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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายเพ่ือความเข้าใจสังคม รหัสวิชา GE 30007 ส านัก
วิชาศึกษาท่ัวไป จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาย
งานทางนิติศาสตร์หลายๆท่าน แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่เพ่ือให้เนื้อหาเหมาะสมกับรายวิชานี้ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ หรือตรวจพบข้อผิดพลาด 
ผู้เขียนต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจักเป็นพระคุณยิ่งหากได้รับค าแนะน าจากท่าน เพ่ือการ
ปรับปรุงให้เอกสารเล่มนี้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
รายวิชา  กฎหมายเพื่อความเข้าใจสังคม  รหัสวิชา GE30007 

(Law for Social Understanding) 
จ านวนหน่วยกิต 2(1-2-3)    เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดในสังคมหรือสถานการณ์
จ าลองโดยใช้หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัมมนาการใช้หลักกฎหมายกับสถานการณ์จริง กระบวนการ
ยุติธรรมไทย ทั้งทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกรบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิมนุษยชน 

 
จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมาย

อาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ สิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรมไทย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ อภิปรายเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยอาศัย

กฎหมายเป็นเครื่องมือและสามารถบอกผลทางกฎหมายที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการพัฒนาตน

และด ารงตนให้เป็นพลเมืองที่ด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(8) 

แผนบริหารการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรรมการเรียนการสอน 

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

1. ความหมายของกฎหมาย 
2. ประโยชน์ของกฎหมาย 
3. ประเภทของกฎหมาย 
4. วิวัฒนาการกฎหมายใน

ประเทศไทย 

3 -ก าหนดข้อตกลงระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดย
ข้อตกลงดังกล่าวให้ใช้ตลอดภาคการศึกษา 
อาทิ การเข้าชั้นเรียน, การตรงต่อเวลา การ
ส่งงาน, การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
-อธิบายแผนบริหารการสอน หลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน การตัดเกรด การมีความซื่อสัตย์
สุจริตในการท างาน ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น  
-บรรยาย อภิปราย ซักถามร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น  
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารายบุคคล 

2 บทที ่1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
(ต่อ) 
5. ที่มาของกฎหมาย 
6. ลักษณะของกฎหมาย 
7. การจัดท ากฎหมาย 
8. ล าดับชั้น (ล าดับศักดิ)์ 

ของกฎหมาย 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point  
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม อภิปราย ซักถาม 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
-ท าแบบฝึกหัดบทที่ 1 

3 บทที่ 2 หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
1. บรรพ 1 ว่าด้วย บุคคล 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

4 บทที่ 2 หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ต่อ) 
1. บรรพ 1 ว่าด้วย บุคคล 

(ต่อ) 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนจับกลุ่มอภิปรายความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

5 บทที่ 2 หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ต่อ) 
2. บรรพ 4 ว่าด้วย ทรัพย์สิน 
3. บรรพ 3 ว่าด้วย เอกเทศ

สัญญา 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
-นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายความแตกต่าง
ระหว่างประเภทของทรัพย์ได้ 



(9) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรรมการเรียนการสอน 

-ให้นักศึกษาจับกลุ่มศึกษาลักษณะ แบบ 
ความแตกต่างของสัญญากู้ยืม เช่าซื้อ เช่า
ทรัพย์ และน ามาอภิปรายให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง
เพ่ือทดสอบหลังเรียน 

6 บทที่ 2 หลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ต่อ) 
3. บรรพ 3 ว่าด้วย เอกเทศ

สัญญา(ต่อ) 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าสัญญาและ
เขียนตัวอย่างสัญญามาส่งรายบุคคล 
-ทดสอบหลังเรียน 
-ท าแบบฝึกหัดบทที่ 2 

7 บทที่ 3 หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต้น 

1. โทษ 
2. วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
3. การใช้กฎหมายอาญา 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
-ให้ผู้เรียนสามารดูเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงแล้ว
ตอบค าถามเกี่ยวกับกฎหมายอาญาได้  

8 บทที่ 3 หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต้น (ต่อ) 
4. ความรับผิดทางอาญา 
5. กฎหมายยกเว้นความผิด 
6. กฎหมายยกเว้นโทษ 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ดูวีดีโอและตอบค าถามใบงาน 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

9 บทที่ 3 หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต้น (ต่อ) 
7. เหตุลดหย่อนผ่อนโทษ

อ่ืนๆ 
8. การพยายามกระท า

ความผิด 
9. ตัวการ ผู้ใช้ ผู้ประกาศ

หรือผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

10 บทที่ 3 หลักกฎหมายอาญา
เบื้องต้น (ต่อ) 
10. การกระท าความผิดหลาย

บทหลายกระทง 
11. การกระท าความผิดอีก 
12. อายุความ 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
-ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 



(10) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรรมการเรียนการสอน 

13. บทบัญญัติที่ใช้แก่
ความผิดลหุโทษ 

14. ความผิดอาญาแผ่นดิน 
และความผิดยอมความได้ 

11 บทที่ 4 กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

1. ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
2. พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจ 

3 -มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาไปค้นคว้า
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้นและ
เขียนสรุปออกมาเป็นแผนความคิด MIND 
MAP 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
-บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้หาข้อมูลหน่วนงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพ่ิมเติมตามที่มอบหมาย
เพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

12 บทที่ 4 กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (ต่อ) 
3. พนักงานอัยการ 
4. ศาลยุติธรรม 

3 -น าเสนอข้อมูลหน่วนงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ตนเองได้ค้นคว้ามา 
-ให้ดู vdo จากส านักยุติธรรมเพ่ือความ
เข้าใจเบื้องต้นของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 
-บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

13 บทที่ 4 กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (ต่อ) 
5. กรมราชทัณฑ์ 
6. ทนายความ 
7. กรมคุมประพฤติ 

3 -บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
-สรุปแผนความคิด MIND MAP 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาร่วมกัน 

14 บทที่ 5 กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งของศาล
ชั้นต้น 

1. องค์กรและบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่ง 

2. การฟ้องคดีแพ่ง 

3 -มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาไปค้นคว้า
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้นและ
เขียนสรุปออกมาเป็นแผนความคิด MIND 
MAP 
-บรรยายประกอบการใช้ Power point 
-ให้หาข้อมูลหน่วนงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งเพ่ิมเติมตามที่มอบหมาย 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรรมการเรียนการสอน 

15 บทที่ 5 กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง (ต่อ) 
3. การพิจารณาความแพ่ง 
4. การพิพากษาคดีแพ่ง 
5. การบังคับคดีแพ่ง 

3 --น าเสนอข้อมูลหน่วนงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ตนเองได้ค้นคว้ามา 
-บรรยายประกอบการใช้ vdo 
-ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
-สรุปแผนความคิด MIND MAPกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งร่วมกัน 

16 สอบปลายภาค 3 ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 
2. สัมมนากฎหมายอาญา ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
3. สังคมกับกฎหมาย ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 
4. สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 
5. สิทธิมนุษยชน รศ.นพนิธิ สุริยะ 
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป รศ.มานิตย์ จุมปา 
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 จติพิสัย 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 



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 

 

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 าหนดความประพฤติหรือเพ่ือแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้น 
เงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติร่วมกันนั้นเมื่อปฏิบัติสืบทอดกันมาและได้รับการยอมรับเป็นจารีตประเพณี แล้ว
ก็อาจกลายเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับคนในสังคมนั้นต่อไป 
 

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) ได้มีความเห็นว่ากฎหมายเกิดขึ้นจากผล
สะท้อนทางเศรษฐกิจและการเมือง กล่าวคือ หากประเทศใดมีเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ก็จะท าให้
กฎหมายเป็นไปในแนวทางสังคมนิยมนั้นด้วย 
 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
ตามก็จะตอ้งมีความผิดและถูกลงโทษ 
 กฎหมาย คือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งรัฏฐาธิปัตย์ประกาศให้ใช้บังคับในหมู่
ประชาชนใต้ความปกครอง ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผลร้ายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะตกแก่ผู้ฝ่าฝืน (ยุทธนา 
พูนทอง, 2538: 9) 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (School of Positive Law) 
ที่ว่า กฎหมายคือค าสั่งของรัฏฐาธิปัตย์ จึงสามารถสรุปความหมายของกฎหมายได้ว่า กฎหมาย 

คือ ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฏฐาธิปัตย์ซึ่งบัญญัติขึ้นมาเพ่ือก าหนดความประพฤติของมนุษย์ มี
ลักษณะที่ใช้ได้ทั่วไปและใช้บังคับได้เสมอ ถ้าผู้ ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับผลร้ายและถูกลงโทษ
(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 7) 
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 สรุปแล้วผู้เขียนเห็นว่ากฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ ค าสั่ง ข้อบังคับที่ออกโดยรัฏฐาธิปัตย์ ออกมา
ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิด
และต้องรับโทษ 
 กฎหมายมีความส าคัญต่อสังคม ดังนี้ 

1. สร้างความสงบเรียบร้อย เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
แต่เนื่องจากความแต่งต่างไม่ว่าจะเป็นด้านคิด อุปนิสัย สภาพแวดล้อม สภาพสังคม เพศ ฯลฯ 

ที่แตกต่างกันไป จึงจ าเป็นจะต้องมีกฎหมายเพ่ือใช้ควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย กฎหมาย
บางอย่างก็ก าหนดขึ้นเป็นขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสงบเรียบร้อย หรือเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้คนในสังคมปฏิบัติตาม
ในแนวทางเดียวกัน ก็จะสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นอีกด้วย 

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 างาน
นอกบ้านเหมือนผู้ชาย ต้องอยู่แต่บ้านคอยจัดการเรื่องที่เก่ียวกับภายในบ้าน เป็นแม่หญิงแม่เรือน ไม่มี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการการเมืองเพราะเชื่อว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองต้องเป็นหน้าที่
ของผู้ชาย ผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ และการที่ผู้ชายได้เรียนสูงกว่าผู้ หญิง เพราะว่าผู้ชายมี 
ความแข็งแรง แรงแกร่ง สามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ ส่วนผู้หญิงนั้นมีความอ่อนแอถ้า
ออกไปเผชิญกับโลกภายนอกอาจเกิดอันตรายได้ จะเห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความไม่เท่าเทียมกันไม่
ว่าจะเป็นเรื่อง การเรียน การท างาน การได้แสดงความเห็นคิดทางการเมือง แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
ผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติไม่ได้ และการ
ให้สิทธิ โอกาส และการปฏิบัติต่างๆ จะให้กับผู้หญิงหรือผู้ชาย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้น
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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 แต่ปัจจุบันผู้หญิงสามารถ
เลือกใช้ค าน าหน้าจากนาง เป็น นางสาว ได้ ซึ่งการเพ่ิมสิทธิเหล่านี้ ท าให้เห็นถึงความเสมอภาคเท่า
เทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเจริญต่อตัวบุคคลและต่อประเทศชาติ ท าให้
มนุษย์ในสังคมเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและสันติ 
 จากเหตุผลดังกล่าว กฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มี
สังคมท่ีไหน มีกฎหมายที่นั่น” 
 

ประโยชน์ของกฎหมาย 
1. สร้างความเป็นธรรม หรือความยุติธรรมให้แก่สังคม เพราะกฎหมายเป็นหลักกติกา 

ทีทุ่กคนจะต้องปฏิบัติเสมอภาค เท่าเทียมกัน เมื่อการปฏิบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาเปรียบคนอ่ืน 
ขาดความยุติธรรม กฎหมายก็จะเข้ามาสร้างความยุติธรรม ยุติข้อพิพาทไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
กัน ดังที่เราเรียกกันว่า ยุติธรรม สังคมก็จะได้รับความสุขจากผลของกฎหมายในด้านนี้ 

2. รู้จักสิทธิหน้าที่ของตัวเองท่ีจะปฏิบัติต่อสังคม 
3. ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น การเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ อัยการ 

ศาล ทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยต่างฝ่ายต่างช่วยกันรักษาความถูกต้อง ความยุติธรรม 

ให้เกิดข้ึนในสังคม 
4. ประโยชน์ ในทางการเมืองการปกครอง เพราะถ้าประชาชนรู้กฎหมายก็จะเป็น 

การเสริมสร้างความมั่นคงของการปกครอง และการบริหารงานทางการเมือง การปกครอง ประโยชน์
สุขก็จะตกอยู่กับประชาชน 

                                           
 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีให้ความส าคัญต่อความ
เสมอภาคระหว่างหญิงและชายอย่างชัดเจน โดยระบุในมาตรา 30 วรรค 2 ว่า“ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” 
และในวรรคที่ 3 ว่า“มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ” 
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5. รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะกฎหมาย
ที่ดีนั้นจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเท่าเทียมกัน ประชาชนก็จะเกิดความผาสุก ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว ต่อบุคคลอื่น และต่อประเทศชาติ 
 

ประเภทของกฎหมาย 
 หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของกฎหมายนั้นมีอยู่หลายทฤษฎี หรือหลายแนวทางขึ้นอยู่กับ
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  

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

2.1 กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่ก าหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง 
ซึ่งก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละเอกชน รวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ของเอกชนที่มีต่อเอกชน
ด้วยกันด้วย กฎหมายเอกชนก็ได้แก่กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายแพ่งจะก าหนดถึง
สิทธิและหน้าที่รวมไปถึงความสัมพันธ์ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายเช่น กฎหมายลักษณะบุคคล 
กฎหมายครอบครัว ส่วนกฎหมายพาณิชย์ก็จะก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุคคลที่ เข้ามา 

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 



7 

เศรษฐกิจ และการประสานงานช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศอาจมาในรูปของ
สนธิสัญญา จารีตประเพณีหรือความตกลงกันระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศอาจไม่มี
สภาพบังคับที่ชัดเจน แต่ก็ถือเป็นกฎหมายได้ เนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ โดยกฎหมายระหว่างประเทศนั้น
จ าแนกแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดบีุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดอีาญา 
 

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

ขึ้นใหม่แต่ก็เหลือเพียงหนึ่งในสิบ ของกฎหมายที่มีอยู่เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่
ผิดเพ้ียนไปจากเดิม ท าให้กฎหมาย ที่มีอยู่ไม่สามารถตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรม รัชกาลที่ 1 จึงทรง
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 
จากการเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย เมื่อรัชการที่ 1 ทรงทราบเรื่องจึงตรัสว่า หญิงนอกใจชายแล้วมา
ฟ้องหย่า ลูกขุนปรึกษากันแล้วให้หย่า ตามค าฟ้องนั้นไม่เป็นการยุติธรรม จึงมีพระราชโองการตรัสสั่ง
ให้เจ้าพระยาคลังตรวจสอบกฎหมายดังกล่าว 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
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ประทับตรา 3 ดวง คือ ตราราชสีห์ ซึ่งเป็นสัตว์ในวรรณคดีไทย เป็นตราประจ าต าแหน่งสมุหนายก 
ต่อมาเป็นตราของกระทรวงมหาดไทย ตราคชสีห์ เป็นสัตว์ในวรรณคดีไทยเช่นกัน ต่างกับราชสีห์
ตรงที่มีงวง ตรงกับค าว่า “คช” แปลว่าช้าง เป็นตราประจ าต าแหน่งสมุพระกลาโหม ต่อมาเป็นตรา
ของกระทรวงกลาโหม และตราบัวแก้ว เป็นตราประจ าต าแหน่งโกษาธิบดี ต่อมาเป็นตราของ
กระทรวงต่างประเทศ 

