

2. การท าแท้งกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305  
การท าแท้งกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 “ถ้าหากการการ 

กระท าความผิดดังกล่าวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป็นการกระท า
ของนายแพทย์และ 

(1) จ าเป็นต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 

(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 276 มาตรา 277มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 

ผู้กระท าไม่มีความผิด 

บทบัญญัติในมาตรา 305 เป็นกรณีที่หญิงไปท าให้แท้งโดยมีเหตุผล เป็นต้นว่า สุขภาพ
ของหญิงไม่เหมาะแก่การตั้งครรภ์ หรือหญิงนั้นถูกข่มขืน หรือถูกล่อลวงไปท าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ขึ้น หญิงจึงให้แพทย์ท าแท้ง การกระท าของนายแพทย์ถือว่ามีอ านาจกระท าได้ ไม่มีความผิด 
เมื่อการกระท าของนายแพทย์ไม่มีความผิดแล้วหญิงก็ไม่มีความผิดด้วย 

3. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 329 มาตรา 331 

ตัวอย่าง ภริยาไม่จดทะเบียนสมรสของชาย กล่าวกับหญิงที่มีความสัมพันธ์กับชายว่า 
“คุณเป็นข้าราชการจะแย่งผัวฉัน ดูซิว่าจะผิดไหม” เพราะหญิงนั้นมีความสัมพันธ์ท านองชู้สาวกับชาย
จริง เป็นการกล่าวด้วยความหึงหวง โดยสุตริจโดยชอบธรรมเพ่ือป้องกันส่วนได้เสียตามคลองธรรม 
(ทวีเกียรติ  มีนะนิษฐ์, 2544: 392) 
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ตัวอย่าง นายอ าเภอจัดการเลือกตั้งไม่เรียบร้อย เป็นการติชมการปฏิบัติงานของ
นายอ าเภอ ไม่เป็นหมิ่นประมาท (ทวีเกียรติ มีนะนิษฐ์, 2544: 391) 

นอกจากนั้นความผิดบางฐาน หากผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจแล้วท าให้ 
การกระท านั้น ไม่เป็นความผิดได้ เช่น หญิงยินยอมร่วมประเวณีกับชาย ชายย่อมไม่มีความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเรา (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276) หรือเจ้าของทรัพย์ยินยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์
ไป ผู้ที่เอาทรัพย์ไปย่อมไม่มีความผิดฐานลัดทรัพย์ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334) (ทวีเกียรติ  
มีนะกนิษฐ, 2554: 69 - 70) 
 

โครงสร้างที่ 3 การกระท ามีกฎหมายยกเว้นโทษ 

โดยปกติแล้วการกระท าที่ครบองค์ประกอบความผิดและไม่มีอ านาจกระท าได้  
บุคคลนั้นต้องรับผิดและรับโทษทางอาญา แต่ในความผิดบางฐานแม้มีการกระท าครบองค์ประกอบ
ความผิด แต่กฎหมายยกเว้นโทษให้ หมายความว่า การกระท านั้นในทางกฎหมายยังเป็นความผิดอยู่ 
แต่กฎหมายไม่ลงโทษผู้กระท าอาจเป็นเพราะปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ผู้กระท าอาจกระท าความผิด
เพราะความจ าเป็น ในหลายกรณีที่การลงโทษแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เนื่องมาจากเหตุที่มิใช่เกิด
จากความชั่วร้ายของผู้กระท าความผิดแต่อาจมาจากเหตุที่ผู้กระท าไม่มีทางเลือก เหตุเกี่ยวกับความรู้
ผิดชอบในการกระท าความผิด และเหตุเกี่ยวกับการการสามีภริยากัน (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ,  

2554: 76) 
1. การกระท าด้วยความจ าเป็น  

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น
เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือเพ่ือให้ตนเองหรือ
ผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกให้พ้นโดยวิธีอ่ืนได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนไม่ได้
ก่อขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ”  

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้กระท าความผิดไม่ได้สมัครใจจะ
กระท า แต่ถูกบังคับให้ต้องกระท าความผิดเกิดข้ึน 

ตัวอย่าง นางแมว ใช้ปืนบังคับให้ นายหนู ตีหัว นายหมี นายหนูกลัวจึงใช้ไม้ตีหัว
นายหมี นายหนูมีความผิดฐานท าร้ายร่างกาย แต่นายหนูไม่ต้องรับโทษเพราะกระท าด้วยความจ าเป็น 

ตัวอย่าง นายอ านวยเป็นข้าราชการและเป็นเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งแก้เอกสารใน
การแจ้งผลการเลือกตั้ง เนื่องจากถูกบังคับด้วยอ านาจปืน ถือเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็น
พอสมควรแก่เหตุ ย่อมได้รับการยกเว้นโทษ (เทียบเคียงค าพิพากษาฎีกาท่ี 694/2503) 

 



191 

 

2. การกระท าความผิดของเด็ก  
มาตรา 73 บัญญัติว่า “เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น 

ความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 

ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการ คุ้มครองเด็ก เพ่ือด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา 74 บัญญัติว่า “เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีกระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา
มารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 

(2) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมี
ค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและก าหนดจ านวน
เงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาทใน
เมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 

ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่า
ไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่
เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อก าหนดท านองที่บัญญัติไว้ส าหรับบิดา  มารดา หรือ
ผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนดเช่นว่านั้นก็ให้
ศาลมีค าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อก าหนดดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้น
อาศัยอยู่ตาม (2) ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 56 ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอ่ืนใดเพ่ือคุม
ความประพฤติเด็กนั้น 

(4) ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแล
เด็กนั้นได้ หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้น 

ไม่ยอมรับข้อก าหนดดังกล่าวใน (2) ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาล
เห็นสมควรเพ่ือดูแลอบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้น
ยินยอม ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอ านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และสั่ง
สอน รวมตลอดถึงการก าหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานท าตามสมควร  หรือให้ด าเนินการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้หรือ 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-51-58.html#56
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(5) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพ่ือฝึกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี 

ค าสั่งของศาลดังกล่าวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถ้าใน ขณะใดภายในระยะเวลาที่
ศาลก าหนดไว้ ความปรากฏแก่ศาลโดย ศาลรู้เอง หรือตามค าเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานอัยการ 
หรือ บุคคลหรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอนหรือ เจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์
เกี่ยวกับค าสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้ ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งนั้น หรือมีค าสั่งใหม่ตาม
อ านาจในมาตรานี้” 

มาตรา 75 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี กระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอัน
ที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้
จัดการตาม มาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง” 

มาตรา 76 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังที่กล่าวมาเห็นได้ว่าการกระท าความผิดของเด็ก  
ได้แบ่งช่วงอายุของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กออกเป็นหลายช่วง  

กรณีที่ 1 เด็กอายุไม่เกิน 10 ปีกระท าความผิดเด็กไม่ต้องรับโทษ แต่ให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผู้พิจารณาในการส่งตัวเด็ก 

ตัวอย่าง เด็กชายเอกอายุ 10 ขวบ เล่นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ ลั่นใส่เพ่ือนอายุ 6 ขวบ 
เสียชีวิต การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดและต้องรับโทษหรือไม่ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปี ลงไป แม้จะได้กระท า
ความผิด แต่เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ โดยให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กไปให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็กด าเนินการต่อไป เหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นโทษให้ เพราะผู้กระท าความผิดยังมีอายุ
น้อย อ่อนด้อยด้วยวุฒิภาวะขาดการคิดไตร่ตรองยับยั้งชั่งใจหรือรู้ผิดชอบชั่วดีและขาดเจตนาชั่วร้าย 
แม้กระท าการนั้นกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ก็ไม่สมควรต้องรับโทษ  

กรณีที่ 2 เด็กอายุกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปีกระท าความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ  
แต่ให้ศาลมีอ านาจด าเนินมาตรการต่าง ๆ ได้ เช่น เรียกเด็กหรือบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็ก
อาศัยอยู่ด้วยมาตักเตือนหรือวางข้อก าหนดให้บุคคลข้างต้นระวังเด็กไม่ให้ก่อเหตุร้าย ข้อก าหนดมี
เวลาไม่เกิน 3 ปี และก าหนดให้ผู้ปกครองช าระเงินต่อศาลครั้งละไม่เกิน 1 หมื่นบาท เมื่อเด็กก่อ
เหตุร้าย 
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กรณีท่ี 3 เด็กกว่า 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้
ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้า
ศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตาม มาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษา
ลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง” 

กรณีที่ 4 ผู้ใดอายุตั้งแต่ 18 ปีแต่ยังไม่เกิน 20 ปี กระท าความผิดศาลจะลดมาตรา
ส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งหรือ 1 ใน 3 ก็ได้ 

ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1498-2518/2518 จ าเลยอายุ 17 ปี ศาลลงโทษ 

ตามมาตรา 339 ต้องลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 75 คงจ าคุก 6 ปี 
ตัวอย่าง ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1239/2527 จ าเลยอายุ 17 ปีเศษ เป็นทหารพราน  

ย่อมตระหนักถึงความร้ายแรงของลูกระเบิดมือแบบสังหาร ซึ่งมีอานุภาพการท าลายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินในรัศมีเป็นวงกว้าง แม้กระทั้งสุจริตชนที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคืองแค้นของจ าเลยด้วย
เลย จ าเลยทะเลาะกับพวกร าวง ต่อมาจ าเลยขว้างลูกระเบิดใส่กลางเวทีร าวง มีคนตายและบาดเจ็บ 
จึงมิใช่เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา หรือความอ่อนวัยของจ าเลย เป็นการกระท าท่ีเหี้ยมโหดผิดวิสัย 
ศาลไม่ลดมาตราส่วนโทษให้ 

ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 76/2530 การที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยซึ่งมีอายุ  
17 ปีโดยไม่ลดมาตรา ส่วนโทษให้นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ มาตรา 75 บัญญัติไว้ว่า ถ้าศาลเห็นว่า
สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง 

จะเห็นได้ว่า ถ้าเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี กระท าความผิด เด็กไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ใช้
วิธีการส าหรับเด็กโดยให้อ านาจพนักงานสอบสวนพิจารณาส่งตัวเด็กไปสถานพินิจหรือคุ้มครองเด็ก 
แต่หากเด็กอายุกว่า 10 แต่ไม่เกิน 15 ปี กระท าความผิด เด็กไม่ต้องรับโทษเช่นกัน แต่ให้ศาลเป็นมี
อ านาจผู้ใช้วิธีการส าหรับเด็ก ซึ่งแตกต่างจากกรณีเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ที่ให้อ านาจพนักงานสอบสวน
พิจารณาส่งตัวเด็ก แต่หากเด็กอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี หรือ ตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ศาล
สามารถลดมาตราส่วนโทษลงได้ ทั้งนี้แสดงได้ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 การกระท าความผิดของเด็ก 

ผู้กระท าผิด อายุ วิธีการเด็ก โทษ 

เด็ก ไม่เกิน 10 ปี ใช้วิธีการส าหรับเด็กโดยพนักงาน
สอบสวนพิจารณาส่งตัวเด็ก  

ยกเว้นโทษ 

เด็ก เกินกว่า 10 ปี 
แต่ไม่เกิน 15 ปี 

ใช้วิธีการส าหรับเด็ก โดยศาล
พิจารณา 

ยกเว้นโทษ 

ผู้ใด 

 

เกินกว่า 15 ปี
แต่ต่ ากว่า 18 ปี 

ศาลจะใช้วิธีการส าหรับเด็ก
หรือไม่ ก็ได้ 

ศาลจะลงโทษโดยลดมาตรา
ส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งก็ได้ 

ผู้ใด ตั้งแต่ 18 ปี แต่
ไม่เกิน 20 ปี 

(ไม่ใช้วิธีการส าหรับเด็ก)  
 

ศาลจะลดมาตราส่วนโทษ
ให้กึ่งหนึ่งหรือ 1 ใน 3  

 

3. การกระท าความผิดของผู้มึนเมา  
มาตรา 66 บัญญัติว่า “ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอย่างอ่ืนจะยกขึ้น

เป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึน
เมาหรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพและได้กระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้หรือสามารถบังคับตนเอง
ได้กระท าความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษส าหรับความผิดนั้น” 

ความมึนเมาตามมาตรา 66 ดังกล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากการเสพสุราหรือสิ่งอ่ืนใดที่มี
ผลให้มีอาการมึนเมาและได้กระท าความผิดในขณะที่มึนเมา ถึงแม้ในขณะกระท าผิดผู้กระท าจะไม่รู้
ผิดชอบหรือบังคับตนเองไม่ได้ ผู้กระท าก็ยังต้องรับโทษผู้กระท านั้นจะอ้างความมึนเมาไม่ได้ 

ตัวอย่าง นายแดงเข้าป่าไปเก็บเห็ดมากิน หลังจากนั้นมีอาการมึนเมาครองสติไม่ได้ 
และได้ท าร้ายนายเขียวจนบาดเจ็บ ดังนี้ นายแดงอ้างกระท าผิดเพราะความมึนเมาโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะ
ท าให้มึนเมาและได้กระท าในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพ่ือไม่ต้องรับ
โทษ แต่หากเป็นกรณีที่เสพโดยสมัครใจจะอ้างความมึนเมาไม่ได้ ตัวอย่าง นายเหลืองสมัครใจดื่มสุรา
ใช้ก้อนหินปากระจกรถยนต์ของนายม่วงแตก นายเหลืองจะอ้างว่ากระท าความผิดไปโดยไร้สติไม่ได้  
 4. การกระท าความผิดตามค าสั่งของเจ้าพนักงานที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 70 บัญญัติว่า “ผู้ ใดกระท าตามค าสั่ งของ 
เจ้าพนักงานแม้ค าสั่งนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าผู้กระท ามีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 
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การกระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายผู้กระท ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หรือไม่มีหน้าที่ แต่เชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตาม แม้ว่าผู้กระท าไม่รู้ว่าค าสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ 

ตัวอย่าง นายไก่เป็นผู้บังคับการต ารวจสั่งให้นายไข่ซึ่งเป็นต ารวจใต้บังคับบัญชาไป
จับกุมนายหมูผู้ต้องหาคดียาบ้าโดยไม่ได้ออกหมายจับนายไข่ไปจับนายหมูผู้ต้องหาโดยเข้าใจว่าค าสั่ง
นั้นเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแม้การกระท าของนายไข่จะเป็นการมิชอบ แต่นายไข่ก็ไม่ต้องรับโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 70 (เทียบเคียงค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1135/2507) 
  ตัวอย่างก านันไม่มีอ านาจจับคนโดยไม่มีหมายจับ และพนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจ 

สั่งให้ก านันจับคนโดยไม่มีหมายจับ การที่ก านันจับคนไปกักขังโดยไม่มีหมายจับ แม้พนักงานสอบสวน
จะสั่งให้ก านันจับโดยไม่มีหมายจับ ก านันก็มีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
75/2493) 

5. การกระท าความผิดของคนวิกลจริต  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดในขณะ

ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษส าหรับความผิดนั้น” (เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ , 2542: 329 - 330) การไม่สามารถรู้ผิดชอบ 
หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ แยกอธิบายได้ดังนี้ 
  กรณีผู้กระท าไม่สามารถรู้ผิดชอบ หมายถึง ไม่สามารถรู้ได้ว่าการกระท านั้นผิด
ศีลธรรม กล่าวคือ ไม่อาจแยกได้ว่าสิ่งใดถูกต้องตามหลักศีลธรรม และสิ่งใดผิดศีลธรรม 

  ตัวอย่าง แดงวิกลจริตจึงใช้มีดฟันคอเด็ก โดยที่แดงไม่รู้ว่าการกระท านั้นผิด
ศีลธรรม แต่คิดว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้องเพราะเกิดจิตฟ่ันเฟือนได้ยินเสียงสั่งจากเทพเจ้าว่า หากฆ่า
เด็กแล้ว จะท าให้โลกมนุษย์รอดพ้นจากภัยพิบัติซึ่งเด็กผู้นั้นจะน ามาได้สู่โลก 

  กรณีผู้กระท าไม่สามารถบังคับตนเองได้ หมายความว่า แม้ผู้กระท าจะรู้ดีว่า การกระท า
ของตนเป็นการผิดศีลธรรมแต่ตนก็จ าต้องกระท าการนั้น เพราะไม่อาจบังคับตนเองได้ 
  กรณีจิตบกพร่อง (Defective mind) ได้แก่ ผู้ที่สมองไม่เจริญเติบโตตามวัยหรือ
บกพร่องมาแต่ก าเนิด (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2555: 84) 

  ตัวอย่าง จ าเลยปัญญาอ่อนกระท าผิดขณะไม่รู้ผิดชอบเพราะจิตบกพร่อง  
  กรณีจิตฟ่ันเฟือน (Mental infirmity) (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2555: 84) คือ ผู้ที่มี
ความผิดหลง ประสาทหลอนและแปรผิด 

ตัวอย่าง ก่อนเกิดเหตุจ าเลยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประสาท ขณะเกิดเหตุ
อาการป่วยเป็นโรคจิตจากพิษสุราก าเริบขึ้นอีก มีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงกลัวคนจะท าร้าย 
ผู้ตายซึ่งเป็นภริยาอยู่กินกันมาด้วยความเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน จึงพา
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จ าเลยไปรักษาที่บ้านบิดาจ าเลย ขณะที่นั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ไม้ข้างล่าง จ าเลยใช้มีดเชือดคอและฟันท า
ร้ายผู้ตาย มีคนพบจ าเลยนั่งงุนงงอยู่ใกล้ ๆ ดังนี้จ าเลยได้กระความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบและ
ไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะโรคจิตจากพิษสุราจ าเลยไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 65 วรรคแรก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 371/2527) 
  โรคจิต (Mental disease) (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2555: 84) คือ ความบกพร่อง
แห่งจิตที่เกิดจากโรค 

  ตัวอย่าง จ าเลยมีอาการป่วยทางจิตคล้ายเป็นโรคจิตเภทโดยมีอาการระแวง จึงไปรับ
การรักษาที่คลินิกรวม 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายจ าเลยบอกแพทย์ที่รักษาว่าหายแล้ว ขอเลิกกินยา แสดงว่า
อาการของจ าเลยต้องดีขึ้น สามารถพูดจารู้เรื่องแล้ว ก่อนเกิดเหตุประมาณ 2 เดือน จ าเลยเคยน าอาวุธ
ปืนของกลางออกไปใช้แล้วน ากลับไปคืนที่บ้าน ม. ในวันเกิดเหตุจ าเลยงัดกุญแจประตูห้องนอน ม. แล้วน า
อาวุธปืนของกลางออกไป โดยก่อนไปยังขอเงินภริยาจ าเลยเพ่ือเติมน้ ามันแล้วขับรถยนต์ออกไป หลัง
เกิดเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิง ป.  ผู้ตาย จ าเลยยังสามารถขับรถยนต์หลบหนีกลับบ้านได้   
ในชั้นสอบสวนจ าเลยพูดจารู้เรื่องสามารถพูดโต้ตอบได้ จึงเป็นกรณีที่จ าเลยกระท าความผิดในขณะยัง
สามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้างตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคสอง 
(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1226/2547) 

6. การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามีภริยา  
มาตรา 71 บัญญัติว่า “ความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 334 ถึง มาตรา 336 

วรรคแรก และ มาตรา 341 ถึง มาตรา 364 นั้นถ้าเป็นการ กระท าที่สามีกระท าต่อภริยา หรือภริยา
กระท าต่อสามีผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ 

ความผิดดังระบุมานี้ถ้าเป็นการกระท าที่ผู้บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดานกระท าต่อ
ผู้บุพการี หรือพ่ีหรือน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน กระท าต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็น
ความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจาก นั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได้”  

กรณีต้องเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ จดทะเบียนสมรสกัน และเป็น
เรื่องกระท าต่อทรัพย์อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ถึงมาตรา 336 
กล่าวคือ ความผิดฐานดังต่อไปนี้ 
  (1) ลักทรัพย์ (มาตรา 334, มาตรา 335) 
  (2) วิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 336) 
  (3) ฉ้อโกง (มาตรา 341 ถึงมาตรา 347) 
  (4) โกงเจ้าหนี้ (มาตรา 349 ถึงมาตรา 351) 
  (5) ยักยอก (มาตรา 352 ถึงมาตรา 356) 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-334-336.html#334
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-334-336.html#336
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-334-336.html#336
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-341-348.html#341
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-362-366.html#364
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  (6) รับของโจร (มาตรา 357) 
  (7) ท าให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358 ถึงมาตรา 360) 
  (8) บุกรุก (มาตรา 362 ถึงมาตรา 364) 

ตัวอย่าง ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 221/2528 การที่ภริยาหรือสามีกระท าความผิด
แล้วจะไม่ต้องรับโทษหรือได้รับยกเว้นโทษ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า 
ต้องเป็นเรื่องกระท าต่อทรัพย์อันเป็นความผิดตาม มาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา341  
ถึงมาตรา 364 เท่านั้น ไม่มีข้อจ ากัดว่าภริยา หรือสามีนั้นจะต้องกระท าความผิดตามล าพังคนเดียวแต่
อย่างใด เมื่อจ าเลยเป็นภริยาผู้เสียหายมีหลักฐานภาพถ่ายใบส าคัญการสมรสมาแสดง และจ าเลย
กระท าความผิดฐานรับของโจร ซึ่งจะเป็นการกระท าความผิดตามล าพังคนเดียว หรือมีบุคคลอ่ืนร่วม
กระท าผิดด้วย ก็ต้องถือว่ามีเหตุส่วนตัวให้จ าเลยไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับการยกเว้นโทษตามม.71 
วรรคแรกแล้ว 