 ในเวลาต่อมาเกิดการล่าอาณานิคมจากประเทศซีกโลกตะวันตก เช่น ประเทศฝรั่งเศสและ
ประเทศอังกฤษ ท าให้เกิดเหตุการณ์ส าคัญขึ้นก็คือการเสียเอกราชทางศาล เนื่องจากต่างประเทศเห็น
ว่าประเทศไทยเรากฎหมายป่าเถื่อน ไม่เป็นธรรม เมื่อมีปัญหาหรือคดีเกิดขึ้นก็จะไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
และบีบบังคับให้รัฐบาลของไทยท าสนธิสัญญาซึ่งเรียกว่า “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” ได้มีการจัดตั้ง
ศาลกงศุล และศาลต่างประเทศขึ้นเพ่ือใช้ในการพิจารณาคดีส าหรับคนชาตินั้นๆโดยเฉพาะ ไม่ใช้
กฎหมายของไทยและไม่ข้ึนศาลไทย 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 
เรียกกฎหมายฉบับใหม่นี้ว่า “กฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ. 2486”  และใช้ต่อมาจนได้มีการปรับปรุง
ใหม่ให้ทันสมัยอีกครั้งหนึ่ง 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 มาใช้บั งคับ แต่ เนื่องจากระบบกฎหมายนี้ เป็นระบบกฎหมายที่ ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ เพราะระบบกฎหมายนี้เป็นระบบกฎหมายที่พัฒนามาเป็นเวลาช้านานจากจารีต
ประเพณีและระบบสังคมโดยเฉพาะ ตัวบทกฎหมายก็ไม่มีการรวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่ท าให้ยาก
แก่การศึกษา ซึ่งแตกต่างกับระบบซีวิล ลอว์ ที่มีการรวบรวมกฎหมายไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ 
ท าให้ง่ายแก่การศึกษาและน ามาใช้เป็นแบบอย่าง อีกทั้งประเทศส่วนใหญ่นอกจากฝรั่งเศสและ
เยอรมันแล้ว ต่างก็ใช้ระบบกฎหมายนี้ทั้งสิ้น การที่ประเทศไทยใช้ระบบเดียวกับนานาประเทศก็จะ 
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ท าให้กฎหมายของไทยมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งก็จะมีผลท าให้ไทยอาจได้รับเอกราช 
ทางศาลคืนได้ง่ายขึ้น 
 ดังนั้น ประเทศไทยจึงน าเอาระบบซิวิล ลอว์ มาใช้ โดยน ากฎหมายของประเทศอ่ืนๆมาผสาน
เข้ากันกับกฎหมายไทยดั้งเดิม และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จนใน
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(นยันา เกิดวิชัย, 2549: 70) คือ 

ก. ต้องเป็นประเพณซีึ่งมมีานาน 
ข. ต้องเป็นประเพณีอันสมควร หมายถึง เป็นประเพณีที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
ค. ต้องมีก าหนดแน่นอนโดยสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ไม่เป็นประเพณีที่

เลื่อนลอย และต้องมีประชาชนในท้องถิ่นถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป  
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ง. ต้องไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้หรือขัดกับกฎหมาย เพราะถ้ามีกฎหมายบัญญัติมาขัด
กับประเพณแีล้ว 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
ขึน้เพ่ือสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี 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 เช่นห้ามฆ่าผู้อ่ืน 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
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
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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 าให้หลักเกณฑ์ที่น ามาปรับคดี
เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งขัดต่อวิสัยของวิชานิติศาสตร์ที่พยายามท าให้กฎหมายมีความแน่นอนเพ่ือเป็น
เครื่องชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อีกประการหนึ่งความเห็นนี้ เปิดโอกาสให้น าเอาหลักกฎหมายหรือ
บทบัญญัติของ ระบบกฎหมายอ่ืนมาใช้และหลักกฎหมายหรือบทบัญญัตินั้นๆ อาจมีลักษณะขัดแย้ง
กับหลักหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ได้ หากเป็นเช่นนั้นก็ จะก่อให้เกิดความสับสนในระบบ
กฎหมายนั้นได้ความเห็นนี้จึงไม่น่าจะเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เช่น น าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
มาใช้กับกฎหมาย ทั้ งที่ตัวบทบัญญัติ มาตรา 1303 บัญญัติว่า "ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอา
สังหาริมทรัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ไซร้ ท่านว่าทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด 
บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอ่ืนๆ แต่ต้องได้ทรัพย์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทน และได้การครอบครองโดย
สุจริต" ซึ่งเป็นบทบัญญัติคุ้มครองผู้รับโอนที่เสียหายและสุจริต และบัญญัติไปในทาง ตรงกันข้ามกับ
หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน 

ความเห็นที่สอง เห็นว่าหลักกฎหมายทั่วไป หมายถึง หลักกฎหมายที่มีอยู่ในระบบ
กฎหมายของประเทศนั้นโดยค้นหาได้จาก กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนั้นเอง เช่น
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร อ่ืนที่มีหลักใหญ่
พอที่จะท าเป็นหลักอ้างอิงได้ บทบัญญัติที่มีอยู่มากมายโดยปกติเกิดจากหลักทั่วไปเพียงไม่กี่หลัก หาก
ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของหลักกฎหมายและการศึกษาพิเคราะห์ตัวบทหลายๆมาตราให้ดีจริงๆ 
ก็จะพบหลักใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติเหล่านั้น หลักใหญ่นี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาปรับคดี
ได้ 

ตัวอย่างในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนิติกรรมสัญญา มีหลักว่า "บุคคลต้อง
ปฏิบัติตามสัญญา" ภาษาลาติน เรียกว่า "PACTA SUNT SERVANDA" หลักอันนี้เกิดจากหลักทาง
ศีลธรรมที่ว่า "เมื่อพูดให้สัญญาแล้วต้องรักษาค าพูด เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังมาตรา
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" 
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มาตรา 1330 "สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริต ในการขายทอดตลาดตามค าสั่ง
ศาล หรือ ค าสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้นท่านว่ามิเสียไป ถึงเเม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้
ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจ าเลยหรือลูกหนี้โดยค าพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย" 

มาตรา 1331 "สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้น ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลัง
จะพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มา" 

มาตรา 1332 "บุคคลซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาด 
หรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น ไม่จ าต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริงเว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อ
มา" 

มีปัญหาว่าถ้าหาหลักกฎหมายทั่วไปในตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาปรับคดีไม่ได้ 
ศาลจะหากฎหมายจากที่ไหนมาตัดสิน เพราะมีหลักอยู่ว่าศาลจะปฎิเสธ ไม่พิจารณาโดยอ้างว่าไม่มี
กฎหมายหรือกฎหมายไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ในกรณี เช่นนี้ต้องค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปจากหลัก 

ความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justic) ซ่ึงได้แก่ความเป็นธรรมหรือความรู้สึกชอบชั่วดีที่มีอยู่
ในจิตใจของมนุษย์ (Reason of man) และจากหลักเหตุผลของเรื่อง (Nature of things) (นัยนา 
เกิดวิชัย, 2549: 72) 

อย่างไรก็ตาม สุภาษิตกฎหมายมิได้เป็นบ่อเกิดหรือที่มาของกฎหมายเสียทุกบท คือ 

เป็นแต่เพียงแง่คิดในการด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม หรือให้แนวคิดแก่นักกฎหมาย ผู้พิพากษาตุลาการ 
ในอันที่จะศึกษาค้นคว้าตัวบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไว้แล้วน ามาใช้ปรับกับข้อพิพาท จึงหาใช่ตัวบท
กฎหมายที่แท้จริงไม่ แต่ในวงการนิติศาสตร์มักจะอ้างสุภาษิตกฎหมายเสมือนหนึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับได้ ตัวอย่างของสุภาษิตกฎหมาย ได้แก่ 

ก. ไม่ มี โทษ  โดย 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 เรื่อยมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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
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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 

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 ซึ่งตรงกับประมวลกฎหมายแพ่ง
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
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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 หากเครื่องสีข้าวที่โจทก์ซ้ือไม่มีคุณสมบัติดัง
ค าพรรณนาของจ าเลยจริง โจทก์ย่อมบอกเลิกสัญญาได้  (เท่ากับว่าผู้ขายต้องรับผิดเพราะส่งมอบ
เครื่องสีข้าวไม่ตรงตามที่ตนพรรณนาไว้) 

4. ค าพิพากษาของศาล  
มีเฉพาะบางประเทศเท่านั้นที่ถือเอาค าพิพากษาของศาลมาจัดท าเป็นกฎหมาย เช่น 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่มีตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก คือ ใช้จารีตประเพณีมาเป็นหลักใน
การพิจารณาพิพากษาคดี ผลของค าพิพากษาที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วจึงกลายเป็นหลักที่ศาลจะต้อง
ยึดถือในคดีต่อๆ ไป หากคดีท่ีเกิดขึ้นภายหลังมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเหมือนคดีท่ีเคยตัดสินไป
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 
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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  จนในที่ สุดรัฐได้น ามาบัญญัติหรือแก้ ไข ตัวบทกฎหมายต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

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 เพราะเป็นหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนและสามารถอ้างอิงกันได้ทุกฝ่าย 
ดังนั้นที่มาส าคัญของกฎหมายในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรจึงได้แก่ กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่
ได้บัญญัติขึน้มาใช้ นอกจากนี ้จารีตประเพณีซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานานจน
เป็นเสมือนกฎหมายในสังคม ตลอดจนหลักกฎหมายทั่วไปที่เป็นสุภาษิตกฎหมาย ก็ยังยอมรับมาเป็น
กฎหมายส าหรับน ามาใช้ปรับแก่คดีความด้วย 

2. ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law System) หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ที่มาของกฎหมายในระบบนี้ที่ส าคัญคือ จารีตประเพณี 
เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นต้นก าเนิดของระบบกฎหมายนี้ได้ยึดถือจารีตประเพณีเป็นหลักใน 
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การตัดสินคดี ครั้นเมื่อตัดสินคดีไปแล้วย่อมกลายเป็นค าพิพากษา ก็น าค าพิพากษานั้นมาใช้เป็น
กฎหมาย ขณะเดียวกันความเห็นของนักปราชญ์กฎหมายก็ใช้เป็นหลักในการตัดสินคดีด้วยโดยอาศัย
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 
หรือหากได้กระท าความผิดอาญา ก็อาจได้รับเอกสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ต้องถูก
ด าเนินคดีในประเทศไทย โดยต้องให้ประเทศซึ่งส่งทูตนั้นมาประจ าการด าเนินคดีแทน ฯลฯ 

4. กฎหมายต้องใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการประกาศใช้
แล้วแม้กฎหมายนั้นจะไม่ได้ใช้มานาน ก็ถือว่ากฎหมายนั้นยังมีผลใช้บังคับได้อยู่ตลอด กฎหมายจะสิ้น
ผลก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายนั้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนเท่านั้น 
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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 
ที่ออกมาจะต้องออกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญจะก็จะไม่มีผลใช้
บังคับได้ 

ผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศขณะนั้น ไม่ว่าจะได้อ านาจมา โดยวิธีใดก็ตาม 
อาจจะเป็นประมุขของประเทศ หรือหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือรัฐประหาร ที่ต้องการเปลี่ยนการปกครอง
จากการใช้ก าลัง มาเป็นการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ในสถานการณ์ที่มีการปฏิวัติรัฐประหารยึด
อ านาจการปกครอง จะเป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญซึ่งอาจกระท าอย่างรวบรัด ตั้งแต่การยกร่าง 
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
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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 

2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ORGANIC LAW) คือ กฎหมายที่อธิบายขยาย
ความเพ่ือประกอบเนื้อความในรัฐธรรมนูญ ให้สมบูรณ์ละเอียดชัดเจนขึ้นทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อน
เวลาตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ขั้นตอนในการตราและพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ก าหนดขั้นตอนในการตราและพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ เหมือนกับ
พระราชบัญญัติทั่วไป จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพระราชบัญญัติทั่วไป ดังนี้ 

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

ประการที่สอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแม้จะมีเนื้อหาเข้าข่ายเป็น
กฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งปกติแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ ต่อเมื่อมีค ารับรองของ
นายกรัฐมนตรี  แต่ ในกรณี ของพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ สภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวด้วยการเงินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอได้โดยไม่ต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

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

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 
ป ระมวลรัษฎ ากร ฯลฯ  ประมวลกฎหมายต่ างๆ  ถื อ เป็ น กฎหมายที่ เป็ นหลั กทั่ วๆ  ไป 

ที่กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละคน บุคคลในสังคมต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรและห้าม
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง และรวมไปถึงการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิต่างๆ ของบุคคลแต่ละคน
ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญวางไว้ 

2.3 พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา เนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะก าหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือ แย้งกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป เรียกว่า ประเพณีการปกครองของ
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้เนื้อหาของพระราชบัญญัติยั งมีลักษณะก 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 

ร่างพระราชบัญญั ติมี  2 ประเภท คือ  ร่างพระราชบัญ ญั ติทั่ ว ไป  และร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

การเสนอร่างพระราชบัญญัติกระท าได้ 3 ทาง คือ 
(1) โดยคณะรัฐมนตรี 
(2) โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องให้พรรคการเมือง ที่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรสังกัดนั้นมีมติให้เสนอให้ และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 20 คนรับรอง แต่ถ้า
เป็นร่าง พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ ต้องมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
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(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 

วาระที่ 1 รับหลักการ สภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการแห่งพระราชบัญญัตินั้น ถ้าสภาไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภารับ
หลักการ สภาก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในล าดับต่อไป 

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

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

การพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ โดยวุฒิ สภา วุฒิ สภาจะพิจารณ าร่าง
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



21 

ร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อ
เวลา 180 วัน ได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร แต่
ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจ
ยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที และถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้าวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง พระราชบัญญัติที่สภา
ผู้แทนราษฎรได้ให้เห็นชอบแล้ว ก็ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นการแก้ไขมาก ในกรณีเช่นนี้ให้สภาทั้งสองแต่งตั้งบุคคลที่เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกแห่ งสภานั้ นๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่ สภาผู้แทนราษฎรก าหนดประกอบ เป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงาน
และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วย
แสดงว่าพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าถวายเพ่ือ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได ้

แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่
ได้  ต่อเมื่ อเวลา 180 วันได้ล่ วงพ้นไป นับแต่วันที่ สภาใดสภาหนึ่ งไม่ เห็นชอบด้วย ถ้าร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชที่เกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่าง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิม หรือร่างที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้ถือร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรี
น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจ  

จานุเบกษา ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
กรณี ที่ พ ระมหากษั ตริย์ ไม่ ท รงเห็ นชอบด้ วย  ร่ างพระราชบัญ ญั ติ ใดที่

พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงเห็นชอบด้วย และพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน 
ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจนุเบกษาให้ใช้ บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือน
หนึ่งว่าพระมหากษตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

ผู้มีอ านาจตราพระราชบัญญัติได้แก่พระมหากษัตริย์ 
การใช้บังคับเป็นกฎหมาย กฎหมายนั้นจะมีผลต่อเมื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

แล้วในราชกิจนุเบกษา (ROYAL THAI GOVERNMENT GAZETTE) 
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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 
การใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 

3) โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท (พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด) ที่ให้
อ านาจตราพระราชกฤษฎีกาได้ 

ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาคือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือได้รักษาการตาม
กฎหมายแม่บทท่ีบัญญัติให้ออกพระราชกฤษฎีกานั้นๆ 

ผู้มีอ านาจตราพระราชกฤษฎีกา คือ พระมหากษัตริย์ 
การใช้บังคับเป็นกฎหมาย ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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3.3 กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทออก เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท ข้อส าคัญคือจะต้องอ้างอิงพระราชบัญญัติที่ให้อ 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 านาจตามพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ ง 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 

4.1 ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภททั่วไป และข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภทชั่วคราว 
4.1.1 ข้อบัญญัติจังหวัด เป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราขึ้นเพ่ือใช้

บังคับในเขตจังหวัด นอกเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติจังหวัดจะตราข้ึนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ .2540 ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดย
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 
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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 แต่ถ้าสภาองค์ การบริหารส่วน
จังหวัดไม่อนุมัติ ให้ข้อบัญญัติชั่วคราวนั้นเป็นอันตกไป 

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 
ร่างเทศบัญญั ติ เกี่ยวกับการเงิน  จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี  ค ารับรองของ

นายกเทศมนตรี 
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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 

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 
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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
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. รฐัธรรมนูญ 
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 
กฎหมายฉบับอ่ืนจะบัญญัติโดยมี เนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้ หากขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนั้นจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 79) 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครอง
ประเทศซึ่งแยกออกมาบัญญัติรายละเอียดต่างหากออกไปจากรัฐธรรมนูญ เพ่ือช่วยขยายบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะหลักในการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีนั้น 
รัฐธรรมนูญจะก าหนดถึงหลักการใหญ่ๆ อันเป็นแม่บทของการปกครองประเทศเท่านั้น เพ่ือให้
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รัฐธรรมนูญมีความกะทัดรัด รัดกุม สั้น และเข้าใจง่าย ส่วนรายละเอียดในทางปฏิบัติหรือวิธีการ
ปลีกย่อยลงไปนั้น ก็ไปออกกฎหมายว่ากันอีกทีในกฎหมายฉบับอ่ืน เช่น รัฐธรรมนูญจะก าหนด
หลักการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ส่วนวิธีการในรายละเอียด
รัฐธรรมนูญ ให้ตราออกมาเป็น พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการเลื อกตั้ 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 
พระราชบัญญัติได้ในกรณี พิเศษ ตามที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจไว้เป็นการชั่วคราวเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า ที่ต้องการด าเนินการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติโดย
ส่วนรวม ในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพ่ือจะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพ่ือจะป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีความ
จ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 80) 

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

พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ ก าหนดรายละเอียดซึ่ งเป็นหลักการย่อยๆ ของ
พระราชบัญญัติหรือของพระราชก าหนด คือพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ได้ก าหนดหลักการ
ใหญ่ๆไว้ซึ่งเป็นสาระส าคัญโดยรวมและให้ออกพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด เพ่ืออธิบายรายละเอียดต่างๆ ตามหลักการใหญ่ในพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด
นั้น (ทัชชมัย ฤกษะสุต, 2551: 81) 
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กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารและไม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
รัฐสภา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระราชกฤษฎีกา แต่กฎกระทรวงมีศักดิ์ของกฎหมายที่ต่ ากว่าพระราช
กฤษฎีกา ทั้งนี้เพราะกฎกระทรวงนั้นผู้ออกคือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทเพ่ือด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท ส่วนพระราชกฤษฎีกา ผู้ตรากฎหมายคือพระมหากษัตริย์ (ทัชชมัย 
ฤกษะสุต, 2551: 81) ส่วนในทางปฏิบัตินั้นก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายที่องค์กรส่วนท้องถิ่นบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ
ในทางนิติบัญญัติ คือมีอ านาจในการออกกฎหมายได้ด้วยตนเอง จึงถือว่าเป็นการกระจายอ 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 หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่ฝ่ายนิติบัญญัติมอบอ 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 จัดอยู่ในประเภทกฎหมายลายลักษณ์ อักษรที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบของ
พระราชบัญญัติ กฎหมายนี้ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 หลักส าคัญในการใช้กฎอัยการศึก ก็เพ่ืองดใช้
กฎหมายบางฉบับและด าเนินการปกครองประเทศหรือดินแดนบางส่วนโดยทหาร และใช้อ านาจ
หน้าที่ทางทหารเหนือพลเรือน ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมิได้มีผลใช้บังคับเต็มตามกฎหมาย
ในทันที เพราะกฎหมายนี้เพียงแต่ให้อ านาจล่วงหน้าว่าอาจมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามได้ 
แต่เมื่อต้องการจะใช้กฎอัยการศึกจริงเมื่อใด ต้องมีการประกาศอีกชั้นหนึ่ง การประกาศใช้กฎอัยการ
ศึกท าได้ 2 กรณี คือ การประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักร กับการประกาศใช้ในบางท้องที่  (นัยนา 
เกิดวิชัย, 2549: 97) 
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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) 

สรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนั้น คือการศึกษา ความหมาย ที่มา ประเภท
ลักษณะของกฎหมาย รวมถึงประโยชน์ของกฎหมาย การจัดท ากฎหมาย ล าดับชั้นหรือล าดับศักดิ์ของ
กฎหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจพ้ืนฐานกฎหมายที่บังคับใช้กับคนในสังคม ความจ าเป็นของ
กฎหมายต่อสังคม เกิดเป็นความเคารพต่อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ เพ่ือให้กฎหมายที่มีนั้นบังคับต่อคน
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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แผนบริหารการสอน 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายของบุคคลตามกฎหมาย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแยกความแตกต่างของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายการเริ่มสภาพบุคคลและการสิ้นสภาพบุคคล 
4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการจ ากัดความสามารถของบุคคล 
5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความหมาย และยกตัวอย่าง ของทรัพย์ ทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์นอกพาณิชย์ ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์แบ่งไม่ได้ ดอกผลธรรมดา ดอกผลนิตินัย 
ส่วนควบ อุปกรณ์ 

6. เพ่ื อให้ นั กศึกษาสามารถแยกความแตกต่ างของทรัพย์  ทรัพย์สิน  สั งหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ ดอกผลธรรมดา ดอกผลนิตินัย 

7. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายสัญญา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม 
8. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างของสัญญา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม 
9. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายผู้ที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่ ความรับผิดของคู่สัญญาได้ 
10. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความระงับของสัญญา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม 
11. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม อย่างง่ายได้เอง 

 
เนื้อหาสาระ 

1. บรรพ 1 ว่าด้วย บุคคล 
2. บรรพ 4 ว่าด้วย ทรัพย์สิน  
3. บรรพ 3 ว่าด้วย เอกเทศสัญญา 

 
กิจกรรมการสอน 

1. แบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน และสุ่มขานชื่อตอบค าถาม 
2. บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม power point ประกอบ 
3. เฉลยแบบฝึกหัดก่อนเรียน 
4. ให้ฝึกเขียนสัญญาแบบต่างๆ และอธิบายรายละเอียดในสัญญานั้นๆ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมน าเสนอ power point 
2. แบบฝึกหัดก่อนเรียน 
3. ตัวอย่างสัญญาต่างๆ 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 



 

บทท่ี 2 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือได้ว่าเป็นการรวมบทบัญญัติอันเกี่ยวกับตัวบุคคลตั้งแต่
เริ่มเกิดไปจนกระท่ังเสียชีวิต โดยแบ่งแยกหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ออกเป็น 
2 หลักคือ 

1. หลักกฎหมายอันเก่ียวกับการด ารงชีพ 
2. หลักกฎหมายอันเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

 ซึ่งเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บรรพ ดังต่อไปนี้ 
 บรรพ 1 คือ บทบัญญัติที่ว่าด้วย บุคคล ซึ่งกฎหมายก าหนดเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในการ
ด ารงชีพบทบัญญัติที่ว่าด้วย นิติกรรม ซึ่งบทบัญญัตินี้คุ้มครองการแสดงเจตนาของบุคคล เพราะ
มนุษย์ทุกคนย่อมมีความต้องการและความต้องการนี้ย่อมต้องแสดงออกมาตามเจตนา 
 บรรพ 2 คือ บทบัญญัติที่ว่าด้วย หนี้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างบุคคล 
 บรรพ 3 คือ บทบัญญัติที่ว่าด้วยเอกเทศสัญญา คือบทบัญญัติที่วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ท าสัญญาต่างๆ ระหว่างบุคคล เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก เป็นต้น 
 บรรพ 4 คือ บทบัญญัติที่ว่าด้วย ทรัพย์สิน โดยวางหลักกฎหมายอันเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล
ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยก าหนดถึงการได้สิทธิในตัวทรัพย์สินและการสิ้นสิทธิในตัวทรัพย์สิน 
 บรรพ 5 คือ บทบัญญัติที่ว่าด้วย ครอบครัว โดยวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การ
สมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาทั้งในเรื่องส่วนตัวและทรัพย์สิน การสิ้นสุดการสมรส เหตุแห่ง
การฟ้องหย่า 
 บรรพ 6 คือ บทบัญญัติที่ว่าด้วย มรดก สิ่งใดเป็นมรดกที่ตกทองสู่ทายาท ก าหนดวิธีการแบ่ง
มรดกไม่ว่าจะโดยพินัยกรรมหรือโดยผลของกฎหมาย ใครเป็นทายาทโดยพินัยกรรม หรือทายาทโดย
ธรรม การแบ่งมรดกให้กับทายาทโดยธรรม และการเสียสิทธิในการรับมรดก 
 ทั้งนี้รายวิชากฎหมายเพ่ือความเข้าใจสังคม น าเนื้อหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล บรรพ 4 ว่าด้วย ทรัพย์สิน และบรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา คือ สัญญากู้ยืม 
สัญญาเช่าทรัพย์ และสัญญาเช่าซื้อ มาบรรจุไว้ในรายวิชาเท่านั้น  
 

บรรพ 1 ว่าด้วย บุคคล 

 หลักการส าคัญเบื้องต้นที่กฎหมายแพ่งก าหนดไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย 

ซึ่งผู้ทรงสิทธิหมายถึง บุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้มีสิทธิ ผู้ทรงสิทธิมีความส าคัญใน
กฎหมายแพ่ง เนื่องจากสิทธิหน้าที่ต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดรับรองและคุ้มครองให้ จะบังเกิดผลขึ้นแต่
เฉพาะผู้ที่กฎหมายระบุไว้ให้เท่านั้น ผู้ใดเป็นผู้ทรงสิทธิและมีสิทธิหน้าที่ประการใด กฎหมายแพ่งได้
ก าหนดไว้ในหลักกฎหมายว่าด้วย “บุคคล” 
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 ส าหรับบุคลที่พิจารณาตามหลักนิติศาสตร์ในปัจจุบัน ข้อส าคัญก็คือต้องเป็นผู้ที่สามารถทรง
ไว้ซึ่งสิทธิ และมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แม้ตามกฎธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะเป็นเสรี
ชน กล่าวคือ มีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ก็ตาม แต่บุคคลทุกคนที่เกิดมามีสภาพเป็นบุคคล ย่อมตกอยู่
ภายใต้หน้าที่หรือภายใต้เครื่องพันธนาการ นั่นคือกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบ้านเมือง ฉะนั้น
สิทธิและหน้าที่จึงเป็นของคู่กับบุคคลอยู่ตลอดเวลา (ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, 2549: 5) 

1. ความหมายของบุคคลตามกฎหมาย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้นิยามศัพท์ค าว่าบุคคลไว้ว่า “บุคคล 
หมายถึง คนหรือสิ่งมีชีวิตซึ่งมิใช่สัตว์หรือพืช สามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้” จากความหมายใน
พจนานุกรมดังกล่าวท าให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตที่เป็นคนทั้งหลาย ถ้าสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ย่อมเป็น
บุคคลทั้งสิ้น ส่วนสัตว์และพืชแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นกันก็ไม่จัดว่าเป็นบุคคล ดังนั้นความเป็นบุคคลจึง
มีได้แต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น 

ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (2549: 1) บุคคล (person) ตามสภาพธรรมชาติย่อมหมายถึงคน 
(man) หรือมนุษย์ (human) ในความหมายของธรรมชาติวิทยา โดยปกติทั่วไปหมายความถึง 
สิ่งมีชีวิตซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง เป็นสัตว์โลกที่มีส่วนศรีษะ ร่างกาย 
แขนสองข้างและอวัยวะต่างๆครบ 32 ประการ อย่างไรก็ตามโดยสภาพของธรรมชาติมีบางกรณีที่
สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากมนุษย์เพศแม่ แต่มีรูปร่างลักษณะผิดปกติ ผิดธรรมชาติ มีอวัยวะไม่ครบถ้วน หรือมี
รูปร่างผิดแปลกแตกต่างจากคนปกติหรือแปลกประหลาด เช่น เด็กแฝดมีศรีษะและร่างกายติดกัน 
หรือไม่มีรูจมูก ไม่มีแขน ขา เคลื่อนตัวไม่ได้ มีลักษณะรูปร่างผิดปกติจากคนทั่วไป ในลักษณะประการ
ต่างๆทางกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นบุคคล มีสภาพบุคคลตั้งแต่เกิดและอยู่รอดจนถึงตาย (death) บุคคล
เหล่านั้นจะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ 

สิทธิและหน้าที่ที่มนุษย์สามารถมีได้นั้น มิใช่มนุษย์แต่ละคนจะก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองหรือของผู้อ่ืนได้ตามอ าเภอใจ สิทธิและหน้าที่ที่มนุษย์แต่ละคนจะพึงมีจะถูกก าหนดไว้โดย
กฎหมาย เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในรับการรับมรดกของบิดามารดาบุตร  หรือการรับบุตรบุญ
ธรรม เป็นต้น นอกจากกฎหมายจะบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่ให้แก่มนุษย์แต่ละคนแล้วกฎหมายยัง
บัญญัติรับรองไปถึงสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพ่ือด าเนินการ
อย่างใด ให้มีผลเสมือนเป็นการกระท าของมนุษย์ด้วย ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่อย่างใด เช่น การ
รวมตัวของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันลงทุนด าเนินกิจการเพ่ือหวังผลก าไรมาแบ่งกันในนามของ
ห้างหุ้นส่วนที่ได้จดทะเบียนไว้ ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวจึงมีฐานะเป็นคนอีกคนหนึ่งแยกต่างหากจากคน
สองคนที่เป็นผู้ด าเนินกิจการ แม้ห้างหุ้นส่วนนั้นจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่กฎหมาย
สมมุติขึ้นมา 

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (2545: 138) กฎหมายลักษณะบุคคลรับรองผู้ทรงสิทธิออกเป็น
สองประเภทคือ บุคคลธรรมดา (natural person) และนิติบุคคล (juristic person) 

ดังนั้น บุคคลตามกฎหมาย จงึหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นคน และหมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่มี
ชีวิตที่กฎหมายใด้รับรองและคุ้มครองให้มีสิทธิหน้าที่ได้เหมือนกับคนด้วย จึงกล่าวสรุปได้ว่า “บุคคล 
หมายถึง สิ่งที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย” นั่นเอง 
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2. ประเภทของบุคคล 

บุคคลที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้มีสิทธิหน้าที่มีอยู่ 2 ประเภทคือ “บุคคลธรรมดา” 
และ “นิติบุคคล” ซึ่งทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างก็เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายแพ่ง แต่นิติ
บุคคลมีสิทธิหน้าที่แคบกว่าบุคคลธรรมดา จึงขอแยกศึกษาเป็นแต่ละประเภทดังจะกล่าวต่อไป 

2.1 บุคคลธรรมดา (Natural person) 
บุคคลธรรมดา หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ เป็นคนซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ ได้ตาม

กฎหมายดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกฎหมายรับรองสิทธิและหน้าที่ให้นั้น จึงหมายถึง
มนุษย์เพียงอย่างเดียว สัตว์และพืชแม้เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน กฎหมายก็มิได้รับรองให้เป็นบุคคล 

จึงไม่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้อย่างบุคคล ความเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีลักษณะตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องสภาพบุคคล และเมื่อมีสภาพบุคคลแล้วย่อมก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดทันที เช่น มีสิทธิรับมรดก มีสิทธิในทรัพย์สิน มีหน้าที่เสียภาษี มีหน้าที่แจ้งการเกิด
การตาย เป็นต้น นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้สิทธิของบุคคลธรรมดา
ไว้ เพ่ือให้การกระท าที่เกิดจากการใช้สิทธินั้นกระท าโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีผลสมบูรณ์ 

2.1.1 สภาพบุคคล 
สภาพบุคคล หมายถึง ความเป็นบุคคลตามธรรมชาติ กฎหมายได้รับรองให้ผู้ที่

มีสภาพบุคคลเป็นผู้ที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพบุคคลไว้ใน มาตรา 15 ว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อ
คลอดแล้วรอดอยู่เป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆ ได้หาก
ว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก” ซึ่งทารกในครรภ์มารดาไม่เป็นบุคคล (A children en 
ventre sa mere is not a person) (ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, 2549: 14) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 338/2471 บุตรที่คลอดตายในครรภ์มารดาไม่เป็น
บุคคลตามกฎหมาย 

อนุมัติ ใจสมุทร อ้างถึงในประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (2545: 138) สภาพบุคคล 
หรือบุคคลในทางกฎหมาย หมายถึงความสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ได้ บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นรับรองสภาพบุคคลนั้น บัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายก าหนดการเริ่มสภาพบุคคล และการสิ้นสภาพบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