กล่าวโดยสรุป การกระท าที่มีกฎหมายยกเว้นโทษ หมายความว่า การกระท านั้น ยังเป็น
ความผิดทางอาญาอยู่ เพียงแต่กฎหมายไม่ลงโทษผู้กระท าความผิดเพราะเหตุว่า ตัวผู้กระท าความผิด
ไม่ได้ประสงค์ที่จะกระท าความผิดแต่ถูกบังคับให้ต้องกระท า เช่น การกระท าความผิดเพราะความจ าเป็น 
การกระท าความผิดตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน การกระท าความผิดเพราะความมึนเมาหรือกระท า
ความผิดเพราะความไม่รู้ผิดชอบ เนื่องจากอาการป่วยทางจิตการลงโทษบุคคลดังกล่าวดังเช่นลงโทษ
คนที่ปกติย่อมไม่เหมาะสม หรือการกระท าความผิดระหว่างสามีภริยาซึ่งถือว่ามีความผูกพันกันเป็น
พิเศษที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน หรือการกระท าความผิดของผู้อ่อนอายุ เนื่องมาจากผู้ที่อายุ
น้อยมีความรู้สึกผิดชอบน้อยกว่าผู้ใหญ่ ด้วยเหตุว่าผู้เยาว์ความไร้เดียงสา อ่อนด้อยประสบการณ์ 
ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ได้ปรับปรุงตัวเองเพ่ือกลับเข้าสู่สังคม กลับตัวเป็นคนดีย่อมดีกว่าการลงโทษ 

หลักท่ัวไปของการพยายามกระท าความผิด 

1. การเริ่มต้นของความผิด 

โดยหลักความผิดอาญาเริ่มต้นเมื่อการกระท านั้นถึงขั้นลงมือกระท าแล้ว แต่ถ้าได้ลงมือ
กระท าแต่กระท าไปไม่ตลอดหรือการกระท าไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล ถือว่าเป็นการพยายามกระท า
ความผิด โดยทั่วไปจะมีโทษสองในสามส่วนของความผิดส าเร็จ การกระท าจะเริ่มเป็นความผิดต่อเมื่อ
พ้นขั้นตระเตรียมการเข้าสู่ขั้นลงมือกระท าผิด บทบัญญัติในมาตรา 80 บัญญัติว่า ผู้ใดลงมือกระท า
ความผิดแต่กระท าไปไม่ตลอดหรือกระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายาม
กระท าความผิด หลักเกณฑ์ในการพยายามกระท าความผิดมีดังนี้ (มานิตย์  จุมปา, ชิตาพร  พิศลยบุตร   
โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา  ท า, 2556: 583) 
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1.1 ผู้กระท าต้องมีเจตนากระท าผิด  
คือ ตัวผู้กระท าต้องมีความตั้งใจที่จะกระท าความผิด เช่น แดงต้องการฆ่าด าใช้

ปืนเล็งไปที่หัวของด า หรือขาวใช้มีดแทงที่ช่องท้องของเขียว จะเห็นได้ว่าทั้งสองตัวอย่างนั้น ในการ
พิจารณาว่ามีเจตนาหรือไม่ พิจารณาจากการกระท าที่แสดงออกมา เมื่อบริเวณที่ถูกแทงหรือถูกยิง
ล้วนเป็นอวัยวะที่ส าคัญของร่างกาย จึงแสดงให้เห็นเจตนาของผู้กระท าว่ามีเจตนากระท าความผิดฐาน
ฆ่าผู้อ่ืน 

1.2 ผู้กระท าต้องได้ลงมือกระท าผิดแล้ว  
กล่าวคือ การลงมือกระท าความผิดต้องผ่านขั้นตอนการตระเตรียมการ มาสู่

ขั้นตอนการลงมือกระท าความผิดตามที่เคยกล่าวไว้แต่ตอนต้น ซึ่งศาลฎีกาได้ใช้หลักความใกล้ชิดกับผล 
โดยพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไปว่าการท่ีได้กระท าไปนั้นใกล้ชิดกับความผิดส าเร็จหรือไม่ หากใกล้ชิดกับผล 
ถือว่าได้ลงมือกระท าความผิดแล้ว หากท าไม่ส าเร็จก็จะมีความผิดฐานพยายามกระท าความผิดเช่น 
นายต้อยได้กระชากสร้อยที่สวมอยู่ที่คอของนางสาวติ่ง สร้อยขาดตกอยู่ในเสื้อของนางสาวติ่ง  
นายต้อยจึงเอาสร้อยไปไม่ได้ การกระท าของนายต้อยเป็นการลงมือกระท าความผิดแล้ว แต่การ
กระท านั้นไม่ส าเร็จเพราะเอาทรัพย์ไปไม่ได้ การกระท านั้นจึงเป็นเพียงการพยายามกระท าความผิด
ฐานชิงทรัพย์ (เทียบเคียงค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2513) 

1.3 ผู้กระท ากระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท าไม่บรรลุผล  
หมายถึง กระท าไปตลอดแล้วตามที่ได้ตั้งใจ แต่การกระท านั้นไม่เกิดผลตามที่

ต้องการ การกระท านั้นจึงเป็นความผิดฐานพยายามกระท าความผิด เช่น นายเขียวใช้มีดฟันไปที่ศีรษะของ
นายขาว แต่ไม่ถูก เพราะนายขาวหลบทัน การกระท าของนายเขียวเป็นการลงมือกระท าความผิดแล้ว 
และได้กระท าไปตลอดโดยการฟันไปศีรษะของนายขาวแต่ไม่บรรลุผลตามเจตนาที่ต้องการเพราะขาว
หลบทัน จึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่านายขาวเท่านั้น 

โดยหลักการกระท าที่จะเป็นความผิดและถูกลงโทษต้องเป็นการกระท าที่อยู่ใน
ขั้นลงมือกระท าความผิดแล้ว เพราะถือว่าเป็นการกระท าที่ใกล้ชิดความผิดส าเร็จแม้ว่าความผิดจะ
ส าเร็จหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ดีบางกรณีการกระท าที่อยู่ในขั้นตระเตรียมการ ผู้กระท าก็อาจได้รับโทษ
เช่นกัน ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ร้ายแรง เช่น การตระเตรียมการเพ่ือปลงพระชนม์หรือประทุษร้ายต่อ
พระมหากษัตริย์ การตระเตรียมการเพ่ือเป็นกบฏ การตระเตรียมการเพ่ือกระท าความผิดต่อความ
มั่นคงของรัฐ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวยังมีข้อเสีย เพราะการที่จะพิจารณาว่าการ
กระท าใดถือว่าใกล้ชิดกับผลแล้วย่อมเป็นเรื่องยาก จึงต้องต้องอาศัยจากแนวค าพิพากษาฎีกาที่เคย
วินิจฉัยไว้แล้วในเรื่องนั้นๆ เป็นเกณฑ์ว่าแค่ไหนใกล้หรือไกลกับความผิดส าเร็จ จึงท าให้ขาดความ
ชัดเจนแน่นอนในการวินิจฉัยแต่ในความผิดบางฐานการพยายามกระท าความผิดนั้นให้ถือว่าการ
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กระท าส าเร็จ เนื่องจากความร้ายแรงของลักษณะความผิดนั้น ได้แก่ การพยายามปลงพระชนม์
พระมหากษัตริย์ พระราชินีหรือรัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือความผิดต่อความ
มั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร  

ดังนั้น หลักการพยายามกระท าความผิด ตัวผู้กระท าความผิดต้องกระท าโดย
เจตนา และได้ลงมือกระท าความผิดไปแล้ว แต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล กฎหมายถือว่า การกระท า
ดังกล่าวนั้น เป็นการพยายามกระท าความผิด  

จากที่กล่าวมาเป็นเรื่องการพยายามกระท าความผิดต่อไปเป็นเรื่องการที่
กฎหมายลดโทษให้แม้ว่าการกระท านั้นจะครบองค์ประกอบความผิด และไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษให้ 
แต่มีกฎหมายลดโทษให้ กรณีดังกล่าวจะเป็นเรื่องเหตุลดโทษ 

 

เหตุลดโทษ 

เหตุลดโทษเป็นกรณีที่การกระท านั้นเป็นความผิดและต้องได้รับโทษ แต่ศาลจะลงโทษ
น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดก็ได้ เหตุลดโทษในประมวลกฎหมายอาญา  
 1. ความไม่รู้กฎหมาย 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 บัญญัติว่า “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย
เพ่ือให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและตามพฤติการณ์ผู้กระท า
ความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดง
พยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระท าไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อย
กว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

หลักในมาตรา 64 ไม่ยอมให้ยกเอาความไม่รู้กฎหมายขึ้นเป็นข้อแก้ตัว เพราะกฎหมาย
ประสงค์ให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้ล่วงหน้าว่าการกระท า หรือไม่กระท าของตนมีกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดหรือไม่  เหตุผลที่กฎหมายอาญาต้องบัญญัติความผิดไว้อย่างชัดเจนแน่นอน
ปราศจากความคลุมเครือ(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2) เพราะต้องให้ประชาชนได้รู้ล่วงหน้า 
และเมื่อประชาชนรู้ล่วงหน้าจึงไม่ให้ปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 64 (เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์, 2542 : 350)แต่ถ้าหากดูจากพฤติการณ์แล้วประชาชนไม่รู้จริงๆ 
ศาลจะลงโทษน้อยกว่าก็ได้ เช่น คนต่างด้าวที่เพ่ิงเข้ามาอยู่ประเทศไทยไม่นาน ท าให้ไม่รู้กฎหมายไทย 

2. การกระท าความผิดขณะที่จิตบกพร่องแต่ยังสามารรับรู้อยู่บ้าง หรือสามารถ
บังคับตนเองได้บ้าง 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคสอง บัญญัติว่า “แต่ถ้าผู้กระท าความผิด
ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 
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แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้บทบัญญัติในมาตรา
ดังกล่าวเป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากการกระท าความผิดของผู้มีจิตบกพร่อง ซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นโรค
ทางจิต โดยปกติแล้วศาลจะไม่ลงโทษแต่หากพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่กระท าความผิดนั้นยังพอรู้เรื่องอยู่
บ้าง ศาลจะลงโทษบุคคลนั้นน้อยกว่าที่ก าหนดก็ได้” 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3461/2535 จ าเลยมีอาการผิดปกติทางจิต หรือจิตบกพร่อง
หวาดระแวงว่าโจทก์จะมาฆ่าจ าเลย จึงใช้มีดแทงโจทก์ ภริยาของจ าเลยเบิกความว่าจ าเลยปกติท างานได้ 
แต่เวลามีอาการจะกลัวและนั่งซึม แพทย์เบิกความว่า อาการของจ า เลยตามหลักวิชาการยังพอรู้ผิด
ชอบอยู่บ้าง หลังเกิดเหตุแล้วจ าเลยนั่งซึมจนถูกต ารวจจับ พฤติการณ์ก่อนและหลังกระท าผิดดังกล่าว
ไม่พอฟังว่าจ าเลยกระท าผิดเพราะไม่สามารถบังคับตนเองได้ ขณะกระท าความผิดจ าเลยยังพอรู้ผิด
ชอบอยู่บ้าง (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, 2544:126) 

3. การกระท าความผิดเพราะความมึนเมา 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 66 บัญญัติว่า “ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่ง
เมาอย่างอ่ืน จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 65 ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพไม่รู้
ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึนเมา หรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพ และได้กระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิด
ชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้กระท าความผิดจึงจะได้รับการยกเว้นโทษส าหรับความผิดนั้น 
แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้ได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

4. การกระท าความผิดเพราะบันดาลโทสะ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 บัญญัติว่า “ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหง
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระท าความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้น
น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

การกระท าความผิดเพราะบันดาลโทสะมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 3 ประการ 

4.1 ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 

อธิบายความหมายของค าว่า “การข่มเหง” คือ การที่บุคคลใดได้กระท า
การโดยใช้วิธีรังแกหรือรบกวนให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนโดยไม่มีเหตุอันสมควรดังนั้น หากสิ่งของ สัตว์หรือ
ธรรมชาติเป็นเหตุให้เกิดโทสะ จะอ้างว่าถูกข่มเหงไม่ได้ 

ค าว่า “ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม” คือ กระท าโดยปราศจากเหตุผล แม้ว่าไม่ผิด
ต่อกฎหมายก็ตาม 

ค าว่า “ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม” คือ ไม่มีเหตุสมควร
ที่จะท าเช่นนั้น ซึ่งคนโดยทั่วไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะกระท าเช่นนั้น 



201 

 

การพิจารณาว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงหรือไม่ ต้องสมมติบุคคล
ขึ้นมาเปรียบเทียบ โดยให้อยู่ในฐานะและสภาพอย่างเดียวกับผู้กระท าผิด ส่วนระดับความร้ายแรงให้
ถือระดับ “วิญญูชน” 

4.2 การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระท าบันดาลโทละ 

ต้องเป็นการกระท าต่อผู้ข่มเหงเท่านั้น หากกระท า ต่อผู้อ่ืนอ้างบันดาล
โทสะไม่ได้ แต่หากเป็นเรื่องพลาดอ้างบันดาลโทสะโดยพลาดได้ และต้องเป็นการกระท าโดยมี 
“เจตนาธรรมดา” กล่าวคือ ประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผล หรือพลาด และมี “เจตนาพิเศษ” เพราะ
ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง 

4.3 ผู้กระท าได้กระท าความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ 

ผู้กระท าได้กระท าในขณะบันดาลโทสะ หลักการวินิจฉัยเป็นการกระท า
ความผิด ในขณะบันดาลโทสะหรือไม่ ต้องเปรียบเทียบกับ “วิญญูชน” ที่อยู่ในฐานะอย่างเดียวกับตัว
ผู้กระท าว่าสามารถระงับโทสะได้หรือยัง หากวิญญูชนสามารถระงับโทสะได้แล้ว แต่จ าเลยยังระงับ
โทสะไม่ได้ จะอ้างบันดาลโทสะไม่ได้ 

“ในขณะบันดาลโทสะ” หมายถึง กระท าในระยะเวลาต่อเนื่องกระชั้นชิด  
หรือในขณะที่ยังมีโทสะรุนแรงก่อนเวลาที่จะสงบอารมณ์ได้ หากขาดตอนไปไม่เป็นบันดาลโทสะ  

(ค าพิพากษาศาลที่ 272/2513) 
การข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอาจการข่มเหงต่อผู้กระท าความผิดเอง

หรือกระท าต่อผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้กระท าความผิดก็ได้ 
ถ้าผู้ที่บันดาลโทสะเป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อน หรือสมัครใจเข้าต่อสู้ท าร้าย 

กันและกัน จะอ้างหรือยกข้อต่อสู้ว่าถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมไม่ได้ 
การกระท าความผิดโดยจ าเป็นตาม มาตรา69อาจถือว่าเป็นการข่มเหง

อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมได้ 
การพิจารณาว่าผู้กระท าบันดาลโทสะหรือไม่ ต้องพิจารณาจากจิตใจของ

ผู้กระท าผิดนั้นเอง มิใช่เปรียบเทียบกับความรู้สึกของ “วิญญูชน”การบันดาลโทสะ อาจเกิดขึ้น
หลังจากการข่มเหง ได้ผ่านพ้นไปนานแล้วก็ได้การบันดาลโทสะ อาจจะเกิดจากค าบอกเล่าก็ได้  
ไม่จ าเป็นที่ผู้กระท าความผิดต้องประสบเหตุการณ์ข่มเหงด้วยตนเองเมื่อทราบเหตุข่มเหงแล้ว  
ต้องบันดาลโทสะทันที หากทราบเหตุแล้วยังไม่บันดาลโทสะ แต่ไปบันดาลโทสะในภายหลัง แม้จะ
กระท าความผิดในขณะที่ยังมีโทสะอยู่ ก็อ้างบันดาลโทสะไม่ได้ 

5. การกระท าความผิดของเด็กอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี 

    มาตรา 75 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี กระท าการอัน
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอัน
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ที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้
จัดการตาม มาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง” 

    ค าพิพากษาฎีกา 1498/2518 จ าเลยอายุ 17 ปี ศาลลงโทษตาม ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 339 ต้องลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 75 (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, 
2544:148) 

6. การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างเครือญาติ 
   มาตรา 71 บัญญัติว่า “ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก 

และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถ้าเป็นการกระท าที่สามีกระท าต่อภริยา หรือภริยากระท าต่อสามี 
ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ 

   ความผิดดังระบุมานี้ถ้าเป็นการกระท าที่ผู้บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดานหรือ
สันดานกระท าต่อผู้บุพการี หรือพ่ีหรือน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน กระท าต่อกัน แม้กฎหมายมิได้
บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้นศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได”้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2509 ค าว่า ผู้สืบสันดานหมายความว่า ผู้สืบเชื้อสาย
โดยตรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะต่างกับผู้สืบสันดาน  
และผู้รับบุตรบุญธรรมก็มีฐานะต่างกับบุพการี กรณีของบุตรบุญธรรมจึงไม่ใช่ผู้สืบสันดานกระท าต่อ
บุพการี มาตรา 71 จึงยอมความไม่ได้ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์, 2544:141) 

   จากค าพิพากษาฎีกาดังกล่าว เห็นได้ว่า หากเป็นการกระท าความผิดระหว่าง
บุพการีกับผู้สืบสันดาน กฎหมายให้เป็นความผิดที่ยอมความได้และศาลสามารถที่จะลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้ 

7. การป้องกันหรือจ าเป็นเกินกรณีแห่งการป้องกันหรือจ าเป็น 

     มาตรา 69 บัญญัติว่า “ในกรณีที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 67 และ มาตรา 68 นั้น 
ถ้าผู้กระท าได้กระท าไปเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่ง ความจ าเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่ง
การจ าต้องกระท าเพ่ือป้องกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น เพียงใด
ก็ได้ แต่ถ้าการกระท านั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น ความ ตกใจหรือความกลัว  ศาลจะไม่ลงโทษ
ผู้กระท าก็ได้” 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 728/2520 ผู้เสียหายกับพวกเข้าไปลักแตงในไร่ของ
จ าเลยในเวลากลางคืน จ าเลยได้ใช้อาวุธปืนขนาด .22 ยิงผู้เสียหายขณะผู้เสียหายกับพวกวิ่งหนี ถูกที่
หลังกระสุนฝังใน การที่จ าเลยยิงผู้เสียหาย โดยเหตุที่ผู้เสียหายลักแตง 2-3 ใบ ราคาเล็กน้อย กระสุน
ถูกที่ส าคัญตรงหน้าอก ย่อมเล็งเห็นได้ว่ามีเจตนาจะฆ่า จึงเป็นการกระท าที่เกินกว่ากรณีแห่งการ

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-59-79.html#74
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-334-336.html#334
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-334-336.html#336
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-341-348.html#341
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-362-366.html#364
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-59-79.html#67
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-59-79.html#68
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จ าต้องกระท าเพ่ือป้องกันตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายาม
ฆ่าผู้เสียหายเพื่อป้องกันสิทธิของจนเองเกินสมควรแก่เหตุ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์, 2544:137) 

8. มีเหตุบรรเทาโทษ 

    มาตรา 78 บัญญัติว่า “เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพ่ิม
หรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะ
ลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็ได้” เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระท า
ความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อนรู้สึกความผิด
และพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อพนักงาน หรือให้ความรู้แก่ศาล อันเป็นผล
ประโยชนแก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นท่ีศาลเห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน” 

ตัวอย่างการกระท าความผิดเพราะความโฉดเขลาเบาปัญญา ค าพิพากษาศาลที่ 
1851/2522 จ าเลยเป็นหญิงอายุมากแล้วร่วมมือกระท าผิดด้วยความโง่เขลา ศาลลงโทษเบาลง  

ตัวอย่างการกระท าความผิดแล้วลุแก่โทษ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1499/2513 

จ าเลยยอมให้จับโดยดี พร้อมน ามีดของกลางมามอบให้ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์, 2544 : 145) 
ตัวอย่างการไม่รู้หนังสือและกฎหมายไทย ไม่มีญาติพ่ีน้องจะติดต่อขอความ

ช่วยเหลือ ถือว่าตกอยู่ในความทุกข์อย่างแสนสาหัส (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1244/2542) 
ตัวอย่างการรับสารภาพชั้นสอบสวนและเคยช่วยเหลือราชการ มีเหตุบรรเทา

โทษ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 744/2521) 
ตัวอย่าง กรณีพาผู้เสียหายมาคืนพร้อมเงินขอขมา และอยู่กินด้วยกัน ถือเป็น

เหตุบรรเทา โทษ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1665/2520) 
ตัวอย่าง กรณีช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหาย ถือว่าพยายามบรรเทา

ผลร้าย มีเหตุบรรเทาโทษ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4197/2540) 
ตัวอย่าง พฤติการณ์ที่น าผู้ตายส่งโรงพยาบาล บอกชื่อสารพิษที่ผู้ตายกิน  

ออกค่ารักษาพยาบาล ถือว่าเป็นการบรรเทาผลร้าย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3337/2543) 
ตัวอย่าง แม้มีพยานหลักฐานที่สามารถน าสืบพิสูจน์ความผิดของจ าเลยได้  

โดยไม่ต้องใช้ค ารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน แต่พฤติการณ์ที่จ าเลยยอมมอบตัว ทั้งที่มี
อาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนอยู่ เป็นเหตุบรรเทาโทษ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1473/2544) 

สรุปได้ว่า เหตุลดโทษ ไม่เป็นเหตุที่จะท าให้ผู้กระท าหลุดพ้นจากความผิด  
แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ เป็นบทบัญญัติที่เชื่อมต่อจากเหตุที่กฎหมายยกเว้น
ความผิด ยกเว้นโทษ แต่ผู้กระท าได้กระท าเกินขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น 
ดังนั้น ผู้กระท าจึงจ าต้องรับผิดและรับโทษในทางอาญา เพียงแต่กฎหมายลดโทษให้ (รูปที5่.3) 
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รูปที่ 5.3 เหตุลดโทษ 

 

 

 

 

เหตุลดโทษ 

คนวิกลจรติที่ยังรู้ผดิชอบอยู่บ้าง  

คนมึนเมาที่ยังรูผ้ิดชอบอยู่บ้าง 

การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ  

การกระท าเกินความจ าเป็น  

การกระท าความผดิของคนอายุกว่า 15  

แต่ต่ ากว่า 18 หรือตั้งแต่ 18 แต่ต่ ากว่า 20 ปี 

มีเหตุบรรเทาโทษ 

โฉดเขลาเบาปญัญา 

ตกอยู่ในความทุกข์แสนสาหัส 

มีคุณความดีมาก่อน 

รู้ส านึกและพยายามบรรเทาผลร้าย 

ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน 

ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์ 

บันดาลโทสะ  

ความไมรู่้กฎหมาย 
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญา 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดในทางอาญาประกอบไปด้วย ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน  
1. ตัวการ 