2.1.2 การเริ่มสภาพบุคคล 
การเริ่มสภาพบุคคล หมายถึง การเกิดของบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายถือว่า

สภาพบุคคลเริ่มข้ึนได้ด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ คลอด และอยู่รอดเป็นทารก 
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (2549: 14) สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็น

ทารก การเริ่มสภาพบุคคลต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ คลอดแล้ว และอยู่รอดเป็นทารก 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) คลอดแล้ว การคลอดในที่นี้ หมายถึง การที่ทารกพ้นจากช่องคลอดของ

มารดา ถ้าโผล่ออกมาเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เช่น ศรีษะ ยังไม่ถือเป็นการคลอด ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Full completion of birth” หมายความว่า 
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การคลอดหมดตัว กล่าวคือ ทารกได้หลุดพ้นจากช่องคลอดมารดาโดยสมบูรณ์ ก็ถือว่าทารกได้คลอด
แล้วตามหลักของ มาตรา 15 แม้แพทย์ยังไม่ได้ตัดสายรกของทารก ก็ถือว่าการคลอดได้เสร็จสมบูรณ์
แล้ว 

จิตติ ติงศภัทิย์ (2513: 1529-1530) ได้กล่าวถึงปัญหานี้ไว้ในค าอธิบาย
กฎหมายอาญาในส่วนของความรับผิดต่อชีวิตว่าจะผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนได้ ผู้นั้นต้องมีสภาพบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก ฉะนั้น ถ้าผู้ใดบีบคอทารกซึ่ง
ร่างกายของทารกยังไม่หลุดพ้นจากช่องคลอดของมารดา และทารกขาดใจตาย ทารกยังไม่มีสภาพ
บุคคลตามมาตรา 15 จึงไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย แต่อาจผิดฐานท าให้แท้งลูก 

ความหมายของค าว่า คลอดแล้ว ในทางกฎหมาย ทารกจะต้องหลุดพ้นจาก
ครรภ์มารดาหมดตัวหรือไม่ จึงได้ชื่อว่าเป็นการคลอดเสร็จสมบูรณ์ (completion of birth) ยังมี
ความเห็นแตกต่างกันอยู่ กฎหมายอังกฤษเป็นที่ชัดแจ้งว่า ทารกต้องหลุดพ้นจากมารดาหมดทั้งตัว
ก่อน (complete extrusion) แต่กฎหมายอินเดียถือว่า ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของทารกที่มีชีวิต (living 
child) พ้นจากมารดา แม้ไม่หมดตัวก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ถูกฆ่าได้ กฎหมายอาญาสวิสถือว่าความผิด
ฐานฆ่าคนอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขณะเริ่มคลอด ไม่ใช่ตั้งแต่เจ็บท้อง แต่ไม่ต้องถึงกับรอดหลุดพ้นแยก
ออกจากมารดา กฎหมายเยอรมันถือว่าเด็กถูกฆ่าได้ตั้งแต่คลอดออกมาเพียงบางส่วนไม่จ า เป็นต้อง
หลุดพ้นออกมาหมดทั้งตัว 

ส าหรับกฎหมายไทย มิได้แยกการฆ่าเด็กก าลังคลอดออกจากการฆ่า
โดยทั่วไป เมื่อกฎหมายแพ่งถือเอาการคลอดแล้ว หรือคลอดส าเร็จบริบูรณ์เป็นเกณฑ์ประการหนึ่งใน
การเริ่มสภาพบุคคล ก็ต้องถือเอาการคลอดออกหมดตัวจึงจะเป็นการคลอดส าเร็จ มิฉะนั้นจะเป็น
ปัญหาการคลอดบางส่วน ส่วนไหนบ้างจึงจะถือว่าเป็นการคลอด เพียงแค่ศรีษะโผล่ และตัวยังอยู่ใน
ช่องคลอดของมารดา จะถือว่าคลอดแล้วไม่ได้ ถ้าไม่ถือเอาการคลอดออกจนหมดตัวเป็นเกณฑ์ 
อย่างไรก็ดี กฎหมายอังกฤษยอมรับว่าการคลอดออกหมดตัวนั้นไม่จ าต้องตัดสายรกเสียก่อน 

สรุป การคลอด หมายถึง การที่ทารกออกมาจากครรภ์มารดา ซึ่งจะออกมา
โดยวิธีธรรมชาติ โดยผ่านช่องคลอดของมารดาออกมา หรือโดยวิธีการผ่าตัดเอาทารกออกมาทางช่อง
ท้องของมารดา วิธีใดก็ได้ เมื่อทารกได้ออกมาพ้นจากครรภ์มารดาโดยสมบูรณ์แล้วทั้งตัวก็ถือเป็น 

การคลอดทั้งสิ้น แม้จะยังไม่ได้ตัดสายสะดือของทารกออกก็ตาม  แต่ถ้าทารกออกมาจากครรภ์มารดา
เพียงบางส่วน เช่นมีเพียงศีรษะโผล่ออกมา หรืออวัยวะอ่ืนใดโผล่ออกมาแต่ยังไม่ออกมาทั้งตัว ดังนี้ 
ยังไม่ถือเป็นการคลอด 

2) อยู่รอดเป็นทารก เดิมเชื่อกันว่า ทารกที่แสดงการมีชีวิตนั้นต้องมีการหายใจ 
ถ้าทารกยังไม่หายใจย่อมไม่ถือว่ามีชีวิต ความรู้ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า การหายใจอย่ าง
เดียวไม่ได้แสดงถึงการมีชีวิต การแสดงออกอย่างอ่ืนนอกจากการหายใจ อีกหลายอย่างอาจแสดงว่า
ทารกนั้นมีชีวิต เช่น การเต้นของหัวใจ การเต้นของสายสะดือ การเคลื่อนไหวของร่างกายและอ่ืนๆ 
เพราะฉะนั้นแม้เด็กที่คลอดออกมาไม่หายใจ แต่หัวใจเต้น ย่อมถือว่าทารกคลอดมีชีวิตแล้ว ในทาง
การแพทย์นั้นเด็กที่คลอดออกมาตัวเขียวและไม่หายใจ ถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ก็ต้องรีบช่วยให้มีการหายใจ
และก็มีผลท าให้เด็กหายใจเองได้ในเวลาต่อมา ดังนั้นเด็กที่คลอดออกมาแล้วมีอาการแสดงของชีวิต
อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมถือได้ว่าทารกที่คลอดมีชีวิตแล้ว อาการที่แสดงว่ามีชีวิตนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
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“sign of separate existence” ซึ่งได้แก่ การหายใจ การร้อง การเต้นของหัวใจ การเต้นของสะดือ 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ฯลฯ  ส่วนกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ทรงอธิบายว่า “ตามธรรมดาเมื่อ
มารดาคลอดบุตร และบุตรนั้นมีชีวิตตลอดมาก็ดี ฤามีอยู่ เพียงครู่เดียวก็ดี บุตรนั้นย่อมเป็นบุคคลใน
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ สายสะดือจะได้ตัดแล้วฤายังไม่ได้ตัดไม่เป็นข้อส าคัญ”(ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, 2549: 
15-16) 

องค์การอนามัยโลก ได้ให้ค าจ ากัดความของทารกคลอดมีชีวิตไว้ดังต่อไปนี้ 
การคลอดมีชีวิต คือ ผลิตผลของการปฏิสนธิถูกขับออกมาจากร่างกายมารดาหมดทั้งตัวโดยไม่
ค านึงถึงระยะเวลาการตั้งครรภ์ และเมื่อทารกนั้นออกมาจากร่างกายมารดาแล้วมีการหายใจหรือ
แสดงหลักฐานของการมีชีวิต เป็นต้นว่า หัวใจเต้น สายสะดือเต้น มีการเคลื่อนไหวชัดเจนของ
กล้ามเนื้อที่อยู่ในอ านาจของจิตใจ โดยไม่ค านึงถึงว่าการตัดสายสะดือแล้วหรือยัง หรือทารกยังติดอยู่
กับมารดาหรือไม่ การคลอดเช่นนั้น ถือว่าเป็นการคลอดมีชีวิต 

สรุป การอยู่รอดเป็นทารก หมายถึง การที่ทารกได้คลอดออกมาจากครรภ์
มารดาแล้วสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้โดยล าพังของตนเอง อาการที่บ่งบอกว่าทารกมีชีวิตอยู่รอดนั้น 
เช่น ดิ้น หายใจ ร้อง ฯลฯ ซึ่งเมื่อปรากฎอาการที่เป็นหลักฐานว่ามีชีวิตเพียงอาการใดอาการหนึ่งขึ้น
เพียงเสี้ยววินาทีก็ถือได้ว่าสภาพบุคคลได้เริ่มขึ้นแล้ว เช่นสามารถหายใจเองได้ แม้จะหายใจได้เอง
เพียงครั้งเดียวแล้วตายก็ถือว่ามีการอยู่รอดเป็นทารกแล้ว ย่อมท าให้ทารกนั้นมีสภาพบุคคลขึ้นมา แต่
ถ้าทารกเกิดตายก่อนคลอด หรือตายระหว่างคลอด  หรือคลอดออกมาแล้วไม่ปรากฏอาการที่บ่งบอก
ว่ามีชีวิตอยู่รอดทั้งสามอาการ ดังนี้ถือว่าไม่มีการอยู่รอดเป็นทารก ทารกนั้นจึงไม่มีสภาพบุคคล ย่อม
ไม่มีสิทธิและหน้าที่ใดๆ ที่กฎหมายรับรองไว้  

ในกรณีที่ทารกคลอดมาแล้วตาย สามารถพิสูจน์ได้ว่าทารกมีอาการแสดง
ของชีวิตเมื่อคลอดออกมาแล้วหรือไม่ โดยมีการตรวจ (วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, 2515: 55-56) ดังต่อไปนี้  

2.1) ลักษณะทั่วไปของปอด ปอดที่ยังแฟบไม่ได้ผ่านการหายใจนั้น จะมี
เลือดคั่งมากสีคล้ าค่อนข้างด า เพราะเลือดที่คั่งนั้นขาดออกซิเจน หรืออาจมีการส าลักน้ าเข้าไปในปอด
ด้วย ส่วนปอดที่หายใจแล้วนั้น จะมีสีชมพูแดงเรื่อ และคล าดูยืดหยุ่นเพราะมีอากาศอยู่ภายใน ปอดที่
ไม่ได้หายใจนั้นจะแข็งเป็นไต 

2.2) การทดสอบการลอยน้ าของปอด (hydrostatic test) เอาปอดทั้งสอง
ข้างออกมาแล้วน าไปลอยในน้ า ถ้าปอดทั้งสองข้างจมอยู่ใต้น้ า แสดงว่าปอดนั้นไม่มีอากาศอยู่เลย ถ้า
จมเป็นบางส่วนแสดงว่าปอดมีลมเข้าไปบ้าง ซึ่งแสดงว่าทารกนั้นหายใจไม่เต็มที่  

2.3) การทดสอบนี้มีข้อที่ควรระมัดระวังก็คือ ปอดที่แม้ไม่มีการหายใจเลย 
ถ้าเน่าก็อาจลอยน้ าได้ เพราะมีแก๊สเกิดขึ้นจากการเน่านั้น นอกจากนั้น ปอดที่จมน้ าเนื่องจากไม่มี
อากาศอยู่นั้นอาจจะจมเพราะเหตุอ่ืนก็ได้ 

2.4) การตรวจปอดทางกล้องจุลทรรศน์ จะบอกได้แน่นอนว่าถุงลมในปอด
นั้นมีการขยายตัว และถ้าทารกส าลักน้ าระหว่างการคลอดก็จะบอกได้ด้วย 

2.5) การตรวจลมทางกล้องจุลทรรศน์ วิธีตรวจต้องผูกกระเพาะอาหาร
ตอนที่ต่อกับหลอดอาหาร และผูกล าไส้เล็กส่วนต้นตอนใกล้กับกระเพาะอาหาร ตัดกระเพาะอาหาร
และล าไส้ออกให้หมด ผูกปลายล าไส้ใหญ่ไว้ เอาไปลอยในถังน้ า ถ้ากระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วน
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ต้นลอยน้ า แสดงว่าเด็กมีชีวิตหลังคลอดเพียงระยะเวลาสั้นๆ ถ้าลมไปถึงล าไส้เล็กส่วนกลางแสดงว่า
เด็กมีชีวิตหลังคลอด ประมาณ 6-12 ชั่วโมง ถ้าลมเข้าไปถึงล าไส้ใหญ่ แสดงว่าเด็กมีชีวิตหลังคลอด 
12-24 ชั่วโมง แต่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้อาจผิดพลาดได้มากเพราะอาจมีเหตุอื่นๆ มาเก่ียวข้องด้วย 

วิธีต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น วิธีที่ได้ผลที่แน่นอนที่สุดก็คือ การตรวจปอด
ทางกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้วิธีการตัดเนื้อผังพาราฟินธรรมดานั่นเอง 

ข้อสังเกตการเริ่มสภาพบุคคล 
กรณีแรก ในกรณีท่ีทารกยังอยู่ในครรภ์มารดาและยังไม่คลอดออกมา ทารก

นั้นย่อมไม่มีสภาพบุคคล แต่กฎหมายก็ได้บัญญัติรับรองให้ทารกมีสิทธิต่างๆ ในขณะที่อยู่ในครรภ์
มารดาด้วย โดยทารกนั้นจะได้รับสิทธิดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้คลอดออกมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่เป็นทารก
เท่านั้น ถ้าทารกตายก่อนคลอด หรือตายระหว่างคลอด หรือคลอดแล้วไม่เคยมีชีวิตอยู่รอดเป็นทารก 
ทารกนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิต่างๆ ดังที่กฎหมายก าหนดไว้แต่อย่างใด สิทธิที่กฎหมายก าหนด
รับรองไว้ให้แก่ทารกขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาได้แก่ สิทธิการเป็นทายาทรับมรดกของบิดาซึ่งบิดาได้
ตายไปขณะที่บุตรยังอยู่ในครรภ์มารดา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 ซึ่ง
บัญญัติว่า “บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคล หรือสามารถมีสิทธิ ได้ตามมาตรา 
15 แห่งประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่า 
เด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้นเป็นทารกในครรภ์
มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย” มาตรา 1604 นี้ ได้บัญญัติรับรองให้ทารกท่ีอยู่ในครรภ์
มารดาขณะบิดาตาย มีฐานะเป็นทายาทของบิดาได้ถ้าทารกนั้นคลอดออกมาภายใน 310 วัน นับแต่
วันที่บิดาตาย และมีชีวิตรอดอยู่เป็นทารกหลังจากคลอดออกมาแล้ว เพราะถือว่าทารกที่เกิดมาภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาในเวลาที่บิดาของทารกนั้นถึงแก่ความตาย ทารกผู้
นั้นย่อมมีสิทธิรับมรดกของบิดา (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2549: 27) ของตนที่ตายไปในขณะที่ตนอยู่ใน
ครรภ์มารดาได้ แต่จะได้รับสิทธิดังกล่าวก็ต่อเมื่อทารกผู้นั้นคลอดออกมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่ และมี
สภาพเป็นบุคคลด้วย 

นอกจากนี้ กฎหมายยังรับรองสิทธิในกรณีอ่ืน เช่น รับรองโดยสันนิษฐานว่า
บุตรที่อยู่ในครรภ์มารดาขณะมารดาหย่าขาดจากบิดา เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้น ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1536 บัญญัติว่า “เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชาย หรือ
ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี” กรณีนี้เป็นกรณีที่บิดาหย่าขาดจากมารดาขณะที่
บุตรอยู่ในครรภ์มารดา มิใช่กรณีบิดาตายขณะบุตรอยู่ในครรภ์มารดา กฎหมายจึงรับรองให้มีสิทธิ
มากกว่าเป็นเพียงทายาทในการรับมรดก กฎหมายได้ให้สิทธิไปถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
ที่เคยเป็นสามีของมารดาด้วย จึงท าให้สามารถมีสิทธิอ่ืนๆ นอกจากรับมรดกได้ เช่น สิทธิในการใช้
นามสกุลของบิดา สิทธิในการได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา เป็นต้น แต่ทั้งนี้บุตรในครรภ์มารดาจะ
ได้รับสิทธิดังกล่าวได้ ต้องเป็นบุตรที่เกิดมาภายใน 310 วันนับแต่วันที่การสมรสระหว่างบิดามารดา
สิ้นสุดลง คือนับแต่วันที่บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่ากันนั่นเอง 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1053/2480 การฟ้องรับรองบุตรนั้น จะฟ้องได้
ต่อเมื่อเด็กนั้นได้คลอดจากครรภ์มารดาแล้ว และมีชีวิตรอดอยู่เป็นสภาพบุคคล จะฟ้องในขณะที่ทารก
ยังอยู่ในครรภ์มารดาไม่ได้ 