มาตรา 83 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท าของบุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดนั้น” 

จากมาตรา 83 แยกได้ดังนี้ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2542: 424) 

1.1 เป็นการกระท าความผิดโดยเจตนา 
 เป็นการกระท าความผิดโดยเจตนา ซึ่งอาจเป็นการกระท าความผิดโดยเจตนา

ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลก็ได้ 
1.2 เป็นการร่วมกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  

 เป็นการร่วมกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมกระท าความผิด หากคนเดียวกระท าความผิด ไม่ถือว่าเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 ตัวอย่าง นายหมี ชวน นายหมู ไปชิงทรัพย์ร้านทอง โดยนายหมีเป็นคนเอาปืนขู่เจ้าทรัพย์ 
ส่วนนายหมูเป็นกวาดทองใส่กระเป๋า จากนั้นทั้งสองคนหลบหนีไปด้วยกัน การกระท าดังกล่าวเข้า
ลักษณะตัวการร่วมในการชิงทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีค าพิพากษาฎีกาที่ ค าพิพากษาฎีกาศาลที่ 
1188/2531 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1188/2531 จ าเลยที่ 4 ฉีดเฮโลอีนให้ ป. ผู้เสียหาย
โดยมุ่งหมายให้เกิดอาการมึนงง เพ่ือความสะดวกที่จะให้จ าเลยที่ 1 ถึงจ าเลยที่ 3 ปลดทรัพย์ของ
ผู้เสียหาย โดยที่ผู้เสียหายหมดโอกาสจะขัดขืน และจ าเลยที่ 4 มุ่งจะได้รับเงินส่วนแบ่งที่ขายทรัพย์
ดังกล่าวด้วย การกระท าของจ าเลยที่ 4 จึงเป็นการร่วมในการกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ โดยแบ่งหน้าที่
กันท า  

1.3 โดยมีการกระท าร่วมกันในขณะกระท าความผิด 

การร่วมกันกระท าความผิด เช่น การเข้าร่วมกระท าแม้เพียงส่วนหนึ่งของ 

การกระท าทั้งหมดที่รวมกันเป็นความผิด การแบ่งหน้าที่กันท า การอยู่ร่วมหรือใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
ในลักษณะที่พร้อมจะช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที การอยู่ร่วมในท่ีเกิดเหตุและก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด 

ตัวอย่าง นายหมอบ ยืนบัง ไม่ให้ใครเห็นการกระท าของนายกราบกับนายก้ม
ที่ก าลังชิงทรัพย์อยู่ การกระท าของนายหมอบ นายกราบและนายก้ม เป็นการร่วมกระท าความผิดโดย
แบ่งหน้าที่กันท า (เทียบเคียงค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1423/2535)  
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1.4 มีเจตนากระท าร่วมกันในขณะกระท าความผิด  
มีเจตนากระท าร่วมกันในขณะกระท าความผิด หมายความว่าผู้กระท าต้องรู้

ถึงการกระท าของกันและกัน และต้องถือเอาการกระท าของแต่ละคนเป็นการกระท าของตนด้วย 
กล่าวคือ มุ่งหมายให้ความผิดนั้นส าเร็จดุจท าด้วยตนเอง ถึงแม้จะไม่ได้ท าเองด้วยมือของตนเองก็ตาม 

สรุปได้ว่า การเป็นตัวการร่วมกันในการกระท าความผิด หลักที่น ามาพิจารณาว่า
เข้าลักษณะของตัวการร่วมหรือไม่นั้น ประการแรก ต้องมีการร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ประการที่สอง คือ มีเจตนาร่วมกันในการกระท าความผิด กล่าวคือ รู้ถึงการกระท าของกันและกัน เช่น 
การแบ่งหน้าที่กันท า และประการที่สาม คือ การอยู่ร่วมในที่เกิดเหตุพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันได้  
หรือมีพฤติการณ์ก่อเหตุแล้วหนีไปด้วยกัน หากเข้าลักษณะดังกล่าว บุคคลนั้นเป็นตัวการร่วมใน 

การกระท าความผิด ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น แสดงได้ดังรูปที่ 5.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผู้ใช้ 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 บัญญัติว่า “ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด  

ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่ เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้
กระท าความผิด 

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ ถ้าความผิดมิได้
กระท าลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท า ยังไม่ได้กระท า หรือเหตุอ่ืนใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษ
เพียงหนึ่งในสามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น” 

รูปที่ 5.4 ลักษณะของตัวการร่วม 

ตัวการร่วม 

เป็นการกระท าความผิด 

โดยเจตนา 

มีการกระท าร่วมกัน
ในขณะกระท า

ความผิด 

มีเจตนาร่วมกันในขณะ
กระท าความผิด 

เป็นการร่วมกัน
ระหว่างบุคคล  
2 คนขึ้นไป 
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จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวิธีการก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด
(รูปที่ 5.11) ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 84 แยกพิจารณาได้ 2 กรณี (วินัย  ล้ าเลิศ, 2543: 311) ดังนี้ 

2.1 ต้องมีการกระท าอันก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด  
                            กล่าวคือ ต้องมีการกระท าอันก่อให้ผู้ อ่ืนกระท าความผิด หมายความว่า  
เป็นการกระท าที่ผู้อ่ืนยอมตกลงที่จะไปกระท าความผิด หากผู้อ่ืนมีเจตนาที่จะกระท าความผิดอยู่แล้ว 
กรณีเช่นนี้ไม่ใช่การก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด ตัวอย่าง เขียวไปจ้างด าให้ไปฆ่าขาว โดยที่ด าไม่มีเจตนา
ที่จะฆ่าขาวอยู่ก่อน แต่เพราะเห็นเงินค่าจ้างจ านวนมากจึงตกลงฆ่าขาว กรณีถือได้ว่าเขียวได้ก่อให้
ผู้อ่ืนกระท าผิดโดยการจ้าง เขียวจึงเป็นผู้ใช้ แต่หากด าต้องการฆ่าขาวอยู่แล้วเมื่อเขียวมาจ้างให้ไปฆ่ า
ขาวด าก็ตกลง กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการก่อให้ผู้ อ่ืนกระท าความผิด จึงไม่เป็นผู้ใช้แต่อาจเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน (รูปที่ 5.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.5 ลักษณะการก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด 

 

2.2 ต้องมีผล  
คือ มีความผิดกระท าลงตามท่ีก่อนั้น หมายความว่า การก่อให้กระท าความผิด

ต้องมีผล กล่าวคือ มีการกระท าของผู้ก่อเหตุและมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นเป็นผลจากการกระท า
ของผู้ก่อ เช่น นายจอบใช้ให้นายเสียมฆ่านายพลั่ว นายเสียมใช้ปืนยิงนายพลั่วตาย นายจอบมีความผิด
ฐานเป็นผู้ใช้ 

ผลของการใช้ในกรณีผู้ถูกใช้กระท าความผิดตามที่ใช้ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84 วรรคสองบัญญัติว่า ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการหมายความว่า ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือน
หนึ่งเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดด้วยแต่หากความผิดมิได้กระท าเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท าหรือผู้ถูกใช้

ผู้ใช้ 

การก่อให้ผู้อื่นกระท า
ความผิด 

ใช้ จ้าง วาน ยุยงส่งเสริม วิธีการอื่นใด 
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ยังไม่ได้กระท าหรือเพราะเหตุอ่ืนใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 วรรคสอง บัญญัติว่า ผู้ใช้
ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

นอกจากความผิดฐานเป็นผู้ใช้ตามหลักทั่วไปแล้ว ยังมีการใช้โดยการโฆษณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 85 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้
กระท าความผิด และความผิดนั้นมีก าหนดโทษไม่ต่ ากว่าหกเดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ถ้ามีการกระท าความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือ ประกาศตามความ
ในวรรคแรก ผู้โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษ เสมือนเป็นตัวการ  ซึ่งลักษณะการใช้ตามมาตรา
ดังกล่าวต้องเป็นการประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด” 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4947/2531 การที่จ าเลยเพียงแต่ร้องบอกว่า “เอา
มันให้ตายเลย” แล้วพวกของจ าเลยได้ท าร้ายร่างกายผู้เสียหายนั้น เป็นการที่จ าเลยก่อให้ผู้อ่ืนกระท า
ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2057/2535 จ าเลยตะโกนว่า “พ่อมันมาแล้ว เอามันเลย” 
แล้ว ส. ได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงผู้ตาย ดังนี้จ าเลยต้องมีความผิดฐานยุยงส่งเสริมให้นาย ส. ฆ่า
ผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ประกอบด้วยมาตรา 288  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3044/2540 เหตุเกิดเพราะการที่จ าเลยที่ 1 พยัก
หน้าและร้องว่าเอามัน แล้วจ าเลยที่ 2 และจ าเลยที่ 3 เข้าร่วมท าร้ายร่างกายผู้เสียหาย ถือได้ว่าจ าเลย
ที่ 1 ก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดด้วยการยุยงส่งเสริม จึงเป็นผู้ใช้ให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 84 มิใช่เป็นตัวการร่วมกระท าความผิดด้วยกัน ตามมาตรา 83 ดังที่โจทก์ฟ้อง 
จึงเป็นการแตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างมาก ย่อมลงโทษจ าเลยที่ 1 ฐานเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิด
ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสอง แต่การร้องบอกของจ าเลยที่ 1 
ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 86 

3. ผู้สนับสนุน 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าการด้วยประการใดๆ  
อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระท าความผิด ก่อนหรือขณะกระท าความผิด 
แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการ
กระท าความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น” 
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จากบทบัญญัติของกฎหมายสามารถสรุปสาระส าคัญของความผิดฐานนี้ ดังนี้ 
 3.1 ต้องมีผู้กระท าความผิดเกิดข้ึน 

 3.2 ผู้สนับสนุนต้องกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกในการที่ผู้อื่นกระท าความผิด 

 3.3 ผู้สนับสนุนมีเจตนาช่วยเหลือ 

 3.4 ผู้สนับสนุนต้องช่วยเหลือก่อนหรือขณะกระท าความผิด 

 3.5 การช่วยเหลือนั้นไม่ว่าผู้กระท าความผิดจะรู้หรือไม่รู้ถึงการช่วยเหลือหรือไม่ก็
ตาม เพียงแต่ตัวผู้สนับสนุนได้รู้ว่าตนเองได้ให้ความช่วยเหลือก็พอ 

ตัวอย่าง แดงยืมมีดของด า โดยบอกด าว่าจะเอาไปฆ่าเขียว เมื่อด ารู้อย่างนั้นก็ให้ยืม
มีดของตนไปฆ่าเขียวที่บ้านพักถือว่าการกระท าของด าเป็นผู้สนับสนุนแดงในความผิดฐานฆ่าคนตาย 

ตัวอย่าง นายด าให้นายด่างยืมที่สอยมะม่วงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายด่างจะน าไปลัก
มะม่วงที่บ้านขาวกรณีนี้นายด าเป็นผู้สนับสนุนผู้อ่ืนในการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ 

ดังนั้น สรุปได้ว่า การเป็นผู้สนับสนุนต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกในการที่ผู้อื่นกระท าความผิดก่อนหรือขณะที่กระท าความผิดนั้น แม้ตัวผู้กระท าความผิดจะไม่รู้
ถึงการให้ความช่วยเหลือก็ตาม เพียงแต่ตัวผู้สนับสนุนรู้ว่าตนได้ให้ความช่วยเหลือก็พอ (รูปที่ 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปได้ว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาประกอบด้วย ตัวการ 
ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน ลักษณะของตัวการร่วมต้องมีการร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
ส่วนความผิดฐานเป็นผู้ใช้ ต้องเป็นการก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด ส่วนความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน
ต้องเป็นการช่วยเหลือก่อนหรือขณะที่ผู้อื่นกระท าความผิด 

 

รูปที่ 5.6 ลักษณะของการสนับสนุน 

ผู้สนับสนุน 

ผู้สนับสนุนได้รู้ถึงการให้ความ
ช่วยเหลือน้ันก็พอ 

ขณะกระท า
ความผิด 

ก่อนกระท าความผิด 

ได้ให้ความช่วยเหลือ/ความสะดวก
แก่ผู้กระท าความผดิ 
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โทษทางอาญา 
ในเรื่องของโทษทางอาญานั้น มีวิวัฒนาการการลงโทษผู้กระท าผิดที่มีลักษณะ 

ที่คล้ายคลึงกันในทุกประเทศ โดยเริ่มจากการลงโทษอย่างโหดร้าย เพ่ือตอบแทนให้สาสมกับ
ความแค้นที่ถูกกระท า เพ่ือข่มขู่ยับยั้งให้เกรงกลัวและเข็ดหลาบแล้วคลี่คลายลงมาเป็นการฟ้ืนฟูอบรม
แก้ไขให้คืนดีรูปแบบการลงโทษในแต่ละยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการปกครองและสังคม
เป็นส าคัญ 

โทษทางอาญาปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก 
กักขัง ปรับและ ริบทรัพย์สิน ในเรื่องของโทษทางอาญาขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษทาง
อาญาและประเภทของโทษตามล าดับดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการลงทางอาญา 

 สรุปได้หลายประการดังนี้ (ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, 2554 : 92 - 93) 
1.1 เพื่อแก้แค้นทดแทน (retribution)  

กล่าวคือผู้กระท าความผิดร้ายแรงเพียงใดก็สมควรจะได้รับโทษตอบแทน 

การกระท าความผิดของตนเป็นหลักที่มีมาแต่เดิมแทนที่การแก้แค้นด้วยตนเองของผู้เสียหาย 

1.2 เพื่อป้องกันความผิด (Deterrence)  
เป็นการลงโทษขู่ผู้กระท าความผิดให้กลัว เพ่ือจะได้ไม่กระท าความผิดอีก  

ปเป็นการป้องกันเฉพาะตัวและเป็นการป้องกันทั่วไป โดยอาศัยการลงโทษขู่บุคคลทั่วๆ ไปไม่ให้เอา
เป็นเยี่ยงอย่าง 

1.3 เพื่อตัดผู้กระท าความผิดออกไปจากสังคม (Incapacitation)  
โดยถือว่าผู้กระท าความผิดมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของ

สังคมอย่างร้ายแรง สมควรตัดออกไปจากสังคมอย่างถาวร คือ ประหารชีวิต หรือตัดชั่วคราว  
คือ จ าคุก กักขัง 

1.4 เพื่อดัดนิสัย (reformation)  
เป็นการลงโทษโดยมองถึงอนาคตและหวังว่าผู้กระท าความผิดจะกลับใจ 

เลิกกระท าความผิด ถ้าได้มีการปรับปรุงตัวเสียใหม่ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญานั้น มีเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากการแก้แค้นทดแทนในกรณีที่ผู้กระท าผิดได้ก่อขึ้นกับบุคคลอ่ืน จึงสมควรได้รับ
ผลตอบแทนในสิ่งที่ตนได้กระท า อีกทั้งเป็นการป้องกันการกระท าผิด เพ่ือดัดนิสัย หรืออาจจะตัด
ผู้กระท าความผิดออกจากสังคมอย่างถาวร 
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2. ประเภทของโทษทางอาญา 

โทษทางอาญาที่จะใช้ลงโทษผู้กระท าผิดมีอยู่ 5 สถานเท่านั้น หากผู้ใดกระท า
ความผิดทางอาญาเมื่อจะมีลงโทษผู้ลงโทษจะสรรหาวิธีการลงโทษแปลกๆ มาลงโทษผู้กระท าผิดไม่ได้ 
ต้องใช้โทษอย่างใดอย่างหนึ่งที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งเรียงจากโทษหนักไปหาโทษเบา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ โทษส าหรับลงแก่ผู้กระท าความผิดมีดังนี้ 

(1) ประหารชีวิต 

(2) จ าคุก 

(3) กักขัง 
(4) ปรับ 

(5) ริบทรัพย์สิน 

โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิต มิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท า
ความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 

ในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีได้กระท าความผิดที่มี
ระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปี 

จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
2.1 โทษประหารชีวิต  

ถือเป็นโทษขั้นร้ายแรงอย่างยิ่ง ปกติกฎหมายจะก าหนดโทษประหารชีวิตใน
ความผิดที่มีความร้ายแรง เช่น ตามมาตรา 107 ผู้ใดปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต ผู้ใดพยายามกระท าเช่นนั้นก็เช่นเดียวกัน 

มาตรา 109 “ผู้ใดลอบปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆ่าผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษประหารชีวิต” 

มาตรา 289 “ผู้ใด 

(1) ฆ่าบุพการ ี
(2) ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท าตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระท าหรือได้

กระท าการตามหน้าที่ 
(3) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระท าตามหน้าที่หรือ

เพราะเหตุที่บคุคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 

(4) ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

(5) ฆ่าผู้อ่ืนโดยทรมานหรือกระท าทารุณโหดร้าย 

(6) ฆ่าผู้อื่นเพ่ือตระเตรียมการ หรือเพ่ือความสะดวกในการที่จะกระท าความผิด 
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(7) ฆ่าผู้ อ่ืนเพ่ือจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดจากตนกระท า
ความผิดเพ่ือปกปิดความผิดอ่ืนของตนหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอ่ืนที่กระท าไว้”ผู้ที่
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิต จะถูกเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์น าไปประหารชีวิตด้วยการฉีด
ยาหรือสารพิษให้ตายโทษประหารชีวิตในสมัยราชการที่ 5 การลงโทษประหารชีวิตนักโทษโดยใช้ดาบ
ฟันคอนักโทษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนจากการประหารชีวิตด้วยดาบ เป็นการประหารชีวิต
ด้วยปืน เรียกว่า “การยิงเป้า” และปัจจุบันเป็นการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาหรือให้สารพิษ  
ยาที่ใช้ฉีดจะมี Sodium Pentothal ในสารละลาย 20-25 มิลลิลิตร, Pancuronium bromide 50 

มิลลิลิตร และ Potassium chloride 50 มิลลิลิตร ยาดังกล่าว  นี้ เป็นผลมาจากการวิจัยของ  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ว่าจะให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ยาที่ใช้ฉีดไม่ใช่ยาพิษ  

แต่เป็นยาทั่วไป ซึ่งถ้าให้เกินขนาดก็จะมีผลท าให้ตายได้โดยจะต้องมีประมาณที่มากพอสมควรต้อง
ค่อยๆ ปล่อยเข้าไปในเส้นเลือด และใช้ถึง 3 ชนิด ส่วนขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติการฉีดยา  

เ ข็ มแรกจะปล่ อยยา  Sodium thiopental เ ข้ า ไป ให้ หลั บก่ อน  จากนั้ นจึ งปล่ อย เข็ มที่  2 

Pancuronium bromide และ เข็มที่ 3 Potassium chloride ตามล าดับ เพ่ือให้หัวใจหยุดสูบฉีด
โลหิตภายในไม่ถึงนาที เมื่อนักโทษแสดงอาการแน่นิ่งไป ผู้บัญชาการเรือนจ าจะขอให้นายแพทย์ของ
เรือนจ าเข้าตรวจยืนยันการตายของผู้ต้องขังและประกาศเวลาตายต่อหน้าพยานรวมใช้เวลาในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนนี้ทั้งสิ้นประมาณ 20-30 นาทีผู้แทนจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร  
จะพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้ง และเคลื่อนย้ายศพของนักโทษไปห้องเก็บศพต่อไป โดยเก็บไว้ตรวจสอบอีก  
1 วัน ตลอดเวลาจะมีการถ่ายรูปและวิดีโอตามขั้นตอนต่างๆ ไว้  (https://th.wikipedia.org/wiki, 

2560) ส าหรับวิวัฒนาการของโทษประหารชีวิตแสดงได้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.7 การประหารชีวิตด้วยการตัดหัว 

ที่มา: http: //www.correct.go.th/mu/index4.htm,2555 

https://th.wikipedia.org/wiki
http://www.correct.go.th/mu/index4.htm,2555
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     รูปที่ 5.9 ขั้นตอนการประหารชีวิต                      รูปที่ 5.10 ขั้นตอนการประหารชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        รูปที่ 5.11 ขั้นตอนการประหารชีวิต                       

ที่มา : https://board.postjung.com/919794.html, 2560 

รูปที่ 5.8 การประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า 
ที่มา : http: //www.correct.go.th/mu/index4.html,2555 

http://www.correct.go.th/mu/index4.html,2555
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2.2 โทษจ าคุก  
เป็ น โทษส าหรั บผู้ ก ระท าความผิ ดร้ ายแรงมากลงมาจนถึ งความผิ ด 

ลหุโทษ โทษจ าคุกมี 2 อย่างคือ 

(1) โทษจ าคุกตลอดชีวิต 

(2) จ าคุกมีระยะเวลา คือไม่เกิน 50 ปี 
ประมวลกฎหมายอาญาที่ก าหนดโทษจ าคุก เช่น มาตรา 104 “ผู้ใดกระท าการ

ใดๆ เพ่ือให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปิดไว้ เป็นความลับส าหรับความ
ปลอดภัยระดับประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี” 

ผู้ที่ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก ถูกน าตัวไปขังในเรือนจ า 

ส าหรับโทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิตนี้มิได้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่ง
กระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี หากบุคคลใดกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  
ได้กระท าความผิดที่มีระวางโทษประหารหรือจ าคุกตลอดชีวิตให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวเปลี่ยนเป็น
ระวางโทษจ าคุก 50 ปี  

2.3 โทษกักขัง 
เป็นโทษอาญาที่มิได้ก าหนดไว้โดยตรงส าหรับการกระท าความผิดฐานหนึ่งฐานใด 