กรณีที่สอง วันเกิดของบุคคลคือวันเริ่มสภาพบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น วัน
ใดที่ทารกคลอดและมีชีวิตรอดอยู่ย่อมถือว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของทารกผู้นั้น และสภาพบุคคลย่อมเริ่ม
ขึ้นตั้งแต่วันที่ทารกนั้นเกิดเช่นกัน เมื่อมีคนเกิด กฎหมายบังคับให้มีการแจ้งเกิด โดยเจ้าบ้านหรือบิดา
มารดาของเด็กที่เกิดต้องไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2499 มาตรา 11  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
วันเกิดของบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่า “การนับอายุของบุคคล
ให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด 
แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทินซึ่งเป็น
ปีที่บุคคลนั้นเกิด” จะเห็นได้ว่ามาตรา 16 นี้ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันเกิดของบุคคลในกรณีที่
บุคคลไม่รู้วันเกิดของตน โดยให้บุคคลนั้นมีวันเกิดตามกฎหมายได้ดังนี้ 

(1) บุคคลนั้นต้องรู้ปีที่ตนเกิด โดยจะรู้เป็นปีทางสุริยคติคือปี พ.ศ. หรือปี
ทางจันทรคติ เช่น ปีชวด ปีฉลู ก็ได้ 

(2) บุคคลนั้นไม่รู้วันเกิดของตนเอง ซึ่งแยกได้เป็น 2 กรณีคือ 
ก. ไม่รู้วันเกิดแต่รู้เดือนเกิด กฎหมายให้ถือว่าวันเกิดของบุคคลนั้นคือ 

วันที่ 1 ของเดือนที่เกิด เช่น ก. รู้ว่าตนเกิดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2503 แต่ไม่รู้ว่าตนเกิดวันที่เท่าใด ดังนี้
กฎหมายถือว่า ก. เกิดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2503 

ข. ไม่รู้วันเกิดและเดือนเกิด กฎหมายให้ถือเอาวันต้นปีปฏิทินของปีที่
บุคคลนั้นเกิดเป็นวันเกิด เช่น ก. รู้ว่าตนเกิดปี พ.ศ. 2503 แต่ไม่รู้ว่าตนเกิดวันที่เท่าใดเดือนอะไร ดังนี้
กฎหมายถือว่า ก. เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 

ส าหรับวันต้นปีปฏิทินของไทยนั้น ในอดีตประเทศไทยได้ถือเอาวันที่ 1 
เมษายน เป็นวันต้นปีปฏิทิน ต่อมาประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงวันต้นปีปฏิทินเป็นวันที่ 1 
มกราคม เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติปีปฏิทิน พ.ศ. 2483 จึงท าให้วันต้นปีปฏิทินของไทยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะคือ 

ระยะก่อนใช้พระราชบัญญัติปีปฏิทิน พ.ศ. 2483 วันต้นปีปฏิทินคือ วันที่ 1 
เมษายน และใช้ถึงครั้งสุดท้ายคือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483  

ระยะหลังใช้พระราชบัญญัติปีปฏิทิน พ.ศ. 2483 วันต้นปีปฏิทินคือวันที่ 1 
มกราคม โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงวันต้นปีปฏิทินของไทยดังกล่าวมีผลท าให้ในปี พ.ศ. 2483 
มีก าหนดเวลาครบหนึ่งปีเพียง 9 เดือนเท่านั้น มิใช่ 12 เดือนเหมือนปีอ่ืนๆ 
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2.1.3 การสิ้นสภาพบุคคล 
การสิ้นสภาพบุคคล หมายถึง ความเป็นบุคคลสิ้นสุดลง ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 15 ก าหนดให้สภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อตาย ดังนั้น บุคคลธรรมดาจะสิ้นความ
เป็นบุคคลได้ก็โดยความตายเท่านั้น การตายของบุคคลธรรมดาที่มีผลท าให้สภาพบุคคลสิ้นสุดลง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้อธิบายว่า การตาย 
หมายถึง สิ้นใจ สิ้นชีวิต ไม่เป็นอยู่ต่อไป สิ้นสภาพของการมีชีวิต เช่น ภาวะสมองตายเคลื่อนไหว
ร่างกายไม่ได้ เป็นต้น 

พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุลซ 2509, 74) ได้อธิบายว่า สภาพบุคคล
สิ้นสุดลงเมื่อตายนั้น ก็เป็นธรรม เมื่อคนเราตายไปแล้ว ก็ไม่เป็นบุคคลต่อไปและหมดสิทธิต่างๆ 

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (2471: 86) ได้อธิบายว่า มนุษย์สิ้นสภาพเป็นบุคคล
โดยความตาย การตายธรรมดา(ตายตามธรรมชาติ) คือการสิ้นลมหายใจหมดชีวิตเป็นมนุษย์ ซึ่งทราบ
ได้จากข้อเท็จจริง โดยไม่จ าเป็นต้องมีค าสั่งของศาลแสดง 

เอช เอกูต์ (อ้างถึงในประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, 2549: 20) ได้อธิบายว่า สภาพบุคคล
ย่อมสิ้นสุดเมื่อตาย กล่าวคือ คนตายหามีสิทธิและหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ สิทธิและหน้าที่ทั้งหลาย
ของผู้ตายย่อมตกไปได้แก่ทายาทตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะมรดก หรือตามพินัยกรรมของ
ผู้ตาย 

ทั้งนี ้กฎหมายรับรองการตายไว้ 2 กรณีดังนี้  
1) ตายโดยธรรมชาติ (Natural Death)  

ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล (2549: 
56) การตายตามธรรมชาติ หมายถึง คนสิ้นชีวิต โดยหลักจะได้แก่ ระบบการท างานของร่างกาย 3 
ระบบไม่ท างาน คือระบบประสาทกลาง, ระบบไหลเวียน และระบบหายใจ 

ในกรณีที่มีบุคคลใดตาย กฎหมายบังคับให้มีการแจ้งตายโดยก าหนดให้เจ้า
บ้านหรือผู้ที่พบศพ ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลา
พบศพ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2499 มาตรา 14 

คนตายหรือสิ้นชีวิตนั้นเป็นการสิ้นสภาพบุคคลแต่เมื่อไรจึงจะถือว่าตายหรือ
สิ้นชีวิตนั้น ต้องพิจารณาถึงกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีระบบส าคัญๆหลายส่วน การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์อยู่ได้ 3 ระบบคือ ระบบประสาทกลาง ได้แก่ สมอง ระบบไหลเวียน ได้แก่ หัวใจ
และหลอดเลือด ระบบหายใจ ได้แก่ หลอดลมและปอด การตัดสินการตายพิจารณาเมื่อปราศจากการ
ท างานของ 3 ระบบดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ สมองหยุดท างานโดยตรวจด้วยการวัดคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า 
หัวใจหยุดเต้นและหายใจเองไม่ได้ ทั้ง 3 ประการนี้ประกอบกันจึงจะถือว่าคนตาย (ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
, 2549: 21-22) 

การตายของบุคคลย่อมเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ไม่มีใครทราบได้ล่วงหน้า ดังนั้นจึง
อาจเกิดกรณีมีบุคคลหลายคนตายร่วมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้ เช่น รถคว่ า เรือล่ม เครื่องบินตก ใน
กรณีที่มีคนตายหลายคนร่วมกันในลักษณะนี้ บางครั้งไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครตายก่อนตายหลัง ซึ่ง
การตายของบุคคลย่อมมีความส าคัญต่อสิทธิการรับมรดกและสิทธิอ่ืนๆ ที่ทายาทของผู้ตายจะได้รับ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องทราบถึงเวลาตายที่แน่นอนของบุคคลด้วย เช่น กรณีที่เกิดรถคว่ าและผู้โดยสาร
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ตายหมดทุกคน ถ้าผู้ที่ตายดังกล่าวนั้นเป็นพ่อ แม่ ลูก กัน ซึ่งต่างก็มีสิทธิรับมรดกซึ่งกันและกันได้ 
ย่อมเกิดปัญหาว่าพ่อแม่ลูกนั้นใครตายก่อนกัน  ในกรณีเช่นนี้กฎหมายได้ก าหนดให้ถือว่าทุกคนตาย
พร้อมกัน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 17 ว่า “ในกรณีบุคคลหลาย
คนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะก าหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลังให้ถือว่าตาย
พร้อมกัน” 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2472 บุตรที่คลอดออกมาแล้วจึงตาย ถือว่า
เป็นบุคคลตามกฎหมาย 

2) ตายโดยผลของกฎหมาย (Civil Death) หมายถึง กฎหมายก าหนดให้ถือว่า
บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย ซึ่งความจริงบุคคลนั้นอาจจะตายจริงหรือยังไม่ตายก็ได้ แต่เมื่อกรณีเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนดต้องถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายตามกฎหมาย การตายโดยผลของกฎหมาย
นี้เกิดขึ้นได้กรณีเดียว คือ การสาบสูญ ซึ่งหมายถึง การสูญหายไปของบุคคล การสาบสูญนี้ใช้บังคับได้
เฉพาะกับกรณีบุคคลธรรมดาหายไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้บังคับกับนิติบุคคลได้ เพราะโดยสภาพของ
นิติบุคคลไม่สามารถถึงแก่ความตายได้  

2.1) หลักเกณฑ์การสาบสูญ 
หลวงประดิษฐ์มนูญธรรม (ปรีดี พนมยงค์, มปป, 86) การที่บุคคลถูก

ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญตาม มาตรา 61 ซึ่งจะมีผลให้ถือว่าถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 62 ใช้ค าว่า 
ตายโดยกฎหมายสมมติ 

บุคคลใดจะเป็นคนสาบสูญ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 คือ 

2.1.1) บุคคลใดได้หายไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบุคคลนั้น 
และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันนับแต่วันที่หายไป หรือ
หายไปในเหตุภยันตรายพิเศษดังต่อไปนี้เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันนับแต่วันที่เหตุภยันตรายนั้น
สิ้นสุดลง คือ 

(1) การรบหรือท าสงคราม ซึ่งบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือ
สงครามและหายไป หรือ 

(2) ยานพาหนะที่ บุคคลนั้น เดินทางประสบภัย อับปาง 
ถูกท าลาย หรือสูญหายไป หรือ 

(3) เหตุอันตรายแก่ชีวิตอ่ืนๆ นอกจากการรบ การท าสงคราม 
และยานพาหนะประสบภัย ซึ่งบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตอ่ืนๆ นั้น 

ทั้งนี ้การหายไปจากภูมิล าเนานั้นถือเอาสถานที่ที่เราเกิด ส่วนถิ่นที่อยู่
นั้น คือสถานที่ที่บุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่เป็นประจ า การหายไปจะต้องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี โดยใน
ระหว่างระยะเวลา 5 ปีไม่มีใครทราบข่าวคราว ไม่มีใครเคยพบเห็น เจอตัวเลย ส่วนการหายไปกรณี
พิเศษที่นับระยะเวลาสั้นลงเหลือ 2 ปีนั้น นับการหายไปจากเหตุการรบหรือท าสงคราม ซึ่งบุคคลนั้น
อาจไปท าข่าว อาศัยอยู่ ไปท่องเที่ยว อยู่ในการรบหรือสงครามและหายไป หรือยานพาหนะที่บุคคล
นั้นเดินทางประสบภัย อับปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป เช่น เรือที่นั่งไปอัปปางเพราะชนเข้ากับธาร
น้ าแข็ง เครื่องบินที่โดยสารหายไปไร้ร่องรอย เป็นต้น หรือเหตุอันตรายอ่ืนๆอันจะถึงแก่ชีวิต หมายถึง 
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กรณีทั่วๆไป นอกจากการรบหรือสงคราม นอกจากยานพาหนะอับปาง เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เกิดสึนามิ มีแผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก ภูเขาไฟระเบิด หรือ ไฟไหม้โรงงาน อัคคีภัย 
โรคระบาดต่างๆ เป็นต้น 

2.1.2) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่หายไป 5 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่
กรณี ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการได้มีการร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลที่หายไปนั้นเป็นคนสาบสูญ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หากศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ เช่น 
บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา เป็นต้น 

2.1.3) ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐาน และได้มีค าสั่งให้บุคคลที่
หายไปนั้นเป็นคนสาบสูญ เช่นกรณียานพาหนะที่บุคคลเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป 
หมายความรวมถึงอากาศยาน เรือ และพาหนะอ่ืนซึ่งรวมถึงรถยนต์ด้วย เช่น ในกรณีเรืออับปางศาล
จังหวัดสตูลได้มีค าสั่งให้ นาย ก. เป็นคนสาบสูญ เนื่องจากศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานผู้ร้องแล้ว ได้
ความว่า นาย ก. ประสบเหตุเรืออับปางกลางทะเล และไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ มาเป็นเวลา 
2 ปีเศษ 

2.1.4) ประกาศค าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญในราชกิจจานุเบกษา ผล
ของการเป็นบุคคลสาบสูญจะเกิดขึ้นได้เมื่อศาลได้ประกาศค าสั่งให้บุคคลกลายเป็นคนสาบสูญในราช
กิจจานุเบกษา แต่ผลของการสาบสูญให้ถือเอาวันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่บุคคลนั้นหายตัวไป 5 ปี 
หรือ 2 ปีแล้วแต่กรณี 

2.2) ผลของการสาบสูญ 
เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญแล้ว ย่อมมีผลท าให้

บุคคลนั้นสิ้นสภาพ การเป็นบุคคลลง โดยถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย และให้ถือว่าตายนับตั้งแต่
วันที่ครบก าหนดการ หายไปเป็นเวลา 5 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่กรณี คือให้ความตายของคนสาบสูญนั้น
มีผลย้อนขึ้นไปเริ่ม นับแต่วันที่บุคคลนั้นหายไปครบ 5 ปี กรณีธรรมดา หรือครบ 2 ปี กรณีพิเศษ 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 62 ว่า “บุคคลซึ่งศาล
ได้มีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 
61” 

ตัวอย่างเช่น นาย ก. หายตัวไปจากบ้านพักตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2543 และไม่มีใครรู้ว่า นาย ก. หายไปไหน ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว ถ้านาย ก. หายไปเป็น
เวลานานติดต่อกันถึง 5 ปี ซึ่งวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548 จะเป็นวันที่ครบก าหนด 5 ปี ที่นาย ก. 
หายไปจากภูมิล าเนา ทายาทของนาย ก. ย่อมมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่งนาย ก. เป็นคนสาบสูญได้
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป หากทายาทของนาย ก. ยื่นค าร้องต่อศาลในวันที่ 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลที่รับค าร้องจะด าเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานไปจนเสร็จส านวน และ
หากศาลเชื่อว่า นาย ก. หายไปจริง ศาลจะมีค าสั่งให้นาย ก. เป็นคนสาบสูญ ถ้าศาลมีค าสั่งให้นาย ก. 
เป็นคนสาบสูญในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 ดังนี้ถือว่านาย ก. ตกเป็นคนสาบสูญ ตั้งแต่วันที่ศาล
มีค าสั่งคือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 มิใช่ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นเพียงการประกาศค าสั่งศาลที่สั่งให้นาย ก. เป็นคนสาบสูญให้แก่ประชาชน
ทั่วไปทราบเท่านั้น และเมื่อศาลได้มีค าสั่งให้นาย ก. เป็นคนสาบสูญแล้ว ให้ถือว่านาย ก. ถึงแก่ความ
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ตาย และให้ถือว่านาย ก. ตายตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นวันครบก าหนด 5 ปี ที่นาย 
ก. ได้หายไปการตายของคนสาบสูญมีผลคล้ายกับการตายโดยธรรมชาติ กล่าวคือ การตายโดยการ
สาบสูญมีผลท าให้ทรัพย์สินและสิทธิหน้าที่ต่างๆ ของคนสาบสูญตกเป็นมรดกแก่ทายาทของคน
สาบสูญ  ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1599 วรรคแรกว่า “เมื่อ
บุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท” แต่ในเรื่องการสมรสของคนสาบสูญ การตาย
ของคนสาบสูญไม่ท าให้การสมรสสิ้นสุดลงทันที คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของคนสาบสูญก็ยังถือว่า
เป็นคู่สมรสของคนสาบสูญอยู่ ยังไม่ถือว่าเป็นหม้ายเหมือนกับการตายโดยธรรมชาติ หากคู่สมรสของ
คนสาบสูญประสงค์จะให้การสมรสสิ้นสุดลง คู่สมรสของคนสาบสูญต้องด าเนินการฟ้องหย่าต่อศาล 
และเม่ือศาลมีค าพิพากษาให้หย่ากันได้ จึงมีผลให้การสมรสนั้นสิ้นสุดลง (มาตรา 1501) นับตั้งแต่วันที่
ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้หย่ากันได้ แต่การสิ้นสุดของการสมรสโดยค าพิพากษาศาลนั้น จะใช้อ้าง
ต่อบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตได้ต่อเมื่อได้น าค าพิพากษาของศาลไปจดทะเบียนหย่าก่อน จึงจะ
อ้างการสมรสขาดจากคนสาบสูญต่อบุคคลภายนอกนั้นได้ (มาตรา 1531 วรรคสอง) ตัวอย่างเช่น สามี
เป็นคนสาบสูญและภริยาได้ฟ้องหย่าด้วยเหตุสามีเป็นคนสาบสูญ เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้หย่าได้แล้ว 
การเป็นคู่สมรสของสามีภริยาคู่นี้เป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา กล่าวคือ ถือว่าภริยา
นั้นกลายเป็นหญิงหม้ายทันทีนับแต่เวลาที่ศาลพิพากษา แต่หญิงหม้ายคนนี้จะไปท าการสมรสใหม่กับ
ชายอ่ืนยังไม่ได้ จนกว่าหญิงหม้ายนั้นจะได้ไปจดทะเบียนหย่าขาดจากสามีที่เป็นคนสาบสูญก่อน เมื่อ
จดทะเบียนหย่าแล้วจึงจะท าการสมรสใหม่ได้และไม่เป็นการสมรสซ้อน 

2.3) การเพิกถอนการสาบสูญ 
การตายโดยการสาบสูญนั้นเป็นการตายโดยกฎหมายสันนิษฐานว่า

ตาย เพราะคนสาบสูญนั้นได้หายตัวไปเป็นเวลานานและไม่มีใครทราบแน่นอนว่าเป็นตายร้ายดี
อย่างไร ดังนั้น จึงอาจเกิดกรณีที่ศาลสั่งให้คนที่หายไปเป็นคนสาบสูญแล้ว แต่คนสาบสูญนั้นยังไม่ตาย
และได้กลับมาปรากฏตัวอีก หรือได้มีการพบศพของคนสาบสูญนั้น หลังจากวันที่ศาลได้มีค าสั่ง
สาบสูญไปแล้ว กรณีดังกล่าวนี้กฎหมายก าหนดให้มีการร้องขอต่อศาลเพ่ือเพิกถอนค าสั่งสาบสูญได้ 
ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ร้องขอเพิกถอนได้ทั้งกรณี
คนสาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่ และกรณีคนสาบสูญนั้นได้ตายไปแล้วจริง โดยให้สิทธิแก่คนสาบสูญที่ยังมี
ชีวิตอยู่ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับคนสาบสูญ  หรือพนักงานอัยการ เป็นผู้ร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งเพิก
ถอนการสาบสูญได้ และเมื่อพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าคนสาบสูญนั้นยังไม่ตาย หรือตายไปแล้ว แต่เวลา 
ที่ตายจริงไม่ใช่เวลาตามที่กฎหมายสันนิษฐานให้ตาย ดังนี้ ศาลจะมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งที่ให้เป็นคน
สาบสูญนั้นเสียได้ และน าค าสั่งเพิกถอนค าสั่งสาบสูญนี้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลของการเพิกถอนการสาบสูญ เมื่อศาลมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งให้เป็น
คนสาบสูญแล้ว ย่อมมีผลท าให้คนสาบสูญที่มีชีวิตอยู่นั้นกลับมามีสภาพบุคคลเช่นเดิม มีสิทธิและ
หน้าที่ได้ดังบุคคลธรรมดาทั่วไป และหากคนสาบสูญนั้นตายไปแล้วจริง ก็ให้ถือว่าคนนั้นสิ้นสภาพ
บุคคลนับแต่วันเวลาที่ตายจริง โดยถือว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติมิใช่ตายโดยผลของกฎหมายอีก
ต่อไป การรับมรดกและการสมรสย่อมมีผลเช่นเดียวกับการตายโดยธรรมชาติของบุคคลทั่วไป เพราะ
ถือว่าบุคคลที่ตายนั้นมิใช่คนสาบสูญ 



46 

นอกจากนี้ ระหว่างที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญและยังไม่มีค าสั่ง
เพิกถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ อาจมีการกระท าใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่
ของคนสาบสูญโดยสุจริตได้ เช่น มีการแบ่งมรดกของคนสาบสูญ และทายาทที่ได้รับมรดกมานั้น
อาจจะจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์มรดกนั้นไปแล้วโดยสุจริต ดังนี้ กฎหมายได้ก าหนดความคุ้มครองแก่
การกระท าที่เกิดข้ึนระหว่างที่คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิหน้าที่นั้นยังเป็นคนสาบสูญอยู่ ให้มี
ผลสมบูรณ์ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63 วรรคแรกตอนท้ายว่า 
“.....ฯลฯ..... แต่การถอนค าสั่งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ท าไป
โดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ จนถึงเวลาถอนค าสั่งนั้น”  ดังนั้น  การที่
ทายาทได้รับมรดกไปโดยสุจริตเพราะถือว่าคนสาบสูญนั้นตายแล้ว ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาท 
และทายาทได้ขายทรัพย์มรดกนั้นไปโดยสุจริต ดังนี้ การขายทรัพย์มรดกนั้นย่อมสมบูรณ์ คนซื้อทรัพย์
นั้นไปย่อมได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นโดยสมบูรณ์ แม้ภายหลังศาลจะมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งสาบสูญ 

แล้วก็ตาม 
ในกรณีที่คนสาบสูญนั้นยังไม่ตายแต่ยังมีชีวิตอยู่  เมื่อศาลมีค าสั่งให้

เพิกถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้ว ย่อมท าให้คนสาบสูญนั้นพ้นสภาพจากการเป็นคนสาบสูญ 
กลับมาเป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายได้ กฎหมายได้คุ้มครองบุคคลที่
พ้นสภาพจากการเป็นคนสาบสูญแล้วให้มีสิทธิเรียกทรัพย์สินที่เคยเป็นของตนคืนได้ ในลักษณะเป็น
ลาภมิควรได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63 วรรคสองว่า “บุคคลผู้
ได้ทรัพย์สินมาเนื่องแต่การที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ แต่ต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะศาลสั่ง
ถอนค าสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม” บทบัญญัติตามมาตรา 63 วรรคสองนี้หมายถึง  ทรัพย์สินของคนสาบสูญที่ยัง
เหลืออยู่นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ได้กระท าไปโดยสมบู รณ์ตามมาตรา 63 วรรคแรกแล้ว และ
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นได้อยู่กับบุคคลที่ไม่มีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินนั้น เมื่อศาลได้มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่ง
สาบสูญ บุคคลที่ไม่มีสิทธินั้นต้องคืนทรัพย์สินให้แก่คนที่ศาลได้มีค าสั่งเพิกถอนการสาบสูญแล้ว 
ตัวอย่างเช่น ขณะที่นาย ก. ตกเป็นคนสาบสูญตามค าสั่งศาล เงินของนาย ก. ตกไปเป็นมรดกแก่นาย 
ข. บุตรของนาย ก. ดังนี้เมื่อศาลสั่งเพิกถอนค าสั่งสาบสูญแล้ว ท าให้นาย ก. มิใช่คนตายต่อไป 
ทรัพย์สินของนาย ก. ย่อมมิใช่มรดก ดังนี้ถือว่า นาย ข. เป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิจะได้รับเงินนั้นเมื่อศาล
ได้มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งสาบสูญ  นาย ก.จึงมีสิทธิเรียกเงินนั้นคืนจากนาย ข. ได้ และเม่ือนาย ก. เรียก
เงินคืนจาก นาย ข. ซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินมา นาย ข. ต้องคืนเงินให้นาย ก. ในลักษณะลาภมิควร
ได้ กล่าวคือ  คืนเงินเท่าที่เหลืออยู่ในขณะที่นาย ก. เรียกคืน โดยไม่ต้องคืนเต็มจ านวนตามที่รับมรดก
มา 

2.1.4 ผลของการเริ่มสภาพบุคคล 
การเริ่มสภาพบุคคลท าให้บุคคลที่เกิดมานั้นมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามที่

กฎหมายก าหนด ในทางแพ่ง ได้แก่ บุคคลย่อมมีสิทธิเป็นทายาทรับมรดกจากเจ้ามรดกที่ถึงแก่ความ
ตายได้ มีสิทธิที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีสิทธิท านิติ
กรรมใดๆ ได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจไว้ มีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน มีสิทธิ
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมิดแก่ตน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ต้อง
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ปฏิบัติตามธรรมจรรยา มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อตนบรรลุนิติภาวะแล้ว ห้ามบุตร
ฟ้องร้องบิดามารดาที่แท้จริงของตน (คดีอุทลุม) เป็นต้น 

ในทางอาญา การเริ่มสภาพบุคคลท าให้สามารถแยกการกระท าผิดทางอาญา
ได้ว่าเป็นการกระท าความผิดต่อบุคคล และการกระท าความผิดต่อทรัพย์หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือลงโทษ
ผู้กระท าความผิดได้ตรงตามผลของความผิดที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ทารกคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว
หายใจได้ครั้งเดียวเพราะมีคนท าให้ทารกนั้นตาย ดังนี้  ต้องถือว่าทารกนั้นเป็นบุคคลแล้ว ผู้ที่ท าให้
ทารกตายจึงมีความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคนตาย แต่ถ้าทารกคลอดจากครรภ์มารดาแล้วไม่หายใจเลย
หรือตายก่อนคลอด ดังนี้ ทารกนั้นย่อมไม่มีการเริ่มสภาพบุคคล จึงไม่เป็นบุคคลตามกฎหมาย ผู้ที่ท า
ให้ทารกคลอดออกมาในลักษณะตายแล้วย่อมไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย แต่อาจเป็นความผิดฐานอื่น
ตามลักษณะของการกระท า เช่น เป็นความผิดฐานท าให้หญิงแท้งลูก เป็นต้น 

2.1.5 ผลของการสิ้นสภาพบุคคล 
การสิ้นสภาพบุคคลท าให้ความเป็นบุคคลสิ้นสุดลง สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่

กฎหมายรับรองคุ้มครองไว้ให้แก่บุคคลย่อมสูญสิ้นไปจากผู้ที่สิ้นสภาพบุคคลนั้น 
ในทางแพ่ง บุคคลใดที่ถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของผู้นั้นย่อมตกทอดแก่

ทายาทผู้ที่ตายแล้วไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้อีก ดังนั้น บุคคลใดที่เป็นคนสาบสูญซึ่งถือว่า
เป็นคนตายแล้ว แม้ความจริงคนนั้นอาจยังมีชีวิตอยู่ คนสาบสูญผู้นั้นย่อมไม่มีสภาพบุคคลแต่อย่างใด 
จึงไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและท านิติกรรมใดๆ ได้อีก ดังนั้น หากผู้ที่ศาลสั่งให้สาบสูญมี
ชีวิตอยู่ ก็จ าเป็นต้องให้มีการร้องขอเพิกถอนค าสั่งสาบสูญ เพ่ือให้คนสาบสูญนั้นพ้นสภาพจากการเป็น
คนสาบสูญ เมื่อศาลสั่งเพิกถอนการสาบสูญแล้ว บุคคลนั้นย่อมสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและ
ท านิติกรรมต่างๆ ได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้ การตายโดยการสาบสูญ การสมรสจะสิ้นสุด
ลงต่อเมื่อได้ฟ้องหย่าและศาลมีค าพิพากษาให้หย่าแล้ว หรือเรื่องอ านาจปกครองบุตร บิดามารดาย่อม
เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรของตน แต่ถ้าบิดาหรือมารดาตายไป ผู้ที่ตายไปนั้นถือว่าสิ้นสภาพบุคคล 
อ านาจในการปกครองบุตรของตนย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย 

ในทางอาญา การสิ้นสภาพบุคคลของผู้กระท าความผิดอาญา มีผลท าให้
คดีอาญาที่ได้กระท าผิดนั้นระงับลง และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นย่อมเป็นอันระงับไปด้วย 
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 ว่า “โทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตายของ
ผู้กระท าความผิด” นอกจากนี้ การสิ้นสภาพบุคคลท าให้สามารถแยกการกระท าผิดได้ว่าเป็นการ
กระท าผิดต่อบุคคล หรือต่อทรัพย์ หรือสิ่งของอ่ืนใด  ตัวอย่างเช่น คนที่ตายแล้วจะสิ้นสภาพบุคคล
กลายเป็นศพ ซึ่งตามกฎหมายถือว่าศพเป็นทรัพย์สินมิใช่บุคคล ดังนั้น หากมีผู้ใดกระท าความผิดต่อ
ศพ ย่อมเป็นการ กระท าความผิดต่อทรัพย์ มิใช่กระท าความผิดต่อบุคคล การฆ่าคนที่ตายอยู่ก่อนแล้ว 
ถือว่าเป็นการฆ่าศพ คนฆ่าจึงไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย แต่อาจมีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ หรือ
ฆ่าทารกท่ีเพ่ิงคลอดออกมาจากครรภ์มารดา จะเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาต่อเมื่อทารกได้
คลอดออกมาแล้ว หายใจได้เองและถูกท าให้ตายโดยเจตนา แต่ถ้าทารกคลอดออกมาแล้วไม่หายใจถือ
ว่ายังไม่มีสภาพบุคคล ผู้ใดฆ่าทารกที่ไม่หายใจอยู่แล้วย่อมไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายแต่อาจมี
ความผิดฐานท าให้แท้งลูกได้ 
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2.2 นิติบุคคล (Juristic person) 
นิติบุคคล หมายถึง องค์การหรือคณะบุคคลซึ่งกฎหมายสมมติให้เป็นบุคคลและมีสิทธิ

และหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 บัญญัติว่า “นิติ
บุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” ดังนั้น นิติบุคคลจึง
เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมาย
อ่ืน เช่น พระราชบัญญัติต่างๆ ทั้งนี้  กฎหมายได้สมมติให้นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเฉพาะในส่วนที่นิติบุคคลจะพึงเป็นได้เท่านั้น เช่น การท านิติ
กรรม การมีสัญชาติ การมีภูมิล าเนา เป็นต้น 

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (2545: 154) นิติบุคคล คือ สิ่งที่กฎหมายสมมติและรับรอง
ว่าเป็นบุคคลแม้ว่าจะไม่มีชีวิตเหมือนกับบุคคลธรรมดาก็ตาม นิติบุคคลนั้นเกิดจากการรวมตัวของ
บุคคลธรรมดาและได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือมีกฎหมายรับรองว่าเป็นนิติบุคคลหรือเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนผลในทางกฎหมายที่ส าคัญมากคือ นิติบุคคล
ย่อมมีสภาพบุคคลหรือนิติฐานะแยกออกต่างหากจากบุคคลธรรมดาที่ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกของ
นิติบุคคลนั้น 

ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล (2549: 60) นิติ
บุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้น ดังนั้นนิติบุคคลจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยมีกฎหมายให้อ านาจไว้
เท่านั้น (มาตรา65) ตัวอย่างนิติบุคคล เช่น บริษัท กระทรวง เป็นต้น และด้วยเหตุที่นิติบุคคลไม่ใช่
บุคคลธรรมดา จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เช่น ผู้จัดการบริษัท รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เป็นต้น อนึ่ง
ส าหรับสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายที่นิติบุคคลนั้นตั้งขึ้น (มาตรา 66) และยัง
มีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิหน้าที่โดยสภาพจะพึงมีพึงได้เฉพาะแก่บุคคล
ธรรมดาเท่านั้น (มาตรา 67) 

พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา และอนุวัฒน์ บุญนันท์  (2554: 32) 
นิติบุคคล ได้แก่ บุคคลที่กฎหมายก าหนดขึ้น ไม่ใช่บุคคลที่มีชีวิตจิตใจ แต่ประกอบด้วยบุคคลหลาย
คน ร่วมกันท ากิจกรรมอันใดอันหนึ่ง แล้วก่อตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด ท าให้มี
สิทธิหน้าที่ต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ นิติบุคคลจะมีข้ึนได้ก็โดยกฎหมายเท่านั้น 

สรุป นิติบุคคลคือ ผู้ทรงสิทธิอีกประเภทนอกจากบุคคลธรรมดาที่กฎหมายรับรองให้
นิติบุคคลนั้นมีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิหน้าที่นั้นโดยสภาพจะมีได้เฉพาะแก่บุคคล
ธรรมดาเท่านั้น เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิในการหมั้น สิทธิทางการเมือง เป็นต้น 

2.2.1 ประเภทของนิติบุคคล 
นิติบุคคลที่กฎหมายก าหนดขึ้นมีลักษณะการเกิดขึ้นไม่เหมือนกัน บางประเภท

ต้องจดทะเบียนจึงจะเป็นนิติบุคคล บางประเภทไม่ต้องจดทะเบียนแต่กฎหมายก าหนดไว้โดยตรงให้
องค์กรนั้นเป็นนิติบุคคล จากลักษณะที่แตกต่างกันนี้ จึงสามารถแยกประเภทของนิติบุคคลได้  2 
ประเภท ดังนี้  

1) นิติบุคคลโดยถือเอาพ้ืนที่ 
นิติบุคคลประเภทนี้เป็นนิติบุคคลที่ต้องอาศัยเขตพ้ืนที่ในการก่อตั้งและ

ด าเนินงานของนิติบุคคล โดยจะต้องขอจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลนิติบุคคล
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ประเภทนั้น ในเขตพ้ืนที่ที่นิติบุคคลนั้นมีที่ท าการส านักงานใหญ่ตั้งอยู่  นิติบุคคลที่ต้องจดทะเบียนจึง
จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ดังกล่าว มีทั้งตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
ตามกฎหมายอืน่ 

1.1) นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ได้แก่ สมาคม 
มูลนิธิ ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้ว และบริษัทจ ากัด 

สมาคม หมายถึง คณะบุคคลที่ด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่อง
ร่วมกัน และมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน แต่จะต้องมีข้อบังคับหรือจดทะเบียน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78) การขอจด
ทะเบียนสมาคมนั้นให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ร่วมกันยื่นค าขอเป็น
หนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น พร้อมกับที่อยู่และอาชีพของผู้
จะเป็นกรรมการของสมาคม (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81)  

มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์
เพ่ื อการกุศลสาธารณ ะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์  วรรณคดี  การศึกษา หรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างอ่ืนโดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิจัดตั้งขึ้น  การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิต้องมิใช่เป็นการหา
ผลประโยชน์เพ่ือบุคคลใดนอกจากเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้น (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110) นอกจากนี้มูลนิธิต้องมีข้อบังคับและต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิ
ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยสามคน เป็นผู้ด าเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของ
มูลนิธิ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111)  

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้ว ห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่บุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพ่ือกระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่
กิจการที่ท านั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012) ห้างหุ้นส่วนที่จะเป็นนิติบุคคลต้อง
ท าการจดทะเบียนด้วย ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ  

- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วนประเภทที่ผู้เป็น
หุ้นส่วนหมดทุกคนต้องร่วมกันรับผิดเพ่ือหนี้ทั้งปวงของห้างโดยไม่จ ากัดจ านวน (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1025) และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว จะท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนี้มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1015) 

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมายถึง ห้างหุ้นส่วนที่ประกอบด้วยผู้ เป็น
หุ้นส่วนสองจ าพวกจ าพวกแรกเป็นหุ้นส่วนที่จ ากัดความรับผิดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนนั้น และอีกจ าพวกหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนที่ต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วน
โดยไม่จ ากัดจ านวน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077) และต้องจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1078) 

บริษัทจ ากัด หมายถึง การที่คณะบุคคลตกลงเข้ากันเพ่ือกระท า
กิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1012) และในการจัดตั้งบริษัทจ ากัดต้องมีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปเป็นผู้เริ่มก่อการ 
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(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1097) มีการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับ
ผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือเท่านั้น (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096) บริษัทจ ากัดต้องจดทะเบียนเสมอ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1111)  

1.2) นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน หมายถึง นิติบุคคลซึ่งก่อตั้งโดยอาศัย
อ านาจของกฎหมายที่มิใช่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเหล่านั้นจะระบุไว้ชัดเจนให้
กิจการนั้นต้องจดทะเบียน และเม่ือจดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ 

- บริษัทมหาชน จ ากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 
2535 

- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จ ากัด ตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ฯ พ.ศ. 2551 

- มหาวิทยาลัยเอกชน ตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 

- สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
- วัดในพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข 

พ.ศ. 2547 
- มัสยิด ตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 
- โบสถ์คาธอลิก  พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะฐานะของวัด

บาทหลวงโรมันคาธอลิก ในกรุงสยามตามกฎหมาย รศ. 128 
2) นิติบุคคลโดยถือเอาความเป็นองค์กร  

นิติบุคคลประเภทนี้เป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องด าเนินการจดทะเบียน แต่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามตัวองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนั้น  โดยกฎหมายระบุไว้ให้องค์กรที่ตั้งขึ้น
มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยตรง นิติบุคคลประเภทนี้ ได้แก่ 

- กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2534 

- เนติบัณฑิตยสภา ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 
- กรุ งเทพมหานคร ตามพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เป็นต้น 
2.2.2 สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล  

นิติบุคคลสามารถมีสิทธิและหน้าที่และมีสิ่งประกอบสภาพนิติบุคคลได้ เช่น 
ชื่อ สัญชาติ และ ภูมิล าเนาอย่างบุคคลธรรมดา แต่เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลที่กฎหมาย
สมมติขึ้นเพ่ือ ประกอบกิจการอันใดอันหนึ่งตามวัตถุประสงค์ กฎหมายจึงก าหนดสิทธิและหน้าที่ ไว้
ต่างกับบุคคลธรรมดาในบางกรณี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 บัญญัติว่า “นิติ
บุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบเขต
แห่งอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสาร
จัดตั้ง” และมาตรา 67 “ภายใต้บังคับมาตรา 66 นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคล
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ธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น”  ความ
ในมาตรา 66 และ 67 ดังกล่าวเป็นบทกฎหมายที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลด้วยสาระส าคัญ 
2 ประการคือ  

1) สิทธิและหน้าที่ภายในขอบวัตถุประสงค์  
นิติบุคคลซึ่งได้ระบุในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ใด กฎหมาย ก็ก าหนดให้มีสิทธิและหน้าที่ เกี่ยวกับการนั้นเท่านั้น จะท า การอ่ืนใดนอกขอบ
วัตถุประสงค์ไม่ได้ เช่น บริษัทจ ากัด ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในทางการค้าจึงไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง  การกีฬาหรือการเมือง หรือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 คือการให้การศึกษา ส่งเสริม
วิทยาการ  ท าการสอนท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะด าเนินการนอกวัตถุประสงค์ไม่ได้  

2) สิทธิและหน้าที่ซึ่งว่าโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดา  
นิติบุคคลเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นและไม่มีชีวิตจิตใจอย่างมนุษย์ จึง

ไม่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น สิทธิใน
ครอบครัว กล่าวคือ จะท าการสมรส เป็นบิดามารดา เป็นบุตร หรือรับบุตรบุญธรรมไม่ได้ นิติบุคคลไม่
อาจถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่มีสิทธิทาง
การเมือง ไม่มีหน้าที่รับราชการทหาร  ไม่ต้องรับโทษจ าคุก  แม้นิติบุคคลจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็น
จ าเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 วรรคสอง ก็ห้ามมิให้ใช้ 
บทบัญญัตวิ่าด้วยปล่อยชั่วคราว ขัง หรือจ าคุกแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  

2.2.3 การจัดการนิติบุคคล  
นิติบุคคลต้องมีผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลนั้นจะมีคน

เดียวหรือหลายคนก็ได้ตามที่กฎข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งจะได้ก าหนดไว้ ความประสงค์ของนิติ
บุคคลที่จ าเป็นต้องมีผู้แทนนั้น เพราะนิติบุคคลเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถแสดงเจตนาหรือท าการใด
ได้ด้วยตนเอง ไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนบุคคลธรรมดา (ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, 2545: 156) จึงต้องให้
บุคคลธรรมดาเป็นผู้แทนเพ่ือท าหน้าที่แสดงเจตนาหรือแสดงความประสงค์ของนิติบุคคล โดยมีอ านาจ
ในการด าเนินการ และมีความรับผิดต่อนิติบุคคลหรือต่อบุคคลอื่น 

ผู้แทนของนิติบุคคลมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของนิติบุคคล เช่น 
หุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้ว กรรมการผู้จัดการเป็น
ผู้แทนของ บริษัทจ ากัด ผู้ จัดการเป็นผู้แทนของสมาคมหรือมูลนิธิ อธิการบดีเป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีเป็นผู้แทนของกระทรวง อธิบดีเป็นผู้แทนของกรม เป็นต้น เมื่อผู้แทนได้จัดการ
อย่างใดให้แก่นิติบุคคลภายในขอบวัตถุประสงค์และตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว การนั้นย่อมมีผล
ผูกพันนิติบุคคลนั้น 

อ านาจของผู้แทนนิติบุคคลโดยปกติย่อมเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ 
หรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคล แต่กรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนเป็นผู้จัดการหลายคนและมิได้มีข้อก าหนดไว้
เป็นประการอ่ืนแล้ว  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 71 บัญญัติว่า “ในกรณีที่นิติบุคคลมี
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ผู้แทนหลายคน การด าเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้แทนนิติบุคคลนั้น 
เว้นแต่จะได้มีข้อก าหนดไว้เป็นประการอ่ืนในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง”  

2.2.4 ความรับผิดของนิติบุคคล  
ความรับผิ ดของนิ ติ บุ คคลและความรับผิ ดของผู้ แทนนิ ติ บุ คคลต่ อ

บุคคลภายนอก มีบัญญัติไว้ในมาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า“ถ้าการกระท า
ตามหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะ
ไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนเกิดจากการกระท าที่ไม่อยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้
กระท าการนั้น หรือได้เป็นผู้กระท าการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายนั้น” ตามบทบัญญัติในมาตรา 76 ทั้งวรรคแรกและวรรคสองนี้ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดระหว่างนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้
มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล ได้ไปกระท ากับบุคคลภายนอกในนามของนิติบุคคลนั้น ซึ่งกรณีตาม
วรรคแรก เป็นการกระท าไปภายในขอบวัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่ของนิติบุคคลที่ตนไปท าแทน 
หากการกระท านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ที่มีอ านาจท าการแทนนิติ
บุคคลที่ไปกระท าการนั้น ไม่ต้องรับผิดต่อผู้อ่ืนที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าของตน แต่ผู้ที่ต้อง
รับผิดต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายคือตัวนิติบุคคลเอง ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลผู้ได้รับความ
เสียหายนั้น ส่วนผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ที่มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลที่ไปท าการแทนนิติบุคคลและ
เป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นนั้น แม้ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยตรง ก็มิใช่จะพ้นจาก
ความรับผิด ยังคงต้องรับผิดต่อนิติบุคคลที่ตนไปท าการแทนอยู่ โดยให้นิติบุคคลนั้นมีสิทธิไล่เบี้ยเอา
ค่าเสียหายที่ชดใช้ให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายไปแล้วคืน จากผู้ที่ไปท าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้
ก่อความเสียหายได้ เพราะถือว่าผู้ท าการแทนนิติบุคคลเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั่นเอง 

ส่วนกรณีตามวรรคสอง เป็นการกระท าของผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ที่มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล ที่ไปกระท าการซึ่งไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่ของนิติบุคคล 
ได้ไปกระท ากับบุคคลภายนอกในนามของนิติบุคคล หากการกระท านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อ่ืน ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลที่ไปกระท าการนั้ น หรือเห็นชอบให้
กระท าการนั้น ต้องรับผิดต่อผู้อ่ืนที่ได้รับความเสียหายจากการกระท านั้นเป็นการส่วนตัว การกระท า
นั้นไม่มีผลผูกพันนิติบุคคลแต่อย่างใด นิติบุคคลไม่ต้องรับผิดต่อผู้อ่ืนที่ได้รับความเสียหายจากการ
กระท านั้นเลย  

3. ความสามารถของบุคคลธรรมดา 

ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (2549: 54) ความสามารถของบุคคล หมายความถึง สภาพที่บุคคลจะ
มีหรือใช้สิทธิและมีหน้าที่ตามกฎหมายได้เพียงใด 

ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล (2549: 143-144) เมื่อ
คลอดออกมาเป็นคนเรียบร้อยแล้ว กฎหมายถือว่าบุคคลนั้นมีสภาพบุคคลทางกฎหมาย (legal 
personality, Personlichkeitsrecht) ซึ่งหมายถึงความสามารถทางกฎหมายได้นั่นเอง (จี๊ด เศรษฐ
บุตร อ้างถึงใน ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, 2549: 143) 
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายเห็นว่า บุคคลแต่ละคนหาใช่มีความเท่าเทียมกันทุกประการไม่ 
กฎหมายยังได้ค านึงถึงเงื่อนไขอ่ืนๆด้วย เช่น อายุ สุขภาพกายและจิตใจ ประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น 
ดังนั้นกฎหมายจึงต้องเข้ามาก าหนดเงื่อนไขกฎเกณฑ์บางประการไว้เพื่อมิให้ผู้ที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ที่ยังไม่
มีความเจนจัดต่อโลก หรือคนที่มีสุขภาพอ่อนแอ เป็นโรคจิต โรคประสาท หรือสติฟ่ันเฟือน ฯลฯ ให้
อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้แทนนี้เป็นผู้ท าหน้าที่ในการใช้สิทธิแทนหรือต้องได้รับความยินยอมก่อน 
ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์มิให้ถูกบุคคลอ่ืนฉวยโอกาสความได้เปรียบจากข้อบกพร่องดังกล่าวมา
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

ความสามารถในการท านิติกรรมนั้นคือ ความสามารถในการใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ
จ าหน่าย จ่ายโอนสิทธิ หรือก่อความผูกพันกับผู้อ่ืนตามความสมัครใจของผู้กระท า (กิตติศักดิ์ ปรกติ 
อ้างถึงใน ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, 2549: 143) 

สรุป มนุษย์ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตั้งแต่เริ่มมีสภาพบุคคล แต่มีบุคคลบางประเภทที่
กฎหมาย จ ากัดความสามารถในการใช้สิทธิไว้บางประการ ได้แก่ ผู้ เยาว์ คนไร้ความสามารถ 

คนวิกลจริตและคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยจะขอกล่าวรายละเอียดต่อไป 

3.1 ผู้เยาว์ 
ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยปกติแล้วบุคคลจะบรรลุนิติภาวะได้

ด้วยเหตุ 2 ประการ คือ  
กรณีที่หนึ่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19) 