แต่เป็นโทษที่จะเปลี่ยนมาจากโทษจ าคุก หรือเป็นโทษที่ลงแก่ผู้ต้องโทษปรับแต่ไม่มีเงินหรือไม่ยอม
เสียค่าปรับก็จะถูกกักขังแทน ดังตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 

บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ถ้า
ไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับการจ าคุกมาก่อนหรือได้รับโทษจ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษ
จ าคุกนั้นก็ได้” มาตรา 29 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ช าระค่าปรับในสามสิบวันนับแต่วันที่
ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้า
ศาลเห็นเหตุอันสมควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยง ไม่ช าระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือสั่งให้
กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้” 

อนึ่ง สถานที่กักขังต้องไม่ใช่เรือนจ า  สถานีต ารวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหา
คดีสอบสวน ถ้าศาลเห็นเป็นการสมควรจะสั่งในค าพิพากษาให้กักขังผู้กระท าความผิดไว้ในที่อาศัยของ
ผู้นั้นเอง หรือที่อาศัยของผู้อ่ืนที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ หรือสถานที่อ่ืนอาจกักขังได้ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ประเภทหรือสภาพของผู้ถูกกักขังก็ได้ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 

2.4 โทษปรับ 

คือ โทษซึ่งผู้ต้องค าพิพากษาของศาลให้ลงโทษปรับ ผู้นั้นจะต้องน าเงินตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษามาช าระต่อศาล (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28) และการช าระ
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ค่าปรับก็ต้องช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา มิฉะนั้นต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ 
หรือถูกกักขังแทนค่าปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29)  

การกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาบางฉบับ อาจระวางโทษไว้เพียงโทษปรับสถาน
เดียวก็ได้ เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 

แต่ส่วนใหญ่แล้วโทษปรับมักจะระวางไว้ควบคู่กับโทษจ าคุก โดยอาจจะควบในลักษณะ “หรือ”  
กับ “และ” ดังตัวอย่างในประมวลกฎหมายอาญามาตราต่อไปนี้ 

มาตรา 295 บัญญัติว่า ผู้ใดท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

มาตรา 334 บัญญัติว่า ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
ไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท 

ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท อาจยื่น 

ค าร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพ่ือขอท างานบริการสังคม หรือท างานสาธารณะประโยชน์แทน
ค่าปรับได้ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1) เมื่อศาลได้พิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติและ
สภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับแล้ว หากเห็นเป็นการสมควรศาลจะมีค าสั่งให้ผู้นั้นท างานบริการ
สังคมหรือท างานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 วรรคสอง) 

ส าหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถ้าผู้ต้องหากระท าความผิดน าค่าปรับในอัตรา
อย่างสูงส าหรับความผิดนั้นมาช าระก่อนที่ศาลเริ่มต้นสืบพยาน ให้คดีนั้นเป็นอันระงับไป (ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 79) 

แต่บรรดาความผิดที่กฎหมายก าหนดให้ลงโทษทั้งจ าคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาล
เห็นสมควรจะลงแต่โทษจ าคุกก็ได้ ซึ่งในการปรับในปัจจุบันให้ถือวันละ 500 บาท ทั้งนี้เป็นไปตา
มาตรา 30 กล่าวคือ 

มาตรา 30 “ในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตราห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวันและ 

ไม่ว่า ในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทงห้าม กักขังเกินก าหนดหนึ่งปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาล
พิพากษาให้ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่ง
ปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้ 

ในการค านวณระยะเวลานั้น ให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วยและให้
นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ค านึงถึงจ านวนชั่วโมง 

ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หักจ านวนวันที่ถูกคุมขัง
นั้นออกจากจ านวนเงินค่าปรับ โดยถืออัตราสองร้อยบาท ต่อหนึ่งวันเว้นแต่ผู้นั้นต้องค าพิพากษาให้
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ลงโทษทั้งจ าคุกและปรับ ในกรณีเช่นว่านี้ถ้าจะต้องหักจ านวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจ าคุกตาม 

มาตรา 22 ก็ให้หักออกเสียก่อนเหลือเท่าใดจึงให้หักออก จากเงินค่าปรับ” 

2.5 โทษริบทรัพย์สิน 

ตามประมวลกฎหมายอาญามีทรัพย์สินที่จะถูกริบอยู่ 3 ประเภทได้แก่ 

2.5.1 ทรัพย์สินที่ศาลต้องริบเสมอ เพราะการท าขึ้นหรือมีไว้เป็นความผิด เช่น 
เงินตราที่ท าปลอมขึ้น เฮโรอีน ยาบ้า ปืนเถื่อน กัญชา ฝิ่น เป็นต้น 

2.5.2 ทรัพย์สินที่ศาลต้องริบ เว้นแต่จะเป็นของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใน
การกระท าความผิด เช่น รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้กระท าความผิดไปยืมหรือลักของผู้อื่นมาแล้ว
น ามาใช้เป็นพาหนะในการกระท าความผิดโดยเจ้าของรถมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย เจ้าของรถมีสิทธิร้องขอ
ต่อศาลแสดงพยานหลักฐานเพื่อขอรับคืนได้ 

 2.5.3 ทรัพย์สินที่ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบหรือไม่ให้ริบก็ได้คือ ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้
ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด กับทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยกระท าความผิด เว้นแต่
ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืน ซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด ดังนั้น โทษในทาง
อาญาสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังแสดงในรูปที่ 5.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 5.12 โทษทางอาญา 
 

โทษประหารชีวิตไม่ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่อายุต่ า
กว่า 18 ปี  

 

โทษริบทรัพย์สิน ใช้กับทรัพย์ที่มไีว้หรือใช้ในการ
กระท าผดิ  

โทษกักขัง เป็นโทษท่ีไม่ไดร้ะวางไว้ส าหรับความผดิ
ฐานใดฐานหนึ่ง แต่เป็นโทษที่เปลีย่นมา  

โทษปรับ ปัจจุบันให้กักขังแทนค่าปรับวันละ 500 

บาท 

โทษจ าคุก ใช้กรณีที่ศาลลงโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน และสามารถขอเปลีย่นเป็นโทษกักขังได้  

โทษทางอาญา 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-18-38.html#22
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ความผิดลหุโทษ 

                คดีความผิดลหุโทษ หมายความว่า ความผิดที่มีโทษเล็กน้อย ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 

แก้ไขฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) และด้วยเหตุเป็น
ความผิดที่มีอัตราโทษเล็กน้อย จึงมีกระบวนพิจารณาพิเศษ ได้แก่ ความผิดลหุโทษ แม้กระท าโดยไม่มี
เจตนา แต่ถ้ามีการกระท าที่ครบองค์ประกอบของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดว่าเป็นความผิด  
ก็ถือว่าต้องรับโทษในความผิดลหุโทษ เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็น
อย่างอ่ืน ส่วนผู้พยายามกับผู้สนับสนุนกระท าความผิดลหุโทษ แม้มีความผิดก็ไม่ต้องรับโทษ และ
ความผิดลหุโทษ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น แม้จะมีอัตรา
โทษที่เล็กน้อยก็ต้องถือว่าเป็นคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดินที่รัฐจะต้องด าเนินคดีจนเสร็จสิ้นกระบวน
วิธีพิจารณาจะตกลงประนีประนอมยอมความยุติคดีกลางคันไม่ได้ 

ตัวอย่างการกระท าที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดลหุโทษ และระวางโทษเฉพาะ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ตั้งแต่มาตรา 367 ถึงมาตรา 398 เช่น 

1. ผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม่ยอมบอกหรือ 

แกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จ เดิมปรับ 100 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 367) 
          2. มาตรา 371 ฐานพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านเดิมปรับ 100 บาท * ใหม่ปรับ ไม่เกิน  

1,000 บาท 

         3. มาตรา 372 ฐานทะเลาะกันเสียงดังในทางฯ เดิมปรับ 500 บาท * ใหม่ปรับ ไม่เกิน  

5,000 บาท 

        4. มาตรา 374 ฐานไม่ช่วยคนใกล้ตายทั้งที่ช่วยได้ฯ เดิมปรับ 1,000 บาท * ใหม่ปรับ ไม่เกิน  

10,000 บาท 

        5. มาตรา 378 ฐานเมาสุราแล้วโวยวาย เดิมปรับ 1,000 บาท * ใหม่ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท 

        6.มาตรา 390 ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บแก่กายฯ เดิมปรับ 1,000 บาท *  
ใหม่ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท 

        7. มาตรา  391 ฐานท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนไม่ถึงกับท าให้ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บฯ  เดิมปรับ  
1,000 บาท * ใหม่ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท 

        8. มาตรา 397 การข่มเหงรังแกผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนร าคาญ เดิม ต้องเป็นการข่มเหง
รังแกผู้อ่ืนต่อหน้าธารก านัล หรือที่สาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปัจจุบัน เพียงแค่ข่มเหงรังแก 
ผู้อ่ืน ไม่ว่าที่ใดก็ผิด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ข่มเหงรังแกผู้อ่ืน หรือ คุกคาม ส่อไปทางเพศ  

มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ผู้กระท าผิดเป็น ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือ  
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ผู้มีอ านาจบังคับบัญชา ท าการข่มเหง รังแก คุกคาม ผู้ใต้บังคับบัญชา มีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หรือจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน  

         9. ผู้ใดฉีกหรือท าลายประกาศ ภาพโฆษณาหรือเอกสารของเจ้าพนักงาน ซึ่งกระท าการตาม
หน้าที่ได้ปิดหรือแสดงไว้ เดิมปรับไม่เกิน 500 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 369) 

         10. ผู้ใดส่งเสียง ท าให้เกิดเสียง หรือกระท าความอ้ืออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนท าให้
ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน เดิมปรับไม่เกิน 100 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 370) 
             11. ผู้ใดปล่อยสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายเที่ยวไปตามล าพัง ซึ่งอาจท าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้อง
เดิมปรับไม่เกิน 1,000บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 377) 
             12. ผู้ใดเสพสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน จนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้ขณะ
อยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน เดิมปรับไม่เกิน 500 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 378) 
          13.ผู้ใดก่อให้เกิดปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระ อันมีไว้ส าหรับประชาชนใช้สอย เดิมปรับไม่เกิน 
1,000 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 380) 
          14. ผู้ ใดเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือสาธารณภัย อ่ืน และเจ้าพนักงานเรียกให้ช่วยระงับ  
ถ้าผู้นั้นสามารถช่วยได้ แต่ไม่ช่วย เดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 383) 
           15. ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือ จนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ เดิมปรับไม่เกิน 
1,000 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 384) 
           16. ผู้ใดกระท าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือ
กระท าการลามกอย่างอ่ืน เดิมปรับไม่เกิน 500 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 388) 
           17. ผู้ใดกระท าโดยประมาทและการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ 
เดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 390) 

18. ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัล กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
รังแกหรือข่มเหงผู้อ่ืน หรือกระท าให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ เดิมปรับไม่เกิน 
1,000 บาท ใหม่ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 397) 

     จะเห็นได้ว่า ความผิดใดก็ตามที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ถือว่าเป็นความผิดลหุโทษท้ังสิ้น เช่น กฎหมายการพนัน กฎหมายจราจร 
กฎหมายรักษาความสะอาด กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น (รูปที่ 5.13) 
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ความผิดอันยอมความได้ 
ความผิดอันยอมความได้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวจะมี

บทบัญญัติของกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น หากความผิดฐานใดไม่มี
บทบัญญัติระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินหากเป็นคดี
ความผิดอันยอมความได้กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษ
ภายในก าหนด๓ เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิดมิฉะนั้นถือว่าขาดอายุ
ความ ไม่สามารถด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดได้ 

1. ความผิดอาญาที่กฎหมายให้เป็นความผิดที่ยอมความกันได้ 
กรณีท่ีกฎหมายให้เป็นความผิดอันยอมความได้ คือ เมื่อผู้เสียหายและผู้ต้องหาเป็น

ญาติกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334  
ลักทรัพย์ธรรมดา) มาตรา 335 (ลักทรัพย์ประกอบเหตุเหตุฉกรรจ์) มาตรา 336 วรรคแรก (วิ่งราว
ทรัพย์ตามธรรมดา) มาตรา 357 (รับของโจร) มาตรา 360 (ท าให้ เสียทรัพย์ที่มี ไว้ เ พ่ือ
สาธารณประโยชน์เสียหาย) นอกจากนั้นยังมี มาตรา 272 มาตรา 276 วรรคแรก มาตรา 278  
มาตรา 284 มาตรา 209 วรรคแรก มาตรา 310 วรรคแรก มาตรา 311มาตรา 322 มาตรา 323  
มาตรา 324 มาตรา 326 มาตรา 327 มาตรา 328 มาตรา 341 มาตรา 342 มาตรา 344 มาตรา 345  
มาตรา 346 มาตรา 347 มาตรา 349 มาตรา 350 มาตรา 352 มาตรา 353 มาตรา 354 มาตรา 355  
มาตรา 358 มาตรา 359 มาตรา 362 มาตรา 363 และมาตรา 364 

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ถึงมาตรา  
336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 ถ้าเป็นการกระท าที่สามีกระท าต่อภริยาหรือภริยา
กระท าต่อสามีผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ ถ้าเป็นการกระท าที่ผู้บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดาน  

หรือผู้สืบสันดานกระท าต่อผู้บุพการี หรือพ่ีหรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน แม้กฎหมาย

รูปที่ 5.13 ความผิดลหุโทษ 

 

ความผิดลหุโทษ 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ ปรับไม่เกิน 1 หมื่น
บาท 

จ าคุกไม่เกิน 1 

เดือน 
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มิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้และนอกจากนั้นศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

2. ความผิดที่ยอมความไม่ได้ หรือเรียกว่าความผิดอาญาต่อแผ่นดิน  
  หมายความว่า เป็นความผิดที่กระทบต่อสังคมส่วนรวม โดยถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย 

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปด าเนินคดีเองได้หรือแม้จะไม่
ติดใจเอาความ คดีก็ยังไม่ยุติต้องด าเนินคดีฟ้องร้องผู้กระท าผิดจนถึงที่สุด เช่น ความผิดฐานท าร้าย
ร่างกาย หรือความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย แม้
ภายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายแล้วจะไม่ติดใจด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดต่อไปแล้ว ซึ่งอาจจะเนื่องจาก
ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยังไม่ยุติ รัฐยังต้องด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดต่อไปจนถึงที่สุดของกระบวนการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ความผิดใดเป็นความผิดอันยอมความได้
หรือไม่ต้องเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
อายุความในการด าเนินคดีอาญา 

กฎหมายอาญาได้ก าหนดอายุความในการฟ้องร้องความผิดทั่วไปไว้ โดยต้องมี 
การฟ้องร้องและได้ตัวผู้กระท าความผิดภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้นับแต่วันกระท าความผิด 
(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95)  

1. ยี่สิบปีส าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกยี่สิบปี 
2. สิบห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าเจ็ดปี แต่ไม่ถึงยี่สิบปี 
3. สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี 
4. ห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี 
5. หนึ่งปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวาง

โทษอย่างอ่ืน 

 

บทสรุป 

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เป็นความผิด และให้รวมไปถึงกฎหมายอ่ืนที่โทษในทางอาญาด้วย การที่บุคคลจะรับผิดหรือรับโทษ
ในทางอาญานั้น ประการแรกต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ก่อนว่า การกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดและมี
โทษอย่างไร ประการต่อมา ผู้กระท านั้นได้กระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายได้บัญญัติไว้หรือไม่  
เช่น กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดฆ่าผู้ อ่ืนระวางโทษประหารชีวิต การที่นายแดงใช้ปืนยิงหัวนายด า  

การกระท าของนายแดงเข้าองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ นายแดงต้องรับโทษ ประการต่อมา  
การกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัตินั้นได้มีกฎหมายยกเว้นความผิดให้หรือไม่ หรือเรียก
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อีกอย่างหนึ่งว่า ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ หากมีกฎหมายยกเว้นความผิดให้ ผู้กระท าก็ไม่มีความผิด 
เช่น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การท าแท้งของนายแพทย์ เป็นต้น ประการต่อมา คือ  
ให้พิจารณาว่าการกระท าที่ครบองค์ประกอบความผิดนั้น  หากไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด  
ต้องพิจารณาต่อไปว่า มีกฎหมายยกเว้นโทษให้หรือไม่ หากมีกฎหมายยกเว้นโทษให้ แม้การกระท านั้น
เป็นความผิด แต่ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษในทางอาญา เช่น การกระท าความผิดของเด็ก การกระท า
ความผิดเพราะความมึนเมา เป็นต้น  

ในส่วนของขั้นตอนการกระท าในทางกฎหมายอาญา คือ ขั้นตอนการคิดที่จะกระท า
ความผิด ขั้นตอนการตกลงใจที่จะกระท าความผิด ขั้นตอนการตระเตรียมการที่จะกระท าความผิด 
และขั้นตอนการลงมือกระท าความผิด โดยปกติกฎหมายจะลงโทษผู้กระท าในขั้นตอนของการลงมือ
กระท าความผิด แต่ขั้นตอนการคิดจนถึงขั้นตอนการตระเตรียมการในการกระท าความผิด กฎหมาย
ยังไม่ถือว่ามีความผิดและไม่ลงโทษ ยกเว้น การตระเตรียมการในความผิดบางฐานที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ต้องรับผิด อาทิ การตระเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย์ การตระเตรียมการลอบปลงพระชนม์  
เป็นต้นส่วนขั้นตอนที่กฎหมายเริ่มลงโทษคือ ขั้นตอนการลงมือกระท าความผิดเพราะถือเป็นขั้นตอนที่
ใกล้ชิดกับผล หากลงมือกระท าความผิดไปแล้วไม่ส าเร็จ ผู้กระท าความผิดจะถูกลงโทษฐานพยายาม
กระท าความผิด ระวางโทษ 2 ใน 3 ส่วนของความผิดที่ได้กระท าลง 

ประการต่อมากระท าความผิดของบุคคลอ่ืน ประกอบไปด้วย การเป็นตัวการร่วมใน
การกระท าความผิด การเป็นผู้ใช้ให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด และการเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ อ่ืนกระท า
ความผิด  

ประการสุดท้ายคือเรื่องโทษในทางอาญาและอายุความในการด าเนินคดีอาญา 
กฎหมายได้ก าหนดโทษในทางอาญาไว้ 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน 
และโทษที่หนักที่สุดคือ โทษประหารชีวิตปัจจุบันให้ เอาไปฉีดยาหรือให้สารพิษเสียให้ตาย  
ส่วนโทษสถานเบาคือ ความผิดลหุโทษ กล่าวคือ จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ เป็นต้น ส่วนอายุความในการด าเนินคดีอาญายาวนานที่สุด 20 ปี ใช้ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตและจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุก20 ปี 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. กฎหมายอาญา คือ 

2. จงบอกโครงสร้างความรับผิดทางอาญาว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. จงอธิบายขั้นตอนของการกระท าความผิดทางอาญา ว่าแบ่งออกเป็นก่ีขั้นตอน 

4. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดอาญา ได้แก่ 

5. การรอการลงโทษ มีหลักเกณฑ์อย่างไร 

6. การกระท าโดยเจตนา และประมาท มีความแตกต่างกันอย่างไร 

7. นายหม่อง จอดรถที่ยางระเบิดไว้กลางถนน โดยไม่ให้สัญญาณหรือจัดท า เครื่องหมายแสดงเหตุ
ดังกล่าวไว้ เป็นเหตุให้รถของนายหมี ที่วิ่งตามมาชนท้ายรถของนายหม่อง ด้วยเหตุดังกล่าวนาย
หม่องจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร 

8. ในระหว่างเดินทางไปท าแผนประกอบค ารับสารภาพ นายอุบาทว์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนและฆ่า
เด็กหญิงน้ าอ้อย ถูกชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์ ถามว่า ชาวบ้านมีสิทธิที่จะรุมประชาทัณฑ์หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

9. แต๋ว ต้องการท าร้ายติ่ง จึงบังคับให้ ตึ๋ง ใช้ไม้ตีหัวติ่ง โดยพูดจาข่มขู่ว่า หาก ตึ๋ง ไม่ยอมท าตาม  
แต๋ว จะเผาบ้านของตึ๋ง ให้เสียหาย ตึ๋งกลัวว่า แต๋วเผาบ้านของตน จึงใช้ไม้ตีหัวติ่งไป 1 ครั้ง ถามว่า 
แต๋ว กับ ตึ๋ง มีความผิดอย่างไร 

10. จงยกตัวอย่างความผิดลหุโทษที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามาอย่างน้อย 5 ฐานความผิด 
พร้อมให้เหตุผลว่าเป็นความผิดลหุโทษเพราะเหตุใด 

11. โทษทางอาญาที่กฎหมายไม่ให้ลงแก่ผู้กระท าความผิดอายุต่ ากว่า 18 ปี ได้แก่ โทษใดบ้าง 
12. ความผิดอันยอมความได้ และยอมความไม่ได้ แตกต่างกันอย่างไร 

13. นายหนิง ตกลงกับนายหน่องว่า จะไปฆ่านางสาวสวย โดยนายหน่อง จะเป็นคนใช้อาวุธปืนยิง 
ส่วนนายหนิง จะเป็นคนดูต้นทางให้ แต่พอไปถึงบ้านนางสาวสวย นายหน่อง กลับใช้มีดแทง
นางสาวสวยตาย ถามว่า นายหนิง และนายหน่อง มีความรับผิดทางอาญา หรือไม่ อย่างไร 

14. นางสาวด าว่าจ้างนายขาวให้ไปฆ่านายแดง โดยตกลงค่าจ้างกันเป็นเงิน 20,000 บาท  
เมื่อนายขาวเดินทางไปถึงบ้านของนายแดง เห็นว่านายแดงแก่มากแล้วจึงเปลี่ยนใจไม่ฆ่า  

นายแดง ถามว่า นางสาวด า และนายขาวมีความรับผิดทางอาญา หรือไม่ อย่างไร 
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แผนบริหารการสอน 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการน าคดีอาญาเข้าสู่ชั้นศาล 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกหน้าที่และความแตกต่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสืบสวนสอบสวน 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสิทธิของผู้สียหาย และผู้กระท าความผิดในกระกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรู้จักและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

เนื้อหาสาระ 

1. ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
2. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

3. พนักงานอัยการ 
4. ศาลยุติธรรม 

5. กรมราชทัณฑ์ 

6. ทนายความ 

7. กรมคุมประพฤต ิ

 

กิจกรรมการสอน 

1. ให้นักศึกษารวมกลุ่มศึกษาและสรุปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส่งโดยท าเป็นแผนความคิด 
(mind map)  

2. ให้แบ่งกลุ่มและให้ออกไปหาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

3. น าวีดีโอการ์ตูนของส านักงานกิจกรรมยุติธรรมมาให้ศึกษาในชั้นเรียนและซักถาม 

4. บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม power point ประกอบ  
5. สรุปเนื้อหาเป็นแผนความคิด (mind map) ให้นักศึกษาเข้าใจภาพกว้างของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 
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6. ท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมน าเสนอ power point 

2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

3. วีดีโอการ์ตูน 

4. แผนความคิด (mind map) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ส่งงานถูกต้องตามหัวข้อและตรงเวลา 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 



 

บทท่ี 6 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

 กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีการด าเนินการแก่ผู้ที่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยอาศัย
องค์กร และบุคลากรที่กฎหมายให้อ านาจไว้ กระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางแรงงาน กระบวนการ
ยุติธรรมในศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง และกระบวนการยุติธรรมในศาลภาษีอากร โดยใน
รายวิชากฎหมายเพื่อความเข้าใจสังคมจะขอกล่าวถึง 

1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นกระบวนการส าหรับด าเนินคดีอาญา กล่าวคือเมื่อมี
การกระท าผิดทางอาญาแล้ว การน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษอย่างไร เริ่มตั้งแต่การรวบรวม
พยานหลักฐาน การยื่นฟ้อง การพิจารณาพิพากษาคดี บทบัญญัติที่ก าหนดวิธีด าเนินคดีอาญามีอยู่ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2. กระบวนยุติธรรมทางแพ่ง เป็นเรื่องของเอกชนที่จะต้องรักษาส่วนได้เสียของตนเองหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎหมายที่ว่าด้วยการบังคับสิทธิและหน้าที่ของเอกชนในทางแพ่งที่คู่กรณี
ประสงค์จะให้การเป็นไปตามสิทธิซึ่งบังคับเองไม่ได้ จึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากศาล เช่น กรณีผิด
สัญญา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง การที่จะบังคับให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหายจะต้องด าเนินการ
อย่างไร มีบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 กระบวนยุติธรรมทางอาญานั้น คือขั้นตอนกระบวนการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

ความอาญา โดยแบ่งออกเป็น 7 ภาค ดังต่อไปนี้ 
 ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น  
 ภาค 2 สอบสวน  
 ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  
 ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา 
 ภาค 5 พยานหลักฐาน 

 ภาค 6 การบังคับตามค าพิพากษา และค่าธรรมเนียม 

 ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ 

 เพ่ือความเข้าใจง่ายเพราะเป็นเพียงการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการเบื้องต้นจะขอแบ่ง
เนื้อหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาออกเป็นส่วนโดยแบ่งตามองค์กรและบุคลากรที่เก่ียวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานี้ 
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 1. ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
 2. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

 3. พนักงานอัยการ 
 4. ศาลยุติธรรม 

 5. กรมราชทัณฑ์ 

 6. ทนายความ 

 7. กรมคุมประพฤต ิ

 ในการบรรยายเนื้อหาในบทนี้จะขอกล่าวถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็น
หลักโดยจะกล่าวถึงมาตรากฎหมายโดยมิยกชื่อกฎหมายขึ้นมาอีก เว้นแต่เป็นกฎหมายฉบับอ่ืนจะได้
กล่าวไว้ต่างหาก 

 

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

 ผู้ต้องหา ตามมาตรา 2(2)  หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิด แต่ยัง
ไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาล การกล่าวหาว่าบุคคลใดกระท าความผิด จะเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือเจ้า
พนักงานกล่าวหาเองก็ได้ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาย่อมตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาทันที(ปริญญา 
จิตรการนทีกิจ,2549: 31) 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1341/2509 ผู้ที่ถูกแจ้งความกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาย่อมตกอยู่ใน
ฐานะผู้ต้องหาแล้ว 

 จะเห็นว่าผู้ต้องหานั้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยว่าได้กระท าความผิดเท่านั้น แต่การที่เขาจะกระท า
ความผิดจริงหรือไม่นั้น ยังต้องได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ โดยศาล ผู้ต้องหา
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดจะ
แสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าผิดมิได้ 

2. สิทธิที่จ าได้รับการสอบสวนหรือพิจารณาด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

3. สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ 
4. สิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฎิปักษ์ต่อตนเองอันอาจท าให้ตนเองถูกฟ้องคดี 
5. สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวในกรณีที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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6. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาอย่างรวดเร็ว 
และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามกฎหมายและต้องแจ้งเหตุ
ให้ทราบโดยเร็ว 

7. สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกันตัว 

8. สิทธิที่จะมีล่ามหรือล่ามภาษามือ กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่สามารถพูดหรือเข้าใจ
ภาษาไทยหรือไม่ สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้ 

9. สิทธิที่จะได้รับหลักประกันในเเรื่องความสามารถในการต่อสู้คดี ในกรณีที่เชื่อว่าผู้ ต้องหา
หรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้  
 จ าเลย ตามมาตรา 2(3)  หมายความถึง บุคคลที่ถูกฟ้องคดียังศาลแล้ว โดยข้อหาว่าได้กระท า
ความผิด ซึ่งจ าเลยนั้นก็คือผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องคดีอาญาไปยังศาล ในคดีที่อัยการฟ้อง ผู้ถูกฟ้องตกเป็น
จ าเลยทันที(ปริญญา จิตรการนทีกิจ,2549: 31) ส่วนในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเอง ศาลจะไต่สวนมูล
ฟ้องก่อนประทับฟ้อง เมื่อศาลประทับฟ้องผู้ถูกฟ้องจึงจะตกเป็นจ าเลย ทั้งนี้จ าเลยมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิที่จะได้รับหลักประกันในการที่ต้องมีผู้พิพากษานั่งพิจารณาครบองค์คณะ และผู้
พิพากษาที่ไม่ได้นั่งพิจารณาคดีใด จะท าค าพิพากษานั้นมิได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอัน
มิอาจก้าวล่วงได้  

2. สิทธิที่จะตรวจหรือคัดส าเนาค าให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบ
ค าให้การของตน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีแล้ว 

3. สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควรเพราะเหตุที่ตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา
และถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีและมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามิได้เป็นผู้กระท าผิดหรือการการะท า
ของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

4. ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องเป็นธรรม แต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ปรึกษาทนายความหรือผู้ที่จะเป็น
ทนายความเป็นการเฉพาะตัวตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดส าเนา ถ่ายรูปสิ่งนั้น ตรวจดู
ส านวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาและคัดส าเนาหรือขอรับส าเนาที่รับรองว่าถูกต้องโดยเสีย
ค่าธรรมเนียม ตรวจหรือคัดส าเนาค าให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบค าให้การของ
ตน และทนายความของจ าเลยมีสิทธิเช่นเดียวกัน 

5. มีสิทธิที่จะขอโอนคดีหรือคัดค้านการขอโอนคดีของ 
6. มีสิทธิที่จะตั้งรังเกียจผู้พิพากษา  
7. สิทธิที่จะไม่ถูกด าเนินคดีซ้ า 
8. สิทธิที่จะไม่ยอมไปพบเจ้าพนักงานหรือศาล ถ้าไม่มีหมายเรียก 
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9. มีสิทธิที่จะคัดค้านการถอนฟ้องของ 
10. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาของศาลโดยเปิดเผยและต่อหน้าจ าเลย ตามมาตรา 172 

วรรคแรก เว้นแต่จะพิจารณาลับหลังจ าเลย ตามมาตรา 172 ทวิ 
11. สิทธิที่จะได้รับทราบค าฟ้องและค าอธิบายจากศาล 

12. สิทธิที่จะแถลงเปิดคดีเมื่อสืบพยานโจทก์แล้ว ทั้งน าพยานหลักฐานมาสืบ 

13. สิทธิที่จะอยู่ในห้องพิจารณา แม้ศาลจะพิจารณาเป็นการลับ ตามมาตรา178 (2) และมี
สิทธิอยู่ในห้องพิจารณาฟังพยานอื่นเบิกความโดยศาลไม่มีอ านาจสั่งให้ออกไปอยู่นอกห้องพิจารณา 

14. สิทธิที่จะอุทธรณ์ ฎีกา คัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
15. สิทธิที่จะขอไปฟังการเดินเผชิญสื่อพยานหรือส่งประเด็นไปศาล 

16. สิทธิที่จะอ้างตนเองเป็นพยานได้ หรือสิทธิที่จะไม่ยอมให้โจทก์อ้างจ าเลยเป็นพยาน  
17. สิทธิที่จะได้รับฟ้องการอ่านค าเบิกความพยานของศาลไม่ว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือ

พิจารณา  
18. สิทธิที่จะอ่านหรือตรวจดู หรือขอส าเนาซึ่งพยานเอกสาร หรือตรวจดูพยานวัตถุ  
19. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากศาลอุทธรณ์กรณีที่จ าเลยไม่ติดใจอุทธรณ์ค า

พิพากษาของศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต 

20. สิทธิที่จะได้รับการทุเลาการบังคับโทษจ าคุกโทษประหารชีวิต 

21. สิทธิที่จะทูลเกล้าขอรับพระราชทานอภัยโทษ  
 ผู้ต้องหา และจ าเลย เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งบุคคลธรรมดาจะถูกเรียกมา
สอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา และอาจถูกควบคุมหรือจับได้แล้วแต่กรณี แต่นิติบุคคล      การ
ด าเนินหรือปฏิบัติงานต้องท าโดยผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนๆของนิติบุคคลนั้น ดังนั้นจึงต้องออก
หมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนนั้นมาในการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา คดีที่นิติบุคคล เป็น
ผู้ต้องหา หรือจ าเลย ถ้าบุคคลเหล่านี้ไม่มาตามหมายเรียกจะออกหมายจับมาก็ได้ แต่จะขังหรือจ าคุก
ไม่ได้ 
 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ มาตรา 2(16) หมายถึง “เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มี
อ านาจและหน้าที่รักษาความสงเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับ
การจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม” ส่วนแรกที่
รับผิดชอบต่อกระบวนการยุติธรรมก่อนที่คดีหรือข้อพิพาทที่เกิดข้ึน จะผ่านไปยังพนักงานอัยการ และ
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เข้าสู่การพิจารณาของศาล  โดยต ารวจเป็นผู้จับกุมผู้กระท าความผิด และท าการรวบรวม
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนแล้วส่งส านวนสอบสวนให้พนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล 
เมื่อศาลพิพากษาลงโทษแล้ว เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวผู้นั้นไว้ในเรือนจ าเพ่ืออบรม ดัดนิสัย 
และฝึกอาชีพต่อไป 

1. มีความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น 

หลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต้องมีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

การกระท าในที่นี้ คือ การกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยแบ่งความผิดออกเป็น 

1.1 ความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้ คือความผิดที่มีกฎหมายระบุไว้ว่า 
"ยอมความได้" ดังนั้น หากความผิดฐานใดไม่มีบทบัญญัติระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ต้องถือ
ว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ทั้งนี้ผู้เสียหายจึงมีสิทธิเข้าด าเนินคดีได้เอง หรือมอบให้รัฐด าเนินคดี
แทนก็ได้โดยจะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ก่อน การแจ้งความร้องทุกข์ก าหนดภายใน 3 เดือน 

นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด มิฉะนั้นถือว่าขาดอายุความ ไม่สามารถด าเนินคดี
แก่ผู้กระท าผิดได้  

และเมื่อปรากฎว่ามีการยอมความกัน ผู้เสียหายไม่เอาเรื่องแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
อ านาจในการสอบสวนสิทธิในการด าเนินคดีของผู้เสียหายและอัยการหมดทันที  

1.2 ความผิดอาญาแผ่นดิน หมายความว่า ความผิดที่มีโทษทางอาญาทุกชนิดที่ไม่มี
กฎหมายระบุไว้ว่า "เป็นความผิดอันยอมความได้" ถือเป็นเป็นความผิดต่อแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งเป็น
ความผิดที่สังคมส่วนรวมได้รับผลกระทบ ให้ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายด้วย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลเสียหาย
จากความผิดอาญาดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปด าเนินคดีเองได้ หรือแม้จะไม่ติดใจเอาความ ไม่ว่า
ผู้เสียหายจะว่าอย่างไร ก็ต้องมีการสอบสวนเพ่ือส่งให้อัยการฟ้องคดี หรือหากผู้เสียหายจะฟ้องคดีเอง
ก็สามารถด าเนินการได้เต็มที่ ในความผิดต่อแผ่นดินพนักงานสอบสวนสามารถท าการสอบสวนได้โดย
ไม่ต้องได้รับค าร้องทุกข์ เพียงสงสัยหรือมีการกล่าวโทษจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ก็สามารถท าการ
สอบสวนได ้

การกระกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีผู้เสียหาย มาตรา 2(4) หมายความถึง 
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจ
จัดการแทน ผู้เสียหายในคดีอาญาหมายถึง ผู้เสียหายจริงๆ และผู้มีอ านาจจัดการแทน 

บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจริงๆ (ปริญญา จิตรการนทีกิจ,2549: 11) คือ บุคคลที่
ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งนั้น และเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย 
กล่าวคือ ไม่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดนั้นด้วย มิได้ยินยอมให้มีการกระท าความผิด หรือไม่ได้
เป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือพัวพันในการกระท าความผิดนั้น (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 70) 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 675/2518 ผู้เช่าซึ่งครอบครองอาคารที่เช่า แม้ไม่มีหลักฐาน
การเช่าเป็นหนังสือ ก็มีอ านาจฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกละเมิดการครอบครองนั้นได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 634/2536 พ่อตาผู้เสียหายมอบให้ผู้เสียหายกับภริยาเป็น
ผู้ดูแลร้านอาหารที่เกิดเหตุ โดยผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่ร้านด้วยจึงมัสิทธิครอบครองและเป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายในความผิดฐานบุกรุก 

ผู้เสียหายมีอ านาจจัดการแทน (มาตรา4,5,6) ผู้มีอ านาจจัดการแทนจะจัดการแทน
ผู้เสียหายได้ต่อเมื่อตัวผู้เสียหายต้องเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงก่อน ผู้มีอ านาจจัดการแทนได้แก่กรณี
ดังต่อไปนี้ (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 22-28)  

ก. ผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงมีสามีมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุญาต
จากสามีก่อน  

ข. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระท าต่อผู้เยาว์หรือผู้
ไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความดูแล 

ค. บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกท า
ร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ 

ง. ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนๆ ของนิติบุคคลเฉพาะความผิดซึ่งกระท าลงแก่นิติบุคคลนั้น 

2. มีการร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดที่เกิดขึ้น 

ค าร้องทุกข์ ตามมาตรา 2(7) หมายถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระท าความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่ง
กระท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท า
ความผิดได้รับโทษ ทั้งนี้ การร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์ไม่จ าต้องระบุฐานความผิดของการกระท าของ
ผู้กระท า เพียงแต่ระบุข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ครบถ้วน (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 50) 

ผู้เสียหายไม่จ าต้องระบุฐานความผิดของการกระท าตามที่กล่าวหา เพราะการกระท าจะ
เป็นความผิดฐานใดนั้น เป็นข้อกฎหมายซึ่ งเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานจะต้องด าเนินการฟ้องเอง 
(สมศักดิ์ เอ่ียมพลับใหญ่, 2548: 165) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6894/2549 หนังสือร้องทุกข์ของโจทก์ร่วมซึ่งมีข้อความว่า 

มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมที่บริเวณศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ขอแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือให้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ถือได้ว่าเป็นค าร้องทุกข์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7) แล้วไม่จ าเป็นต้อง
ระบุชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระท าความผิด 

ค ากล่าวโทษ ตามมาตรา 2(8) หมายถึง การที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อ
เจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งขึ้น ค ากล่าวโทษไม่มีผลโดยตรงกับค า
ร้องทุกข์ในคดีความผิดอันยอมความได้ เพราะค าร้องทุกข์เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบสวนในความผิด
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อันยอมความได้ ส่วนค ากล่าวโทษนั้นไม่มีมาตราใดกล่าวว่า “หากไม่มีค ากล่าวโทษแล้วจะสอบสวน
ไม่ได้” ส่วนในคดีความผิดต่อแผ่นดิน หากไม่มีการร้องทุกข์โดยผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนก็มักจะ
ด าเนินการให้มีค ากล่าวโทษเสียก่อนเริ่มท าการสอบสวน (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 61) 

ทั้งนี้ เฉพาะความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้เท่านั้นที่ผู้เสียหายต้องร้อง
ทุกข์ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุและรู้ตัวผู้กระท าความผิด เจ้าหน้าที่ต ารวจถึงจะเข้า
มาท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ส่วนความผิดอาญาแผ่นดินมิต้องรอผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจก็กระท าการสืบสวนสอบสวนได้ 

3. การสืบสวน สอบสวน 

3.1 การสืบสวน ตามมาตรา 2(10) หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่ง
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และเพ่ือทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

ทั้งนี้ การสืบสวนมีได้ทั้งก่อนการกระท าผิดและหลังกระท าผิด โดยที่กรณีก่อน  

การกระท าผิดเป็นการท าไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การปลอมตัวเข้าไปสืบหาข่าว การส่ง
รถต ารวจสายตรวจออกพ้ืนที่เ พ่ือป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดซึ่งหน้า เป็นต้น ส่วน 

การสืบสวนหลังกระท าผิด เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิด ซึ่งเป็นงานที่สนับสนุนการสอบสวน การสืบสวนไม่มีขอบเขตอ านาจอย่างการสอบสวน 
รวมทั้งไม่มีวิธีการหรือวิธีปฏิบัติอย่างการสอบสวน 

ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา กฎหมายก าหนดให้พนักงานพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจทุกชั้นยศไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวน หรือชั้นสัญญาบัตร มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาได้ โดยต ารวจ
มีอ านาจสืบสวนจับกุมไม่จ ากัดพ้ืนที่ แต่ถ้าเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ านาจ
สืบสวนจับกุมจ ากัดเฉพาะท้องที่รับผิดชอบ(ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 35) 

3.2 การสอบสวน ตามมาตรา 2(11) หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและ 

การด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไป
เกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท า
ผิดมาลงโทษ 

การสอบสวนจะมีได้เฉพาะกรณีหลังกระท าผิดเท่านั้น เพราะกฎหมายบัญญัติค า
นิยามข้างต้นว่า เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและด าเนินการทั้งหลายอ่ืนซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท า
ไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา ดังนั้น หากยังไม่มีการกล่าวหา กล่าวคือยังไม่มีค าร้องทุกข์หรือค า
กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจสอบสวน และเมื่อพนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจสอบสวน 
พนักงานอัยการก็ไม่มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาล เพราะกฎหมายห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อ
ศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน 
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ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเท่านั้น 

ซึ่งได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง ต าแหน่งตั้งแต่ปลัดอ าเภอขึ้นไป หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวน
ความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือ
ถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ ตามมาตรา 18 

ซึ่งอ านาจสอบสวนของเจ้าพนักงานจะมีได้เมื่อ คดีได้เกิดขึ้นในท้องที่ของตน หรือ 
อ้างหรือเชื่อว่าคดีได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือ ผู้ต้องหามีที่อยู่ในเขตท้องที่ของตน หรือ 
ผู้ต้องหาถูกจับในเขตท้องที่ของตน(ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 38) 

3.2.1 หลักเกณฑ์การสอบสวน 

1) ให้พนักงานสอบสวนเริ่มการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ตามมาตรา 130 และใน
การรวบรวมหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา 
เพ่ือที่จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด พนักงานสอบสวนมีอ านาจ ตามมาตรา 132 

1.1) ตรวจตัวผู ้เสียหายเมื ่อผู ้นั ้นยินยอมหรือตรวจตัวผู ้ต ้องหา หรือ
สิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

1.2) ค้นเพ่ือพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าผิด 
หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าใช้ในการกระท าผิด 

1.3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ได้ แต่บุคคลถูกหมายเรียกไม่จ าต้องมาเองหากได้จัดส่งสิ่งของมาตามหมายเรียกแล้ว 

1.4) ยึดสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าว 

2) ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนใน
ความผิดนั้นก่อน(มาตรา 120) พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง เว้นแต่คดี
ความผิดต่อส่วนตัวห้ามมิให้สอบสวนถ้ายังมิได้มีการร้องทุกข์ตามระเบียบ(มาตรา 121) 

3) ก่อนถามค าให้การผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึง
สิทธิของเขาก่อน ตามมาตรา 134/4 คือแจ้งให้ทราบว่า 

(1) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้อยค าที่ผู้ต้องหาให้การนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 

(2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค า
ตนได ้

4) ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี 
ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม ่ถ้าไม่มีทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้ ในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกก่อนเริ่มถาม
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ค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการ
ทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้ (มาตรา 134/1) 

3.2.2 การถามปากค าเด็ก 

ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือในคดีที่มีอัตราโทษ
จ าคุกอย่างสูงไม่ถึงสามปี และผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กร้องขอ หรือในคดีท าร้ายร่างกายเด็กอายุ
ไม่เกินสิบแปดปี การถามปากค าเด็กไว้ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน ให้แยกกระท าเป็นสัดส่วนใน
สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และ
พนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค านั้นด้วย (มาตรา 133 ทวิ) 

การให้เด็กชี้ตัวบุคคล ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจ าเป็น ต้องจัดให้เด็ก
อายุไม่เกินสิบแปดปี ในฐานะผู้เสียหายหรือพยานชี้ตัวบุคคลใด ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัว
บุคคลในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถป้องกันมิให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นหน้าเด็ก การชี้ตัว
ดังกล่าว ให้มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่
ด้วย (มาตรา 133 ตรี) 

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น การสืบสวนสอบสวนในคดีอาญานั้นแบ่งออกเป็นงาน
สืบสวนและงานสอบสวนแยกต่างหากจากกัน แต่งานทั้งสองมีกระบวนการที่ปฏิบัติควบคู่กันไป มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม 

4. หมายเรียก 

ตามประมวลกฎหมายวิธิจารณาความอาญา มาตรา 52 “การที่จะให้บุคคลใดมาที่
พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาล เนื่องใน  

การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดี หรือการอย่างอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้น ผู้ใหญ่
หรือของศาล แล้วแต่กรณี 

แต่ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ไปท า  

การสอบสวนด้วยตนเอง ย่อมมีอ านาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก” 
การจะออกหมายเรียกตามมาตรา 52 นั้นก็เพ่ือสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน หรือ
มาที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง 
การพิจารณาคดี หรืออย่างอ่ืนในคดีอาญา หมายซึ่งศาลออกเรียกบุคคลเข้ามาเป็นคู่ความ หรือพยาน 
หรือให้ส่งพยานหลักฐานให้ศาลในคดีแพ่ง 

ผู้มีอ านาจออกหมายเรียก ได้แก่ พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้น
ผู้ใหญ่ และ ศาล 
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4.1 หมายเรียกจะต้องท าเป็นหนังสือมีข้อความตาม มาตรา 53 ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่ที่ออกหมาย 

(2) วันเดือนปีที่ออกหมาย 

(3) ชื่อและต าบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 
(4) เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 
(5) สถานที่ วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 
(6) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล หรือลายมือชื่อและต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้

ออกหมาย 

4.2 การส่งหมายเรียกนั้น มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 54 ถึงมาตรา56 (ปริญญา จิตรการนที
กิจ, 2549: 122-124) ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 การก าหนดวันและเวลาที่จะให้มาตามหมายเรียกนั้น ให้พึงระลึกถึงระยะทาง
ใกล้ไกล เพ่ือให้ผู้ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลาก าหนดในหมาย (มาตรา 54) 

4.2.2 การส่งหมายเรียกให้ผู้ต้องหา ให้ส่งให้กับตัวผู้ต้องหาหรือ สามี ภริยา ญาติหรือ
ผู้ปกครอง ของผู้ต้องหาก็ได้ ต้องระวังจะส่งให้ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่สามี ภริยา ญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับ
หมายรับแทนไม่ได้ (มาตรา 55) 

ออกหมายเรียกพยานโจทก์ ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ด าเนินการให้หัวหน้า
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่เป็นผู้จัดส่งหมายเรียกแก่พยานและติดตามพยานโจทก์มาศาลตาม
ก าหนด(มาตรา 55/1) การส่งหมายเรียกให้พยาน ให้ส่งให้กับตัวพยาน หรือคนที่มี อายุเกิน 20 ปี 
และอยู่หรือท างานในบ้านเรือน หรือในส านักงานของผู้ถูกหมายเรียก ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 76 

การส่งหมายเรียกให้จ าเลย ไม่มีบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา อนุโลมใช้วิธีส่งตามการส่งหมายเรียกผู้ต้องหา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 55 

การที่จะให้ใครมาที่พนักงานสอบสวนเพ่ือสอบสวน จักต้องมีหมายเรียกของ
พนักงานสอบสวน แต่ถ้าพนักงานสอบสวนไปสอบสวนด้วยตนเอง ก็มีอ านาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือ
พยานมาพบโดยไม่ต้องออกหมายเรียก 

4.2.3 ถ้าเป็นหมายเรียกจะต้องท าตามแบบใน มาตรา 53 ดังที่กล่าวมาแล้ว 

4.2.4 ถ้าบุคคลที่รับหมายเรียกอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ที่ออกหมาย เรียกว่าอยู่กันคน
ละเขตท้องที่ ให้ส่งหมายไปยัง หัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่ที่ผู้ถูกเรียกอยู่ในท้องที่ และเมื่อหัวหน้า
สถานีต ารวจดังกล่าวได้รับหมายแล้ว จะต้องสลักหลังหมายก่อนแล้วจึงจัดการส่งหมายให้ผู้รับต่อไปได้ 
(มาตรา 56) 
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ข้อควรระวัง : การส่งหมายเรียกวิธีอ่ืน เช่น ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบ อาจโดนผู้รู้ดีฟ้องเป็นจ าเลยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท าให้เขา
เสียหายได้ 

ข้อสังเกต : วิธีการส่งหมายเรียก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
78,79  

ถ้าพบตัวผู้ถูกหมายเรียกก็ส่งให้แก่ผู้นั้น ในกรณีที่ผู้ถูกหมายเรียกปฏิเสธไม่ยอมรับ
หมาย มาตรา 78 ให้เจ้าพนักงานผู้น าส่งหมายขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่มีอ านาจ หรือเจ้า
พนักงานต ารวจไปด้วย เพ่ือเป็นพยานแล้วไปส่งหมายให้ผู้ถูกหมายนั้นอีก (ครั้งที่ 2) ถ้าเขายังปฏิเสธ
ไม่ยอมรับอีก ก็ให้วางหมายไว้ ณ ที่นั้น ซึ่งเรียกกันว่าวางหมาย 

ในกรณีที่ไม่พบผู้ถูกหมายเรียก แต่พบบุคคลอ่ืนที่จะรับแทนได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 55 และบุคคลอ่ืนนั้นปฏิเสธไม่รับแทน เจ้าพนักงานผู้น าส่งหมาย ต้อง
น าหมายกลับมาคืน พร้อมด้วยรายงานให้ผู้ออกหมายทราบ  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1783/2493 พยานที่ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานสอบสวนที่ให้มาเพ่ือสอบปากค า มีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะ
อาญา มาตรา 334(2)(ป.อ.มาตรา 168) 

5. หมายอาญา 

หมายอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1 (9) หมายถึง หนังสือบง
การซึ่งออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ท าการ จับ ขัง จ าคุก หรือปล่อย
ผู้ต้องหา จ าเลยหรือนักโทษ หรือให้ท าการค้น รวมทั้งส าเนาหมายเช่นนี้อันได้รับรองว่าถูกต้อง และ
ค าบอกกล่าวทางโทรเลขว่าได้ออกหมายจับแล้ว ตลอดจนส าเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทาง
โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 77 

หมายอาญามีทั้งหมด 5 ประเภท คือ หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจ าคุกและหมาย
ปล่อย โดยผู้มีอ านาจออกหมายได้แก่ศาล การออกหมายอาญาด้วยอาศัยเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ 
เมื่อศาลเห็นสมควร และอีกประการหนึ่งคือมีผู้ร้องขอต่อศาลให้ท าการออกหมายดังกล่าว ส าหรับ
บุคคลผู้มีสิทธิในการร้องขอให้ศาลออกหมาย (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 127) ได้แก่ บุคคลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 วรรค2 ได้แก่ 

1. กรณีเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ต้องมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. กรณีเป็นต ารวจต้องมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

เหตุที่ออกหมายอาญาได้ ไม่ว่าจะโดยศาลเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอ ต้องปรากฎ
พยานหลักฐานตามสมควรว่าจะออกหมายนั้นๆ  

 



238 

5.1 หมายจับ  

การจับกุมบุคคลนั้น พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะมีอ านาจจับกุมได้ตาม
หมายจับของศาลเท่านั้น ยกเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 78, 79 และ 80 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

5.1.1 เหตุในการออกหมายจับ ตามมาตรา 66  มีดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาซึ่งมี

อัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือ 

(2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมี
เหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น 

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัด
โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี 

เหตุที่หมายจับ มีหลักเกณฑ์คือ เมื่อมีหลักฐานเพียงตามสมควรว่าบุคคลใด
น่าจะได้กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี ศาลก็ออกหมายจับได้ หากในคดี
ที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี ศาลจะออกหมายจับตามมาตรา 66(1)ไม่ได้ ส่วนกรณีการออก
หมายจับตามมาตรา 66(2)นั้นต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญา
แล้ว ยังต้องประกอบด้วยเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ 

ก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน อย่างไรก็ตามหากปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มา
ตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี จึงเป็นเหตุ
ในการออกหมายจับได้ตามมาตรา66(2)ได้ (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 130) 

5.1.2 การจับบุคคลนั้นต้องมีหมายจับ เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับ
ผู้ใดตามเหตุดังต่อไปนี้ มาตรา 78 

1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80 

ส าหรับความผิดซึ่งหน้าที่ให้อ านาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใด
โดยไม่มีหมายจับนั้นตามมาตรา 80  นั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นก าลังกระท า หรือพบในอาการใดซึ่งแทบ
จะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสดๆ คือ พบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีข้องสงสัยเลย
ว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดมาแล้วสดๆ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 324) 

ความผิดซึ่งหน้าในกรณีนี้ไม่จ าเป็นต้องไปพบโดยบังเอิญ เจ้าพนักงานไปพบ
โดยมีผู้ไปแจ้งและเห็นขณะกระท าความผิดก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า แต่ถ้าไม่เห็นขณะกระท าผิด 
คงพบแต่เครื่องมือเช่นนี้จะถือเป็นความผิดซึ่งหน้าไม่ได้(ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 137) 

มาตรา 80 วรรคสอง อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไว้ในบัญชีท้าย
ประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดั่งนี้ 
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(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ 

(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระท าผิดในถิ่นแถว
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่าง
อ่ืนอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้
นั้น 

เช่น ส.ต.ต.ขาวเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่มีร่องรอยเพ่ิงถูกงัดแงะ แล้วใน
บริเวณนั้นพบนายแดงยืนถืออุปกรณ์ในการงัดแงะ เช่นนี้ไม่ได้เห็นหรือพบการกระท าผิดซึ่งหน้าแต่พบ
บุคคลผู้ต้องสงสัยว่าได้กระท าความผิดแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระท าความผิดในถิ่นแถวใกล้เคียง
กับที่เกิดเหตุและมีเครื่องมืออันสันนิษฐานว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด เจ้าพนักงานจับผู้นั้นโดยไม่
ต้องมีหมายจับ 

2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
ภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจ  

ใช้ในการกระท าความผิด การจะจับบุคคลที่ตระเตรียมการกระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมาย 

เพ่ือการป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น โดยผู้จะถูกจับนั้นต้องมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุ
อย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระท าความผิด (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 328) 

3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 

เป็นกรณีที่จับโดยอาศัยเหตุตามมาตรา 66(2) คือเมื่อมีพยานหลักฐานตาม
สมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน  แต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอศาลออก
หมายจับได้ทัน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจก็มีอ านาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ 

4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว
ตามมาตรา 117 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว 
บุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกัน อาจขอให้พนักงานปกครองหรือต ารวจที่ใกล้ที่สุดจับ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2863/2522  ต ารวจไปกับผู้ที่น าไปซื้อน้ ามันที่ปั๊ม
เชลล์ โดยข้อหาว่าเอาน้ ามันอ่ืนมาขาย ได้เห็นการขายน้ ามันนั้นต่อหน้า ต ารวจจับได้โดยไม่ต้อง 
มีหมายจับ การกระท าผิดซึ่งหน้าไม่จ าต้องเป็นความผิดที่ต ารวจไปพบโดยบังเอิญ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1328/2544 นายดาบต ารวจ ว. กับพวกเห็นจ าเลย
จ าหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่สายลับ เมื่อเข้าไปตรวจค้นบ้านจ าเลยก็พบเมทแอมเฟตามีนอีก 1 เม็ด 
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การกระท าของนายดาบต ารวจ ว. กับพวกกระท าต่อเนื่องกัน เมื่อพบเห็นจ าเลยจ าหน่าย และมียาเสพ
ติดให้โทษไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย อันเป็นความผิดซึ่งหน้าตาม ป.วิ.อ. มาตรา 80 จึงมีอ านาจจับ
จ าเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามมาตรา 78 (1) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3751/2551  ขณะที่เจ้าพนักงานต ารวจเข้าตรวจ
ค้นตัวจ าเลยนั้น จ าเลยก าลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของจ าเลย ซึ่งมีลูกค้าก าลังนั่งรับประทาน
ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านของจ าเลย ดังนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวของจ าเลยจึงหาใช่เป็นที่รโหฐานไม่ แต่เป็นที่
สาธารณสถานเมื่อเจ้าพนักงานต ารวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าจ าเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง
อันเป็นความผิดต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานต ารวจย่อมมีอ านาจค้นจ าเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตาม 
ป.วิ.อ. มาตรา 93 และเมื่อตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนอยู่ในครอบครองของจ าเลย การกระท าของ
จ าเลยก็เป็นความผิดซึ่งหน้า เจ้าพนักงานต ารวจย่อมมีอ านาจจับจ าเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตาม 
ป.วิ.อ. มาตรา 78 (1) การตรวจค้นและจับกุมจึงชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8764/2554  หลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งต่อเจ้า
พนักงานต ารวจทันทีแล้วเจ้าพนักงานต ารวจได้ออกสกัดจับคนร้ายในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้
หลบหนี ก่อนจับกุมเจ้าพนักงานต ารวจรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักยานยนต์ของคนร้าย
และของผู้ เสียหายจากผู้ เสียหาย และเจ้าพนักงานต ารวจซึ่ งออกมาสกัดจับคนร้ายที่พบ
รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยทั้งสองคันตามที่ได้รับแจ้งในเวลาต่อเนื่องกัน และยืนยันว่าจ าเลยที่ 1 เป็น
คนร้ายที่ร่วมกับจ าเลยที่ 2 ชิงทรัพย์ผู้เสียหายแล้วขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ชิงมาได้หลบหนี
ฝ่าด่านสกัดของเจ้าพนักงานต ารวจ เจ้าพนักงานต ารวจชุดจับกุมยังติดตามต่อเนื่องจนกระทั่งพบเห็น
จ าเลยที่ 1 วิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านของจ าเลยที่ 1 ซึ่งตามพฤติการณ์แทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าจ าเลย
ที่ 1 ได้กระท าความผิดมาแล้วสด ๆ อันถือได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตาม ป.วิ.อ. มาตรา 80 (2) ที่เจ้า
พนักงานต ารวจสามารถกระท าการจับกุมจ าเลยที่ 1 โดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับได้ตาม ป.วิ.อ. 
มาตรา 78 (1) และมาตรา 92 (3) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10060/2558 เจ้าพนักงานพบอุปกรณ์การเสพและ
เมทแอมเฟตามีน 11 เม็ดในห้องพักดังกล่าว กับพบเมทแอมเฟตามีน 600 เม็ด ในรถยนต์ จึงเป็น
ความผิดซึ่งหน้าซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจสามารถจับจ าเลยทั้งสองได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตาม ป.วิ.อ. 
มาตรา 78 (1), 80 

5.1.3 การจับโดยราษฎร โดยปกติราษฎรไม่มีอ านาจในการจับ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
ตามมาตรา 79 ราษฎรจะจับผู้อ่ืนไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา 82 หรือเมื่อผู้นั้นกระท า
ความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ, 
2551: 334-336) 



241 

1) เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง
เพ่ือจัดการตามหมายจับ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้ 

ราษฎรจะช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้ จะต้องเป็นการจับที่มีหมายจับเท่านั้น 

การที่เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ ขอความช่วยเหลือ ต้องถือว่าเป็น
หน้าที่ของราษฎรที่จะต้องช่วย โดยจะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้  ซึ่งก็
หมายความว่า หากไม่เกิดอันตรายแก่ราษฎรแล้ว ราษฎรต้องช่วย หากไม่ช่วยก็มีความผิดฐานขัดค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 และเมื่อต้องช่วยแล้วก็ได้รับการคุ้มครอง
ทันที คือ ผู้ที่ต่อสู้หรือขัดขวาง ก็มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 เพราะเป็นการ
ต่อสู้ขัดขวาง ผู้ซึ่งต้องช่วยเหลือพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่  ผู้ที่ท าร้ายร่างกาย
ก็มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296  เพราะเป็นการกระท าต่อผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน  

2) ราษฎรจะจับผู้อ่ืนได้ เมื่อเป็นการกระท าความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา 80 
และความผิดซึ่งหน้านั้น ต้องได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ  ความผิดต่อ
ศาสนา ก่อจลาจล ปลอมแปลงเงินตรา ข่มขืนกระท าช าเรา ประทุษร้ายแก่ชีวิต ประทุษร้ายแก่
ร่างกาย ความผิดฐานท าให้เสื่อมเสียอิสรภาพ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก 
เป็นต้น (มาตรา 79) 

ข้อสังเกต : อ านาจในการจับของราษฎรนั้นเป็นข้อยกเว้นจึงมีน้อยกว่า
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ราษฎรจะจับได้เฉพาะกรณีความผิดนั้นระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้เท่านั้น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1941/2514 ราษฎรมีเหตุเพียงสงสัยว่าผู้อ่ืนจะมา
พยายามลักทรัพย์ของตน ราษฎรนั้นไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะจับกุมและใช้ปืนขู่บังคับผู้ต้องสงสัย
เมื่อจะพาไปหาผู้ใหญ่บ้าน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 75/2493 ก านันไม่มีอ านาจจับคนโดยไม่มีหมายจับ 
และพนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจสั่งให้ก านันจับคนโดยไม่มีหมายจับ 

3) บุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือผู้เป็นหลักประกันจับผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

จะจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ เมื่อผู้นั้นหนีหรือจะหลบหนี ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจาก
พนักงานได้ทันท่วงทีก็ให้มีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้เอง แล้วส่งไปพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดย
คิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือหลักประกันนั้น 



242 

5.1.4 ขั้นตอนในการจับ ตามมาตรา 83 มีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ (เกียรติขจร 

วัจนะสวัสดิ์, 2551: 346-348) 
1) เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับ ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้อง

ถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ ในกรณีที่น าไปที่ท า
การของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ก็ให้น าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยหลักก็คือ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ความผิด
อาญาได้เกิด (มาตรา 18 วรรคสาม) นั้นเอง หากผู้ถูกจับต่อสู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานสามารถจับได้เลย
โดยไม่ต้องแจ้งก่อนว่าเขาต้องถูกจับ รวมถึงความผิดซึ่งหน้าซึ่งสามารถจับได้เลย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  319-320/2521 เจ้าพนักงานต ารวจพบเห็น 

การกระท าความผิดซึ่งหน้า เมื่อเข้าจับกุมผู้กระท าผิดต่อสู้ขัดขวาง กรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานต ารวจมี
อ านาจจับกุมโดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะต้องถูกจับก่อนว่าเขาต้องถูกจับ ตามป.วิ.อ. มาตรา 83 วรรคแรก 

2) เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้ง “ข้อกล่าวหา” ให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับ
ให้แสดงต่อผู้ถูกจับ 

3) เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งด้วยว่า 
3.1) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และ 

3.2) ถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
และ 

3.3) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบทนายและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ 

4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 7/1 ได้แก่ 

4.1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

4.2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้น
สอบสวน 

4.3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 

4.4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

5) เจ้าพนักงานผู้จับต้องอนุญาตให้ผู้ถูกจับแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกจับไว้วางใจ
ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน(ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 147) ตามสมควรแก่กรณีหากผู้จับประสงค์เช่นนั้น เว้นแต่
ไม่สามารถด าเนินการได้สะดวกและเป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ หรือท าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
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6) ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย 

5.1.5 อ านาจของเจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับ (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 
2549: 148)ตามมาตรา 84/1 และ 85 มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งน าผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูกจับ
ชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบด าเนินการส่งตัวไปยัง
ศาล 

2) เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้รับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหาและ 

ยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ การค้นนั้นต้องท าโดยสุภาพ ถ้าค้นตัวผู้หญิงต้องให้
หญิงอื่นเป็นผู้ค้น 

3) สิ่งของใดที่ยึดไว้ เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อเสร็จ
คดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้ อ่ืนซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็น  

อย่างอ่ืน 

5.1.6 การรับฟังถ้อยค าของผู้ถูกจับ ตามมาตรา 84 วรรคสี่ ถ้อยค าใดๆ ที่ผู้ถูกจับให้
ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ ถ้าถ้อยค านั้นเป็นค ารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระท าความผิด ห้ามมิให้
รับฟังเป็นพยานหลักฐาน ถ้าเป็นถ้อยค าอ่ืน จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้
ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83 วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

1) ถ้อยค าใดๆ ซึ่งเป็นค ารับสารภาพของผู้ถูกจับ ว่าตนได้กระท าความผิด 

ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะมีแจ้งสิทธิหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ศาลจะน าค ารับ
สารภาพในชั้นจับกุมมาเป็นพยานหลักฐานประกอบเพ่ือลงโทษจ าเลยไม่ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าค ารับสารภาพจะ
ได้ให้ในชั้นจับกุมต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือให้ในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ 

ข้อสังเกต : มาตรา 84 วรรคสี่ ไม่ให้รับฟังโดยเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นใด 
ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่า (ก) เจ้าพนักงานหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ
ของผู้ถูกจับที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และสิทธิอ่ืน ๆ แล้วก็ตาม และแม้ว่า (ข) ค ารับสารภาพของผู้
ถูกจับว่าตนได้กระท าความผิดนั้น ผู้ถูกจับจะให้ถ้อยค าออกมาโดยผู้จับหรือผู้รับมอบตัวผู้ จับ จะมิได้
จูงใจ ข่มขู่ ฯลฯ ใดๆ เลยก็ตาม 

การที่มาตรา 84 วรรคสี่ บัญญัติเช่นนี้ เท่ากับเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูก
จับที่จะไม่ให้ถ้อยค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจท าให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา เพราะเท่ากับว่าค ารับ
สารภาพของผู้ถุกจับกุม “ว่าตนได้กระท าความผิด” ในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับนั้น โดย
ผลของกฎหมาย ถือว่าเป็นถ้อยค าที่ให้ออกมาโดยไม่สมัครใจ จึงรับฟังไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ต้องหา
ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่าตนได้กระท าความผิด แต่ให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณา ก็จะ
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น าค ารับสารภาพในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผู้ถูกจับ ว่าตนได้กระท าความผิด  มาเป็น
พยานหลักฐานส่วนหนึ่งในการลงโทษบุคคลนั้นมิได้(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 350) 

2) ถ้อยค าอ่ืนๆ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับ
ได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งสิทธิว่า ก) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ และ ข) ถ้อยค าของผู้ถูก
จับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ ค) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ
หรือผู้ซึ่งจะเปน็ทนายความ ตามมาตรา 83วรรคสอง และมาตรา 84 วรรคหนึ่ง 

การไม่แจ้งสิทธิดังกล่าว น่าจะต้องถือว่า “ถ้อยค าอ่ืน” นั้นให้ออกมาโดยไม่
สมัครใจด้วยเหตุผลที่ว่า สิทธิตามมาตรา 83วรรคสอง และมาตรา 84 วรรคหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบังคับให้
แจ้งนี้ มีพ้ืนฐานมาจากสิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง เมื่อไม่มีการแจ้งสิทธินี้ ก็ถือว่าผู้ถูกจับ
ให้ถ้อยค าอ่ืนออกมาโดยไม่สมัครใจ เพราะหากผู้ถูกจับทราบถึงสิทธินี้ตั้งแต่แรกที่ถูกจับ เขาก็อาจจะ
ไม่ให้ถ้อยค าอ่ืนนั้นออกมาก็ได้ การที่ผู้ถูกจับให้ถ้อยค าอ่ืนออกมาอาจเป็นเพราะเข้าเข้าใจผิดไปว่าเขา
มีหน้าที่ต้องให้ถ้อยค านั้นออกมาก็ได้ 

เมื่อถือว่า “ถ้อยค าอ่ืน” ผู้ถูกจับให้ออกมาในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัว
ผู้ถูกจับโดยไม่มีการแจ้งสิทธิดังกล่าว เป็นการให้ถ้อยค าออกมาโดยไม่สมัครใจ ก็จะถือว่าเป็นถ้อยค า
อ่ืนที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ  ดังนั้นศาลใช้ดุลพินิจรับฟังถ้อยค าอ่ืนนั้น เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์
ความผิดของผู้ถูกจับไม่ได้ แต่สามารถน ามาใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิดของผู้อ่ืนได้ 
(ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 150) 

ทั้งนี้ การจับกุมแม้จะกระท าโดยไม่ชอบ ถ้าการสอบสวนท าโดยชอบก็ไม่ท าให้
การสอบสวนเสียไป 

5.1.7 การควบคุมตัวผู้ถูกจับ ตามมาตรา 86 ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่
จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น วิธีการผู้ถูกจับนั้นให้ท าโดยวิธีที่จ าเป็นที่จะไม่ให้เขาหนีเท่านั้น 
วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสมนั้นต้องพิจารณาตามพฤติการณ์เป็นเรื่องๆไป  

ระยะเวลาควบคุม ตามมาตรา 87 ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจ าเป็น
ตามพฤติการณ์แห่งคดี ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค าให้การ 
และท่ีจะรู้ตัวว่าเป็นใครและท่ีอยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น 

ในความผิดอ่ืน พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่รับตัวผู้ถูกจับหรือมีอ านาจ
ควบคุมผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ เพียงไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึ งที่ท า
การของพนักงานสอบสวนตาม มาตรา 83 หากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องน าตัวผู้ต้องหานั้นไป
ขออ านาจศาลขังไว้ในระหว่างสอบสวนนี้ 
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5.2 หมายขัง 
การกักขัง หมายถึง การกักขังจ าเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล ส่วนการควบคุม หมายถึง 

การควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในระหว่างที่สืบสวนสอบสวน 

ข้อแตกต่าง ถ้าเป็นการควบคุมหรือขังโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เรียกว่า 
ควบคุม หากเป็นการกักขังโดยศาลเรียกว่า ขัง ในที่นี้จะขอพูดถึงการขัง ตามมาตรา 2(22) หมายความ
ถึง การกักขังจ าเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล เท่านั้น 

เหตุในการออกหมายขัง มาตรา 71 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยมาแล้ว ในระยะใดระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไว้ตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 ก็ได้ และให้น าบทบัญญัติในมาตรา 66 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

เหตุในการออกหมายขังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการออกหมายจับ คือ ต้อง
มีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี 
หรือมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี 
หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอ่ืน หรือถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 
2549: 132)  

การขังในระหว่างสอบสวน โดยหมายขังของศาล มีได้ ในกรณีที่ผู้ถูกจับมิได้รับ 

การปล่อยชั่วคราว ก็ให้น าตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง โดยให้นับระยะเวลา
เดินทางไปศาลด้วย เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ การนับระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง 

ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกจับไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่แรกท่ีไปถึง  
5.2.1 ก าหนดเวลาที่ศาลมีอ านาจสั่งขัง แยกพิจารณาได้ตามมาตรา 87 วรรคสี่ ถึง

วรรคเก้า ดังต่อไปนี้ 
1) ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระท าลงมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีก าหนดไม่เกิน
เจ็ดวัน 

2) ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึง
สิบปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้ง
หนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน 
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3) ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษ
ปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวันและ
รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน 

ทั้งนี้ หมายขังคงใช้ได้อยู่จนกว่าศาลจะได้เพิกถอน โดยออกหมายปล่อย
หรือออกหมายจ าคุกแทน และเมื่อศาลสั่งขังครบก าหนดแล้ว จะขอท าการขังเพ่ือท าการสอบสวน
ต่อไปอีกไม่ได้ ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4752/2549 เมื่อพนักงานอัยการได้ฟ้องจ าเลยและ
ศาลประทับฟ้อง ศาลย่อมมีอ านาจออกหมายขังจ าเลยไว้ระหว่างพิจารณาได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 71 
และมาตรา 88 ที่ใช้ขณะยื่นค าร้องและที่แก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่างหากจากการจับกุมและควบคุม
จ าเลยของเจ้าพนักงานต ารวจที่ ผู้ร้องอ้างว่ามิชอบด้วยกฎหมาย การคุมขังจ าเลยระหว่างพิจารณาจึง
ไม่ขัดต่อ ป.วิ.อ. มาตรา 90 

5.3 หมายจ าคุก 

หมายจ าคุก จะออกได้ตามมาตรา 74 ก าหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 73 และ
185 วรรคสอง เมื่อผู้ใดต้องค าพิพากษาให้จ าคุกหรือประหารชีวิตหรือจะต้องจ าคุกแทนค่าปรับ 

ให้ศาลออกหมายจ าคุกผู้นั้นไว้ 
ผู้ใดต้องค าพิพากษาให้จ าคุกหรือประหารชีวิต หรือจะต้องจ าคุกแทนค่าปรับ 

หากศาลไม่ได้ออกหมายปล่อย ในกรณีที่จ าเลยต้องควบคุมหรือขังมาแล้วเท่ากับหรือเกินกว่าก าหนด
จ าคุกหรือก าหนดจ าคุกแทนตามค าพิพากษาตามมาตรา 73 หรือไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่าง
คดียังไม่ถึงที่สุดตามมาตรา185 วรรคสอง ให้ศาลออกหมายจ าคุกผู้นั้นไว้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6163/2544 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดฐานเป็น
ผู้สนับสนุนการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนตามพระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
มาตรา 15 วรรคหนึ่ง,66 วรรคสองประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ก็ต้องออกหมาย
จ าคุกคดีถึงที่สุดให้ตรงตามค าพิพากษาดังกล่าว ส่วนจ าเลยจะได้รับการลดโทษจากพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542 หรือไม่เพียงใด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน  

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาที่จะท า
การตรวจสอบ ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ จ าเลยจึงชอบที่จะไปร้องให้ถูกทาง จะขอให้ศาล
ชั้นต้นออกหมายจ าคุกใหม่ระบุเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 เพ่ือมีผลให้
จ าเลยได้รับอภัยโทษหาได้ไม่ 

5.4 หมายปล่อย 

5.4.1 เหตุในการออกหมายปล่อย (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 133-134) 
มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 72,73 และ 75 กล่าวคือ 
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1) เมื่อศาลสั่งปล่อยชั่วคราว 

2) เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอให้ศาลปล่อย โดยเห็นว่าไม่
จ าเป็นต้องขังไว้ระหว่างสอบสวน 

3) เมื่อพนักงานอัยการร้องต่อศาลว่าได้ยุติการสอบสวนแล้วโดยค าสั่งไม่ฟ้อง
ผู้ต้องหา หรือพนักงานอัยการไม่ฟ้องผู้ต้องหาภายในเวลาที่ศาลก าหนด 

4) เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลและสั่งยกฟ้อง 
5) เมื่อโจทก์ถอนฟ้องหรือมีการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือ 

เมื่อศาลพิจารณาแล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ยกฟ้อง 
6) เมื่อศาลพิพากษาลงโทษปรับและจ าเลยเสียค่าปรับแล้ว หรือศาลให้ปล่อย

ชั่วคราวโดยมีก าหนดวันเพื่อให้จ าเลยหาเงินค่าปรับมาช าระศาล 

7) คดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา ถ้าจ าเลยต้องควบคุมหรือขังมาแล้วเท่ากับ
หรือเกินกว่าก าหนดจ าคุก ให้ศาลออกหมายปล่อยจ าเลย หรือผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกถูกจ าครบ
ก าหนดแล้ว หริได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อย หรือโทษจ าคุกนั้นหมดไปโดยเหตุอ่ืน ให้ศาลออก
หมายปล่อยผู้นั้นไป 

ค าสั่งค าร้องที่ 473/2527 จ าเลยต้องขังมาเกินกว่าก าหนดจ าคุกตามค า
พิพากษาศาลชั้นต้นและโจทก์มิได้ฎีกาท านองขอให้เพ่ิมโทษให้ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยจ าเลยไป 

ค าสั่งค าร้องที่ 337/2521 กรณีศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ขังจ าเลยระหว่างฎีกานั้น หากปรากฏว่าจ าเลยต้องขังมาเกิน
ก าหนดโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น และโจทก์ไม่ได้ฎีกาท านองขอให้เพ่ิมโทษจ าเลยย่อมยื่น
ค าร้องขอให้ศาลออกหมาย ปล่อยได้ 

ในการออกหมายปล่อยนั้น จะขอกล่าวถึง การปล่อยชั่วคราวเท่านั้น 

5.4.2 การปล่อยชั่วคราวมีวิธีการก าหนดไว้ใน มาตรา 106 วรรคหนึ่ง (เกียรติขจร 
วัจนะสวัสดิ์, 2551: 546 -548) ดังต่อไปนี้ 

1) การปล่อยชั่วคราวไปโดยไม่ต้องมีหลักประกัน คือ ปล่อยผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยไปโดยไม่มีสัญญาหรือไม่มีหลักประกัน เพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยสาบานตนว่าจะมาตาม
นัดหรือหมายเรียก 

2) การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน คือ ปล่อยไปโดยมีสัญญาว่าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยจะมาเมื่อถูกเรียกหรือตามนัด ถ้าไม่มาจะต้องเสียค่าปรับเป็นจ านวนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ประกัน 

3) การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ นอกจากสัญญา
ประกันแล้วยังต้องน าหลักประกัน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นมาเป็นหลักประกัน 
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ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอประกันตัวได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ต้องหา หรือ จ าเลย 
ยื่นขอประกันตัวเองได้ หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพ่ีน้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง เพ่ือนฝูง 
สามีภริยา เป็นต้น 

5.4.3 หลักประกันที่จ าน ามาวางประกันในการขอปล่อยชั่วคราว ตามมาตรา 114 

มีดังต่อไปนี้ 
1) เงินสด 

2) หลักทรัพย์อ่ืนมาวาง เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สมุดเงินฝากแบบ
ประจ าของธนาคาร เช็คท่ีธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง หนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.
3 หรือ น.ส.3 ก แต่ใบ ส.ค.1หรือหนังสือ สปก-401 ใช้ไม่ได้ การน าที่ดินมาประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
ต้องเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระติดพันใดๆ และต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือประเมินราคามา
แสดงด้วย 

3) บุคคลอ่ืนมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์  หรือเป็นการใช้บุคคลที่
มีต าแหน่งหน้าที่ และมีการก าหนดวงเงินตามต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น ซึ่งเรื่องนี้มีระเบียบราชการ
ฝ่ายตุลาการฉบับที่ 8 เรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลงวันที่ 22 
มกราคม 2536 

ขั้นตอนและผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัว เมื่อผู้ต้องหา 

ถูกควบคุมอยู่ ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ 
แล้วแต่กรณี เมื่อผู้ต้องหา ต้องขังอยู่ตามหมายศาล แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น เมื่อ
ผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช าระคดีนั้น (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 171) 

5.4.4 ในการวินิจฉัยค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ตามมาตรา 108 วรรคหนึ่ง ต้อง
พิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบด้วย  

1) ความหนักเบาแห่งข้อหา  
2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด 

3) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอยางไร 
4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 

5) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 
6) ภยันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด

หรือไม ่

7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค าคัดค้านของ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์หรือผู้เสียหายแล้วแต่กรณี ศาลจึงรับประกอบการวินิจฉัยได้  
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2558 ในคดีอาญา ผู้ประกันซึ่งท าสัญญา
ประกันว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อศาลมีหน้าที่จะต้องน าตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาศาลตาม
ก าหนดหรือตามที่ศาลมีหมายเรียก ซึ่งหากผิดสัญญาก็มิใช่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายภายใน
วงเงินตามสัญญาประกันเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาลด้วย และตราบใดที่ผู้ประกันยังไม่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อศาลก็ต้องถือว่ายังคง
ผิดสัญญาประกันที่ท าไว้ต่อศาลอยู่ตราบนั้น แต่หากผู้ประกันขวนขวายได้ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยมา
ภายในอายุความทางอาญา ศาลในคดีนั้น ๆ ก็ยังอาจลดค่าปรับลงได้ตามพฤติการณ์แห่งคดีแม้จะส่ง
มอบตัวเกิน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งปรับผู้ประกันก็ตาม เมื่อผู้ประกันในคดีอาญาต่างๆ รวมทั้ง
ผู้ประกันในคดีนี้มีสิทธิและหน้าที่ดังเช่นที่กล่าวมา ผู้ร้องในคดีนี้จึงชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตาม
ค าสั่งของศาลที่สั่งปรับผู้ประกันได้แม้จะเกินก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งปรับผู้ประกัน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3594/2557 ค าสั่ งศาลชั้นต้นที่ ให้ เ พิกถอน 

การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1 เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ต้องหาที่ 1 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและ
ไม่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร พฤติการณ์ของผู้ต้องหาที่ 1 อาจหลบหนีได้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาล
ชั้นต้นที่พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์แห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 108 และเป็นค าสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ท า
ให้คดีเสร็จส านวน กรณีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาค าสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 
196 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/2542 การที่ผู้ประกันหลายคนยื่นค าร้องขอ
ปล่อยชั่วคราวโดยผู้ประกันทุกคนรวมกันมายื่น ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจ าเลยชั่วคราวก็เพราะ
เห็นว่าหากผู้ประกันผิดสัญญาประกันหลักทรัพย์และหลักประกันด้วยบุคคลรวมกันแล้วเป็นเงิน
จ านวนเพียง พอที่จะบังคับเอาช าระหนี้ได้ตามสัญญาประกัน มิได้แยกให้ผู้ประกันแต่ละคนรับผิด
ภายในวงเงินที่ระบุราคาทรัพย์หรือราคาประกันเท่านั้น เป็นกรณีที่ผู้ประกันทุกคนร่วมกันยื่นขอปล่อย
จ าเลยชั่วคราว และศาลชั้นต้นตีราคาประกันของผู้ประกันทุกคนรวมกันในวงเงินที่อนุญาตให้ ปล่อย
ชั่วคราว ทั้งในสัญญาประกันก็มีข้อความระบุให้ศาลมีอ านาจบังคับผู้ประกันให้ใช้เบี้ยปรับเต็มตาม
จ านวนในสัญญาประกัน ผู้ประกันทุกคนจึงต้องร่วมกันรับผิดตามจ านวนในสัญญาประกันอย่างลูกหนี้
ร่วม 

การปล่อยชั่วคราว ถือเป็นสิทธิในการยื่นค าร้องขอประกันตัว ของผู้ต้องหา
หรือจ าเลยในคดีอาญา ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 29วรรคห้า บัญญัติว่า ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา
และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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5.5 หมายค้น 

ผู้มีอ านาจในการค้น คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ส่วนราษฎรไม่มีอ านาจใน
การค้น ซึ่งการค้นในที่รโหฐาน เพ่ือหาตัวคนหรือหาสิ่งของต้องมีหมายค้นตามมาตรา 57 

ที่รโหฐาน หมายความถึง ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานอันบุคคลทั่วไปมีความชอบ
ธรรมที่จะเข้าไปได้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 337) เช่น บ้านพักอาศัย, สถานที่ส่วนบุคคล 

เป็นต้น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2024/2497 สถานที่บนขบวนรถไฟโดยสารไม่ใช่ที่รโหฐาน 
แต่เป็นที่สาธารณสถาน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 19357/2556 แม้บ้านที่เกิดเหตุเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของ
โจทก์ แต่ก็ยังเป็นที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่เกิดเหตุด้วย พ้ืนที่ส่วนที่เป็นที่ท าการผู้ใหญ่บ้านในเวลา
ราชการจึงไม่ใช่ที่รโหฐาน แต่เป็นที่สาธารณสถาน เพราะประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 
และหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าโจทก์มีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิดต่อ
กฎหมายเลือกตั้ง จ าเลยทั้งสี่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น
เจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 
จังหวัดร้อยเอ็ด ย่อมมีอ านาจเข้าค้น อีกทั้งจ าเลยทั้งสี่เข้าไปค้นบ้านที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ 

11 นาฬิกา อันเป็นเวลาราชการ โดยไม่ปรากฏว่ามีการค้นเกินเลยจากพ้ืนที่ส่วนที่ เป็นที่ท า  

การผู้ใหญ่บ้าน เหตุที่จ าเลยทั้งสี่เข้าไปค้นบ้านที่เกิดเหตุและค้นตัวโจทก์ก็เพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่า
โจทก์มีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง จ าเลยทั้งสี่จึงมี
อ านาจกระท าเช่นว่านั้นได้ตาม ป.วิ.อ มาตรา 93 

5.5.1 เหตุที่จะออกหมายค้น ตามมาตรา 69 มีดังต่อไปนี้  
1) เพ่ือพบหรือยึดสิ่งของที่จะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน การไต่

สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณา 
2) เพ่ือพบหรือยึดสิ่งของที่ไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมี

เหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท าความผิด ของนั้นได้มาโดยผิดกฎหมายโดยตรง 
เช่น ทรัพย์ที่ผู้ต้องหาไปขโมยมา  

3) เพ่ือพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 

4) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ 

5) เพ่ือพบหรือยึดสิ่งของตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 

5.5.2 การค้นในที่รโหฐาน มาตรา 92  ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือ
ค าสั่งของศาล เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณ์
อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้า ก าลังกระท าในที่รโหฐาน 

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับ หนีเข้าไปหรือมีเหตุ
อันแน่นแฟ้น ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดย
การกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิดประกอบทั้งต้องมีเหตุอัน
สมควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้า กว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลาย
เสียก่อน 

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้น ผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือ
จับตามมาตรา 78 

ข้อยกเว้น การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายหรือค าสั่งศาล มาตรา 92 เพ่ือ
เป็นการป้องกันการกระท าความผิดหรือเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิด เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้าง
ในที่รโหฐาน เสียงร้องขอให้ช่วย เช่น ช่วยด้วยๆ ตามเดิมหากไม่มีเสียงร้องพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจไม่ได้ยินเสียงก็จะเข้าไปในที่รโหฐานนั้นไม่ได้ จึงมีการบทบัญญัติใหม่ ให้รวมถึงเสียงอ่ืนใดหรือ
พฤติการณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น  (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 

379 -381) 
เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน ปรากฏต่อเจ้าพนักงาน

ที่ท าการค้น มิใช่ปรากฏต่อหน้าบุคคลอื่นแล้วมาบอกกล่าวต่อเจ้าพนักงานอีกทอด 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7454/2544 เจ้าพนักงานต ารวจผู้ร่วมจับจ าเลยได้แอบ
ซุ่มดูอยู่ที่หน้าบ้านจ าเลยห่างประมาณ 30 เมตร ชุดหนึ่ง และ 20 เมตรอีกชุดหนึ่ง เห็นสายลับมอบ
ธนบัตรให้จ าเลย แล้วจ าเลยไปน าสิ่งของที่ซุกซ่อนมามอบให้สายลับซึ่งเป็นเมทแอมเฟตามีน 4 เม็ ด 
การที่เจ้าพนักงานต ารวจเห็นการกระท าดังกล่าวของจ าเลยเป็นการเห็นจ าเลยก าลัง กระท าความผิด
ฐานจ าหน่ายเมทแอมเฟตามีน การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดซึ่งหน้า 

กรณีมีหมายต้องมีชื่อเจ้าพนักงานด้วยซึ่งต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ตั้งแต่ระดับสามหรือต ารวจยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 

การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน ห้ามมิให้ท าการค้น เว้นแต่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของไว้ในครอบครองเพ่ือที่จะใช้ในการกระท าความผิดหรือได้มาโดยกระท า
ความผิดหรือมีสิ่งของไว้เป็นความผิด ทั้งนี้หากเป็นการค้นตัวผู้หญิงต้องให้หญิงด้วยกันเป็นผู้ค้น 

5.5.3 วิธีการค้นในที่รโหฐาน ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ท าการค้นที่
รโหฐานสั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมเข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้



252 

ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมาย 
หรือถ้าค้นโดยไม่มีหมายก็ให้แสดงนามและต าแหน่ง  

ถ้าบุคคลนั้นไม่ยินยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพ่ือเข้าไป 

ในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืนก็ได้ 
การค้นนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น เว้น

แต่ในกรณีการค้นหาสิ่งของโดยไม่จ ากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจยึดสิ่งของต่างๆ  ซึ่งน่าจะเป็น
พยานหลักฐานเพ่ือประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

5.5.4 เวลาการค้นในที่รโหฐาน ก าหนดให้ค้นในที่ รโหฐานในเวลากลางวัน คือ
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน เว้นแต่ ค้นในเวลากลางวันยังไม่แล้วเสร็จจะค้น
ต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ 
หรือการค้นเพ่ือจับผู้ดุร้าย ถือเอาตามหลักความคิดของบุคคลธรรมดา หรือผู้ร้ายส าคัญถือตามอัตรา
โทษที่กระท าผิดที่มีอัตราโทษสูงหรือผู้ร้ายที่มีชื่อเสียงเป็นที่เกรงขามของประชาชน จะท าการค้นใน
เวลากลางคืนก็ได้(ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 164) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8722/2555 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าบริเวณท่ีเกิดเหตุ
อยู่บนถนนสุทธาวาสไม่ใช่หลังซอยโรงถ่านตามที่สิบต ารวจโท ก. และสิบต ารวจตรี พ. อ้างว่ามี
อาชญากรรมเกิดขึ้นประจ าแต่อย่างใด และจ าเลยไม่มีท่าทางเป็นพิรุธคงเพียงแต่นั่งโทรศัพท์อยู่เท่านั้น 
การที่สิบต ารวจโท ก. และสิบต ารวจตรี พ. อ้างว่าเกิดความสงสัยในตัวจ าเลยจึงขอตรวจค้น โดยไม่มี
เหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดความสงสัยในตัวจ าเลย จึงเป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้สึกเพียงอย่างเดียว ถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 93 ที่จะท าการตรวจค้น
ได้ การตรวจค้นตัวจ าเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ าเลยซึ่งถูกกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมี
สิทธิโต้แย้งและตอบโต้เพ่ือป้องกันสิทธิของตน ตลอดจนเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งใดๆ อันสืบ
เนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่ชอบดังกล่าวได้ การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5568/2558 เจ้าพนักงานต ารวจเข้าตรวจค้นที่เกิดเหตุ
โดยมีหมายค้น แต่คนที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีใครยอมเปิดประตูให้ การที่เจ้าพนักงานต ารวจงัด
กุญแจประตูรั้วบ้าน และเข้าไปด าเนินการตรวจค้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นการกระท า
ตามสมควรเพื่อให้สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8764/2554 หลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ต ารวจทันทีแล้วเจ้าพนักงานต ารวจได้ออกสกัดจับคนร้ายในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี 
ก่อนจับกุมเจ้าพนักงานต ารวจรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักยานยนต์ของคนร้ายและของ
ผู้เสียหายจากผู้เสียหาย และเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งออกมาสกัดจับคนร้ายที่พบรถจักรยานยนต์ต้อง
สงสัยทั้งสองคันตามที่ได้รับแจ้งในเวลาต่อเนื่องกัน และยืนยันว่าจ าเลยที่ 1 เป็นคนร้ายที่ร่วมกับ
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จ าเลยที่ 2 ชิงทรัพย์ผู้เสียหายแล้วขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ชิงมาได้หลบหนีฝ่าด่านสกัดของ
เจ้าพนักงานต ารวจ เจ้าพนักงานต ารวจชุดจับกุมยังติดตามต่อเนื่องจนกระทั่งพบเห็นจ าเลยที่ 1 วิ่ง
หลบหนีเข้าไปในบ้านของจ าเลยที่ 1 ซึ่งตามพฤติการณ์แทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าจ าเลยที่ 1 ได้
กระท าความผิดมาแล้วสด ๆ อันถือได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตาม ป.วิ.อ. มาตรา 80 (2) ที่เจ้าพนักงาน
ต ารวจสามารถกระท าการจับกุมจ าเลยที่ 1 โดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 78 

(1) และมาตรา 92 (3) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1164/2546 เจ้าพนักงานต ารวจได้ขอความยินยอมจาก 
น. มารดาจ าเลยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุก่อนท าการค้น แสดงว่าการค้นกระท าขึ้นโดยอาศัย
อ านาจความยินยอมของน. แม้การค้นจะกระท าโดยไม่มีหมายค้นที่ออกโดยศาลอนุญาตให้ค้นได้ ก็หา
ได้เป็นการค้นโดยมิชอบไม่ นอกจากนี้ก่อนที่เจ้าพนักงานต ารวจจะด าเนินการค้นได้เห็นจ าเลยซึ่งอยู่ใน
ห้อง นอนโยนเมทแอมเฟตามีนออกไปนอกหน้าต่าง อันเป็นกรณีท่ีเจ้าพนักงานต ารวจพบจ าเลยก าลัง
กระท าความผิด ซึ่งหน้าและได้กระท าลงในที่รโหฐาน เจ้าพนักงานต ารวจย่อมมีอ านาจจับจ าเลยได้
โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1),92(2) 

เมทแอมเฟตามีนที่เจ้าพนักงานต ารวจยึดได้จึงน ามารับฟังประกอบค ารับสารภาพของ จ าเลยได้ 
สรุป การสืบสวนสอบสวนกฎหมายได้ให้อ านาจแก่พนักงานสอบสวน หรือ

พนักงานฝ่ายปกครองในการจับ การควบคุมตัว การค้น และการปล่อยชั่วคราว  การกระท าดังกล่าวก็
เพ่ือให้การด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงท าได้โดยสะดวก รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใช้
พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาท าได้รวดเร็ว ครบถ้วน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวในคดีอาญาย่อมส่งผล
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น การจับ ควบคุมตัว การขัง การจ าคุก การค้น รวมถึง
การปล่อยตัวชั่วคราว จึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และกระทบกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด 

 

พนักงานอัยการ 
 พนักงานอัยการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งด าเนินคดีต่อจากพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงาน
สอบสวนได้สอบสวนคดีเสร็จแล้ว ก็จะส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ เพ่ือฟ้องผู้ต้องหาต่อ
ศาลต่อไป พนักงานอัยการจึงเปรียบเสมือนทนายของแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีในนาม
ของรัฐ(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 239) 

 หลักการฟ้องคดีของพนักงานอัยการตามกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
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1. เมื่อพนักงานอัยการหลังจากได้รับความเห็นและส านวนการสอบสวนแล้วให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้   

1.1 ตาม มาตรา 143 เมื่อได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงานสอบสวน ดั่งกล่าวใน 
มาตราก่อน ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดั่งต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง แต่ ถ้าไม่เห็นชอบด้วย 

ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหา มาเพ่ือฟ้องต่อไป 

(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้องและฟ้อง ผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่
เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง 

ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอ านาจ 

(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวน เพ่ิมเติม หรือส่งพยาน
คนใดมาให้ซักถามเพ่ือสั่งต่อไป 

(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่
กรณี และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น 

ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ  ราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย 
หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรม
อัยการ หรือผู้รักษาการแทนเท่านั้นมีอ านาจออกค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง 

พนักงานอัยการเมื่อได้รับส านวนการสอบสวนและความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง
จากพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการมีความเป็นอิสระในการสั่งคดีโดยใช้ดุลพินิจที่จะสั่งฟ้อง
หรือไม่ฟ้องก็ได้ โดยพิจารณาจากส านวน และพยานหลักฐานตามส านวนว่าเพียงพอหรือไม่ พร้อม
ความเห็นของพนักงานสอบสวน โดยที่อ านาจการสั่งฟ้องคดีเป็นของพนักงานอัยการเท่านั้น พนักงาน
สอบสวนมีสิทธิแต่เพียงค าความเห็นว่า ควรสั่งฟ้องหรือไม่ เสนอมาพร้อมส านวนสอบสวนเท่านั้น 

ในคดีอาญาเรื่องใดแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหากระท าความผิดจริงและให้ 
การรับสารภาพ มีพยานหลักฐานชัดเจน พนักงานอัยการก็อาจใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องได้ หากเห็นว่า  

การสั่งฟ้องคดีนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ของสาธารณะชน เช่น คดีลักซาลาเปา 

1.2 กรณีของการสั่งคดีที่เปรียบเทียบปรับได้ ให้พิจารณาตาม มาตรา 144 ในกรณีที่
พนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง ถ้าความผิดนั้น เป็นความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นสมควร
พนักงานอัยการ มีอ านาจดั่งต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้พนักงานสอบสวนพยานเปรียบเทียบคดีนั้นแทนการที่ จะส่งผู้ต้องหาไปยัง
พนักงานอัยการ 
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(2) เมื่อผู้ต้องหาถูกส่งมายังพนักงานอัยการแล้ว สั่งให้ส่งผู้ต้องหา พร้อมด้วยส านวน
กลับไปยังพนักงานสอบสวนให้พยายามเปรียบเทียบ คดีนั้น หรือถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้พนักงาน
สอบสวนอื่นทีม่ีอ านาจ จัดการเปรียบเทียบให้ก็ได้ 

คดีเปรียบเทียบปรับได้เป็นคดีเล็กน้อย อัยการก็มีอ านาจสั่งให้พนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับได้ ไม่ต้องฟ้องต่อศาลอีก แต่หากการสั่งคดีนั้นพนักงานสอบสวนท าความเห็น ควรสั่ง
ฟ้อง แต่พนักงานอัยการมีความเห็น สั่งไม่ฟ้อง ให้พิจารณาตาม มาตรา 145 

1.3 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ ตามมาตรา 145 ในกรณีที่มีค าสั่ง
ไม่ฟ้อง และค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการ ถ้าในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้รีบส่งส านวน 

การสอบสวน พร้อมกับค าสั่งไปเสนออธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ หรือ ผู้ช่วยอธิบดีกรม
ต ารวจ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการสอบสวน พร้อมกับค าสั่งไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่
ทั้งนี้มิได้ตัดอ านาจ พนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 143 

ในกรณีที่อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดี กรมต ารวจในนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดใน จังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวน
พร้อมกับความ เห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพ่ือชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาด อายุความหรือมีเหตุ
อย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบฟ้องก็ให้ฟ้องคดีนั้น ตามความเห็นของอธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรม
ต ารวจ ผู้ช่วย อธิบดีกรมต ารวจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน 

บทบัญญัติใน มาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการ จะอุทธรณ์ฎีกา หรือ
ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

ในกรณีที่อัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง 
1.3.1 หากคดีนั้นเป็นค าสั่งไม่ฟ้องของอัยการสูงสุด ถือว่าค าสั่งนั้นเป็นที่สุด 

1.3.2 หากค าสั่งไม่ฟ้องนั้นไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุด จัดการดังต่อไปนี้ 
1) ในกรุงเทพมหานคร ให้รีบส่งส านวนการสอบสวน พร้อมกับค าสั่งไปเสนอ

อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ หรือ ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ (ปัจจุบันคือต าแหน่งผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ) 

2) ในต่างจังหวัด ให้รีบส่งส านวนการสอบสวน พร้อมกับค าสั่งไปเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

หากมีความเห็นแย้งค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ และหากบัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นแย้งค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวนพร้อมกับ
ความเห็นที่แย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด 

มาตรา 165 ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ วันไต่สวนมูลฟ้องให้จ าเลยมา
หรือคุมตัวมาศาล ให้ศาลส่งส าเนาฟ้องแก่จ าเลย รายตัวไป เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจ าเลยจริงแล้ว ให้อ่าน
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และอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระท าผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง ค าให้การของ
จ าเลยให้จดไว้ ถ้าจ าเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจด รายงานไว้ และด าเนินการต่อไป 

วันไต่สวนมูลฟ้อง คือวันที่อัยการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ในทางปฏิบัติศาลไม่เคย
ไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานเป็นโจทก์เลย เพราะคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์นั้นได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากพนักงานสอบสวนและอัยการแล้ว จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าคดีดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะ
พิจารณาคดีได้ การไต่สวนมูลฟ้องเป็นการไต่สวนว่าคดีที่ฟ้องนั้นมีมูลหรือไม่ที่ศาลจะรับไว้พิจารณา 
ดังนั้นจึงไต่สวนเฉพาะคดีท่ีราษฎรเป็นโจทก์ 

ในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ แม้ศาลยังไม่ได้ประทับฟ้องไว้พิจารณาจ าเลยก็ตกอยู่
ในฐานะจ าเลยแล้ว แต่คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ยังไม่ตกเป็นจ าเลยจนกว่าศาลจะประทับรับฟ้อง 
 

ศาลยุติธรรม 

 ศาลเป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายเป็นโจกท์ฟ้อง 
ศาลในที่นี้หมายถึงศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอ านาจด าเนินการในคดีอาญา ศาลใดจะมีอ านาจ
เกี่ยวกับคดีอาญานั้นมีบัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น 
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 239) 

ก. ศาลชั้นต้น คือ ศาลที่จะเริ่มพิจารณาอรรถคดีเป็นเบื้องแรก ศาลชั้นต้นที่มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญา ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระนครใต้ 
ศาลแขวงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลอาญาธนบุรี และศาลอาญา ส่วน
ในจังหวัดอ่ืนได้แก่ ศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลคดีเด็กและเยาวชน 

ข. ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลซึ่งวินิจฉัยข้อผิดพลาด หรือข้อขาดตกบกพร่องของศาลชั้นต้น เพ่ือให้
เกิดความยุติธรรมในกระบวนวิธีพิจารณาอรรถคดี ศาลอุทธรณ์นั้นเดิมมี อยู่ศาลเดียว ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันได้ขยายออกไปอีก 9 ศาล คือ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 – 9 

ค. ศาลฎีกา  เป็นศาลสู งสุดของศาลในระบบศาลยุติ ธรรม มีศาล เดี ยว  ตั้ งอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการพิจารณาคดีของ
ศาลอุทธรณอี์กข้ันหนึ่ง 
 การพิจารณา พิพากษาคดีคดีอาญามีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 

234-235) 

1. ต้องมีการฟ้องจึงจะมีการพิจารณาคดีได้ ศาลไม่มีอ านาจริเริ่มการพิจารณาคดีได้เอง 
2. การพิจารณาต้องท าโดยเปิดเผย ประชาชนที่สนใจมีสิทธิฟังการพิจารณาคดีได้ 
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3. การพิจารณาต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย เพ่ือให้โอกาสแก่จ าเลยในการที่จะต่อสู้คดีโดยมี
โอกาสได้ซักฟอกพยาน และชี้แจงข้อเท็จจริงตามสมควร การพิจารณาคดีลับหลังจ าเลยมีได้เฉพาะใน
กรณีข้อยกเว้นตามมาตรา 172 ทวิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

4. ในคดีอุกฉกรรจ์หรือที่เด็กกระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นบัญญัติว่าเป็น
ความผิด ถ้าจ าเลยไม่มีทนาย ให้ศาลตั้งทนายให้เมื่อจ าเลยต้องการ 

5. การพิจารณาคดีอาญากระท าได้ครั้งเดียวส าหรับความผิดอันเดียวกันนั้น ถ้าศาลพิจารณา
ยกฟ้อง และคดีถึงท่ีสุดแล้ว จะรื้อฟ้ืนเอาการกระท านั้นขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกไม่ได้ 

6. ค าพิพากษาจะถือความจริงเป็นใหญ่ แม้ปรากฏว่าจ าเลยรับสารภาพ แต่ถ้าศาลเห็นว่า
จ าเลยไม่มีความผิด ก็ต้องพิพากษาปล่อยตัวจ าเลยไป 

7. ศาลจะพิพากษาลงโทษจ าเลยได้ ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่บรรยายในฟ้อง ถ้าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาต่างกับข้อเท็จจริงที่บรรยายใน
ฟ้อง ศาลต้องยกฟ้อง 

8. ศาลจะต้องการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีก่อนมีค าพิพากษา เว้นแต่เป็นคดีที่จ าเลยรับ
สารภาพและคดีนั้นก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกไม่เกินห้าปี หากคดีใดมีอัตราโทษสูงกว่าห้าปี 
หรือโทษสถานหนักกว่านั้นศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนพอใจว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริ 

9. ต้องพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดหรือไม่ตามตัวบทกฎหมาย ถ้าจะพิพากษาลงโทษต้อง
ระบุบทมาตราแห่งความผิดลงไว้ในค าพิพากษาด้วย 

10. พิจารณาลงโทษเฉพาะโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น และลงโทษไม่เกินค า
ขอในฟ้อง 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเกือบทุกขั้นตอน โดยท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ในระหว่างการด าเนินคดีอาญาไม่ว่า
จะเป็นชั้นก่อนศาลพิจารณา ระหว่างการพิจารณา ตลอดจนภายหลังการพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์มีหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของศาล เช่น ควบคุมตัว ปล่อยตัว หรือแม้แต่ค าพิพากษาประหารชีวิต ก็เป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล เป็นต้น 
(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 239-240) 

 กรมราชทัณฑ์ มีเรือนจ า ทัณฑสถาน และสถานที่กักขังในสังกัด จ านวน 143 แห่ง 
เพ่ือรองรับผู้ต้องราชทัณฑ์จ านวน 317,672 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ยังมีความรับผิดชอบส าคัญอ่ืนอีก คือ การฝึกอบรม และแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมขังให้กลับตนเป็นคนดี ด้วยการให้การอบรมท้ังในด้านศีลธรรม และอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขัง
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ภายหลังได้รับการปล่อยตัวไป 

 

ทนายความ 

 ทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คือ เข้ามาว่าความแก้ต่างให้แก่คู่ความ
ไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจ าเลย ทนายความเป็นผู้ประกอบอาชีพกฎหมายโดยอิสระ ทนายความจะให้
ค าปรึกษาหรือด าเนินคดีแทน โดยคิดค่าบริการจากลูกความ ทนายความจึงเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่ง
ในกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นผู้รู้กฎหมาย และท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคู่ความในการด าเนินคดี
ในศาล การกระท าของทนายในศาลมีผลเท่ากับคู่ความท าเอง(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 238-239) 

 

กรมคุมประพฤติ  
 กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรหลักในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด โดยบังคับรักษา เริ่มในปี พ.ศ. 2555 

 สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยเครือข่ายชุมชน มีบทบาทส าคัญใน  

การน าเสนอนวัตกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคมในการบริหารงานยุติธรรมและ
การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด มีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพและรักการให้บริการตลอดจนมี
วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีการท างานที่โปร่งใสได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล (https://www.moj.go.th/view/ 
7539) 
 หน้าที่ของกรมคุมประพฤติ 
 ในชั้นก่อนฟ้องด าเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์
ผู้กระท าผิด  
 ชั้นพิจารณาคดีของศาล ภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษา ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ในระบบบังคับรักษาตามกฎหมายเสริมสร้างสนับสนุนและประสานงาน ให้ภาคประชาสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 

 สรุปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือขั้นตอน กระบวนการในการน าคดีอาญาขึ้นสู่ศาล 
โดยเริ่มเมื่อมีการกระท าผิดทางอาญา แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจท าการสืบสวนสอบสวน 
เพ่ือหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีมาพิสูจน์ความผิด รวบรวมส านวนส่งให้พนักงานอัยเป็นผู้ฟ้อง
ผู้ต้องหา ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฎ และกรมราชทัณฑ์ หรือกรมคุม
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ประพฤติจะบังคับโทษแก่จ าเลยให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล  การก าหนดวิธีการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานี้ก็เพ่ือให้ได้พยานหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องจนพิสูจน์ได้ว่าว่าบุคคลนั้นเป็ น
ผู้กระท าความผิดจริง 
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ค าถามท้ายบท 

 

น าตัวเลือกต่อไปนี้ไปใส่ในข้อที่ 1-5 เจ้าหน้าที่ต ารวจ, พนักงานอัยการ, ทนายความ, ศาลหรือผู้
พิพากษา, กรมคุมประพฤติ 
1. จับผู้กระท าความผิด  .......................................................... 
2. ออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมาย .........................................................  
3. แก้ต่างให้จ าเลยในคดีอาญา .........................................................  
4. ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ......................................................... 
5. ด าเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชั้นก่อน

ฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล ภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษา ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด  ......................................................... 

6. หากพนักงานสอบสวนมีหมายค้น จะเข้าค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนสามารถท าได้หรือไม่ 
7. ใครที่มีอ านาจฟ้องคดีอาญาบ้าง 
8. การยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวยอมความในขั้นตอนใดได้บ้างในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา 
9. จงอธิบายความหมายผู้เสียหายในคดีอาญา 
10. บุคคลที่มีสิทธิยื่นค าร้องขอประกันตัวได้แก่ใครบ้าง 
11. ศาลยุติธรรมมีกี่ชั้น และการฟ้องคดีต้องไปฟ้องที่ศาลใดก่อน 

12. ให้ยกตัวอย่างสิทธิของผู้ต้องหาและจ าเลยมา 10 ประการ 
13. การยื่นอุทธรณ์ หรือยื่นฎีกา ต้องยื่นภายในระยะเวลาเท่าใด นับแต่วันที่ศาลอ่านค าพิพากษา หรือ

วันที่ศาลมีค าสั่ง 
14. ให้บอกความแตกต่างของเจ้าหน้าที่ท่ีจะกระท าการสืบสวน และสอบสวน 

15. กรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ต้องมีหลักทรัพย์มาวาง จงยกตัวอย่างหลักทรัพย์ที่จะใช้ขอประกัน
ตัวมา 5 อย่าง 

16. การกระท าความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดอาญาแผ่นดิน ที่ต้องให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ 
(แจ้งความ) เสียก่อน พนักงานสอบสวนจึงจะสอบสวนได้ 

17. จงอธิบายการจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ 

18. มีกรณีใดบ้างที่ท าให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจค้นที่รโหฐานได้โดยไม่ต้อง  

มีหมายค้น 

19. หมายอาญาคือ และผู้มีอ านาจออกหมายอาญาคือใคร 
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