การนับอายุ 20 ปีบริบูรณ์ นับตามบทบัญญัติว่าด้วยการนับระยะเวลาตามมาตรา 193/5 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ค านวณตามปีปฏิทิน ในการนับระยะเวลา มาตรา 16 บัญญัติว่า 
“การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด...” อันเป็นการยกเว้นการนับระยะเวลาตามมาตรา193/1 
และมาตรา193/3 วรรคสอง(ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, 2549: 56-57) 

ตัวอย่าง ถ้าเกิดวันที่ 19 เมษายน 2517 เวลา 10:30 น. เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
19 เมษายน 2517  เป็นวันแรกตามมาตรา 16 ครบ 20 ปี ก่อนวันที่ตรงกันวันที่เริ่มนับ(19 เมษายน 
2517)  คือวันที่ 18 เมษายน 2537 เป็นผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ บรรลุนิติภาวะตั้งแต่ 0 น.ของวันที่ 
19 เมษายน 2537 เป็นต้นไป 

ถ้าไม่มีวันตรงกันในปีสุดท้าย เช่น เกิด 29 กุมภาพันธ์ 2518 เริ่มนับอายุ วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2518 ครบ 20 ปีในวันก่อนเริ่มนับ คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เนื่องจากในปี พ.ศ. 
2538 ไม่มีวันที่29 ในเดือนกุมภาพันธ์ จึงเอาวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันสิ้นสุดของ
ระยะเวลาตามมาตรา 193/5 ดังนั้น จะมีอายุครบ 20 ปีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538  บรรลุนิติภาวะ
ตั้งแต่ 0 น.ของวันที่ 1 มีนาคม 2538 

กรณีที่สอง บรรลุนิติภาวะ โดยท าการสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่ออายุ 17 ปี
บริบูรณ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20) บทบัญญัตินี้ได้แก้ไขจากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 
2519) ได้ก าหนดไว้ว่าผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อท าการสมรสหากการสมรสนั้นท าเมื่อฝ่ายชายมี
อายุ 17 ปี และฝ่ายหญิง มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 ใหม่ (พ.ศ. 2519) ได้ก าหนดอายุของชายหญิงที่จะท าการสมรสได้ไว้เท่ากัน คือ สิบเจ็ดปี
บริบูรณ์ แต่ให้ศาลมีอ านาจอนุญาตให้ชายหญิงท าการสมรสก่อนนั้นได้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุ
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สมควร(มาตรา 1448) การให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส เพราะเมื่อผู้เยาว์ท าการสมรสแล้วยัง
เป็นผู้เยาว์ ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆจะตามมา เช่น ถ้าเกิดมีบุตร คู่สมรสจะใช้อ านาจปกครอง
บุตรอย่างไร ในเมื่อตัวเองยังไม่สามารถปกครองตัวเองได้ จุดประสงค์ของมาตรานี้จึงบัญญัติให้คู่สมรส
บรรลุนิติภาวะเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอ านาจการจัดการเรื่องต่างๆในครอบครัว รวมทั้งการปกครอง
บุตรผู้เยาว์ ถ้ามี ตลอดจนความสามารถในการจัดการเรื่องอ่ืนๆทั่วไปด้วย เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพในฐานะที่มีคู่สมรส (ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, 2549: 60) 

อนึ่งการสมรสตามมาตรา 20 หมายถึง การสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 กล่าวคือ ต้องจดทะเบียนสมรส ตามมาตรา 1457 ประการส าคัญ
คือ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และต้องได้รับความยินยอมของบุคคลตาม
มาตรา 1454 ดังต่อไปนี้ บิดามารดา (กรณีที่มีทั้งบิดามารดา), บิดาหรือมารดาในกรณีที่บิดาหรือ
มารดาตายหรือถูกถอนอ านาจการปกครอง, ผู้รับบุตรบุญธรรมในกรณีบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองใน
กรณีท่ีไม่มีบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นให้ความยินยอมได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1320/2506 การสมรสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคล ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1454 บุคคลผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลเพิกถอนการ
สมรสได้ หากไม่มีการร้องขอให้เพิกถอน ชายหญิงนั้นก็ย่อมบรรลุนิติภาวะ 

ถ้าบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม มาตรา 20 แล้ว ขาดจากการสมรสก่อนอายุ 20 
ปีบริบูรณ์ เช่น ขาดจากการสมรสโดยการหย่าด้วยความยินยอม หรือโดยค าพิพากษาของศาล หรือคู่
สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย จะมีผลลบล้างการที่ได้บรรลุนิติภาวะเพราะการสมรสหรือไม่ 

กรณีนี้ไม่เสื่อมเสียสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายและโดยสุจริต 
แม้จะขาดจากการสมรสภายหลังก่อนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ก็ยังคงถือว่าคู่สมรสนั้นบรรลุนิติภาวะ ถ้า
หากจะให้กลับเป็นผู้เยาว์ตามเดิมก็จะก่อให้เกิดปัญหายุ่ งยาก เช่น ถ้ามีบุตรผู้เยาว์ ตลอดจนการ
จัดการทรัพย์สิน 

ค าพิพากษาฎีกาที่ แม้ชายอายุสิบเจ็ดปีและหญิงอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ จะจดทะเบียน
สมรสกันโดยมิได้รับความยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการสมรส
เสียได้เท่านั้น หากไม่มีการร้องขอ ชายหญิงนั้นก็ย่อมบรรลุนิติภาวะ 

3.1.1 การท านิติกรรมของผู้เยาว์ 
ผู้เยาว์เป็นบุคคลที่ยังอ่อนความรู้ ความคิด และความช านาญตลอดจนการรู้จัก

ความรับผิดชอบ หากปล่อยให้ท าการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยล าพังและไม่มีการจ ากัดการ
กระท าไว้ อาจเสียเปรียบผู้อ่ืนและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เยาว์นั้นเอง ดังนั้นเพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้เยาว์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 บัญญัติไว้ว่า “ผู้เยาว์จะท านิติ
กรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ท าลง
ปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” บทบัญญัตินี้
หมายความว่า ผู้เยาว์จะท านิติกรรมโดยล าพังตนเองไม่ได้และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดย
ชอบธรรมเสียก่อนจึงจะท าได้ มิฉะนั้นนิติกรรมดังกล่าวจะตกเป็นโมฆียะ กล่าวคือ ถูกบอกล้างได้ 
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นิติกรรม หมายความว่า การใดๆอันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจ
สมัครมุ่งโดยตรงต่อการก่อนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่ง
สิทธิ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21)  

จากความหมายของนิติกรรม สรุปได้ว่านิติกรรมที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย 
การแสดงเจตนาที่กระท าด้วยใจสมัคร เป็นการท านิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย หากนิติกรรมนั้นมี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ การท านิติกรรมก็เพ่ือมุ่งตรงต่อการผูกนิติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล คือต้องการให้เกิดผลบังคับทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ 
คือก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ หรือระงับสิทธิ 

ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ คือ ผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือผู้ปกครอง  
ผู้ใช้อ านาจปกครอง ได้แก่ บิดาและมารดา หรือ บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง  

ส่วนผู้ปกครอง คือ บุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดาของผู้เยาว์ 
การให้ความยินยอม หรืออนุญาต โดยผู้แทนโดยชอบธรรมต่อผู้เยาว์ที่จะท า

นิติกรรมตามมาตรา 21 การให้ความยินยอมกฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบไว้ว่าจะต้องท าเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือวาจา ฉะนั้น จะยินยอมโดยปริยายก็ได้ เช่น การลงชื่อเป็นพยานในสัญญาที่ผู้เยาว์ได้ท ากับ
บุคคลภายนอก (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1319/2512) เป็นต้น แม้จะไม่ได้ให้ความยินยอมโดยตรง แต่การ
ลงชื่อเป็นพยานก็แสดงโดยปริยายว่าเห็นชอบด้วย (ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, 2549: 111) 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1319/2512 ผู้เยาว์ลงนามท าสัญญาโดยมีผู้แทนโดยชอบ
ธรรมลงลายพิมพ์นิ้วมือเป็นพยานในเอกสารนั้น ถือได้ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแล้ว 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5965/2530 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 
มิได้บัญญัติถึงแบบหรือวิธีปฏิบัติ ในการที่ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการท านิติกรรมของ
ผู้เยาว์ไว้ ดังนั้น การให้ความยินยอมดังกล่าวจึงกระท าด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือพฤติการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เมื่อบิดาและมารดาให้ความยินยอมแก่บุตรผู้เยาว์ในการท านิติกรรมแล้ว นิติ
กรรมจึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ 

ผลเมื่อผู้เยาว์ท านิติกรรมโดยไม่ได้รับความยินยอม ถ้าหากผู้เยาว์ท านิติกรรม
ลงโดยปราศจากความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ อาจถูกบอกล้างได้ใน
ภายหลังท าให้เป็นโมฆะกรรมมาแต่แรกเริ่ม(มาตรา 176) หรืออาจมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้แทนโดยชอบ
ธรรมให้สัตยาบัน 

โมฆียะ หรือโมฆียกรรม หมายถึง นิติกรรมนั้นสมบูรณ์ จนกว่าจะถูกบอกล้าง 
ดังนั้นโดยสภาพของนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆียะนั้น จึงใช้ได้เหมือนนิติกรรมที่สมบูรณ์โดยทั่วไป เพียงแต่
ว่าความสมบูรณ์ของโมฆียะกรรมเป็นความสมบูรณ์ที่ไม่เด็ดขาด อาจถูกบอกล้างได้ ซึ่งมีผลให้นิติ
กรรมนั้นตกเป็นโมฆะไป 

ทั้งนี ้นิติกรรมนั้นยังมีผลบังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจถูกบอกล้าง ท า
ให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก การบอกล้างโมฆียะกรรม คือ การแสดงเจตนาปฏิเสธนิติกรรม
ที่เป็นโมฆียะให้ไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรืออาจได้รับการให้สัตยาบัน นิติกรรมนั้นจะมีผล
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สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรกเช่นกัน ส่วนการให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม คือเป็นการรับรองนิติกรรมที่เป็น
โมฆียะให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

โมฆะ หรือโมฆะกรรม คือ นิติกรรมนั้นเสียเปล่า ไม่เกิดผลทางกฎหมาย ไม่ท า
ให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ หน้าที่อย่างใด คงเป็นหรือมีอยู่เช่นเดียวกับในขณะที่ก่อนมีการท านิติ
กรรมนั้น 

ข้อยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ที่ผู้เยาว์สามารถท านิติกรรมได้โดยล าพังและไม่ต้อง
ขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน ได้แก่  

1) นิติกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้เยาว์ฝ่ายเดียว หมายความว่า นิติกรรมใดๆที่
ผู้เยาว์กระท าลงไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเพ่ือให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง 
ผู้เยาว์สามารถกระท าได้โดยล าพังตนเองและไม่จ าต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 

การที่ผู้เยาว์ได้กระท าลงไปนี้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 22 ที่บัญญัติว่า “ผู้เยาว์อาจท าการใดๆ ได้ทั้งสิ้นหากเป็นเพียงเพ่ือจะได้ไปซึ่ง
สิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพ่ือให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง” เช่น การรับทรัพย์สินที่มีผู้
โอนให้โดยเสน่หา การรับมรดกอันไม่มีค่าภาระผูกพันหรือเงื่อนไขใดๆ เป็นต้น ซึ่งนิติกรรมตามมาตรา 
22 นี้ไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้เยาว์ ผู้เยาว์มีแต่ได้ฝ่ายเดียว การท านิติกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้เยาว์
ฝ่ายเดียวจึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 

2) นิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องท าเองโดยเฉพาะตัว เป็นนิติกรรมบางประเภทที่ต้อง
อาศัยการแสดงเจตนาโดยล าพังจากผู้เยาว์ บุคคลอ่ืนจะท าการแทนไม่ได้ เนื่องจากนิติกรรมดังกล่าว
เป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวข้องต่อประโยชน์ได้เสียโดยตรงต่อผู้เยาว์ กฎหมายจึงเห็นควรว่าให้ผู้เยาว์ได้ใช้
วิจารณญาณและความสมัครใจของผู้เยาว์เอง ตามบทบัญญัติมาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ว่า “ผู้เยาว์อาจท าการใดๆ ได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการท าเองเฉพาะตัว” เช่น ผู้เยาว์ยอมรับการ
รับรองบุตรได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นต้น  

3) นิติกรรมที่จ าเป็นเพ่ือการด ารงชีพ หมายความว่า การกระท าอันเป็นการสม
แก่ฐานานุรูปแห่งตนและการอันจ าเป็นเพ่ือเลี้ยงชีพตามสมควร ซึ่งเป็นการให้อิสระแก่ผู้เยาว์ที่จะท า
นิติกรรมใดๆที่จ าเป็นเพ่ือการเลี้ยงชีพเพ่ือตนเองโดยมิต้องรอคอยความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ธรรม มิฉะนั้นแล้วการด ารงชีวิตของผู้เยาว์ก็จะเกิดปัญหาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามกฎหมาย
ก าหนดเงื่อนไขว่านิติกรรมนั้นจะต้อง เหมาะสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน และการอันจ าเป็นเพื่อเลี้ยง
ชีพตามสมควร ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 24 ที่บัญญัติว่า “ผู้เยาว์อาจ
ท าการใดๆ ได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจ าเป็นเพ่ือเลี้ยงชีพตาม
สมควร” เช่น การซื้ออาหาร หรือเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

4) การท าพินัยกรรม ผู้ เยาว์สามารถท าพินัยกรรมได้แต่ต้องมีอายุ 15 ปี
บริบูรณ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 25 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 
15 ปีบริบูรณ์” การท าพินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายในเรื่องที่ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของผู้เยาว์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าเฉพาะตัวและไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 
พินัยกรรมนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์ แต่ถ้าอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์แล้วท าพินัยกรรม พินัยกรรมฉบับนั้นจะ
เป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1703) 
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นอกจากนี้ ยังมีนิติกรรมอ่ืนที่กระทบกระเทือนผลประโยชน์ได้เสียในทาง
ทรัพย์สินจ านวนมากของผู้เยาว์ที่กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ และต้องให้ศาลเข้าควบคุมการท านิติ
กรรมเหล่านี้ของผู้เยาว์อีกชั้นหนึ่ง แม้จะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วก็ตามก็ไม่
สามารถท าได้ตัวผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อ านาจปกครองก็ไม่สามารถท าเองได้เช่นกัน ต้องให้ศาล
อนุญาตก่อนจึงจะท าได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ซึ่งได้แก่นิติกรรมต่อไปนี้ 

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิ
จ านองใน อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ ซึ่งการท าให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหลุด
มือหรืออาจหลุดมือไปจากผู้เยาว์ จ าเป็นต้องให้ศาลพิจารณาว่าการกระท าใดสมควรและจ าเป็น 

(2) กระท าให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อัน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การที่ผู้เยาว์จะจดทะเบียนเลิกการได้สิทธิภาระจ ายอมในที่ดิน
ของผู้อ่ืน จะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อน เพราะเป็นการท าให้ทรัพยสิทธิที่ผู้เยาว์มีอยู่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลง 

(3) ก่อตั้งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติด
พันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนก่อให้เกิดสิทธิ
เหนือพ้ืนดินในที่ดินของผู้เยาว์ โดยยอมให้บุคคลอ่ืนสร้างตึกแถวบนที่ดินและมีสัญญาว่าจะให้
กรรมสิทธิ์ในตึกแถวเป็นของผู้เยาว์ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

(4) จ าหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่ งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่ ง
ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สิน
เช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น 

(5) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้เยาว์เกินสามปี 
(6) ก่อข้อผูกพันใดๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3) เช่นการเอาที่ดิน

ของผู้เยาว์ไปขายโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อศาล โดยมีข้อสัญญาว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินให้ผู้ซื้อเมื่อ
ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้ว ดังนี้ย่อมกระท าไม่ได้ เพราะเป็นการก่อข้อผูกพันให้กับผู้เยาว์เพ่ือมุ่งให้
เกิดผลคือการขายที่ดินของผู้เยาว์ 

(7) ให้กู้ยืมเงินของผู้เยาว์ 
(8) ให้ผู้อ่ืนโดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพ่ือการ

กุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ต้องให้พอสมควรแก่ฐานานุรูปของ
ผู้เยาว์ 

(9) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเง่ือนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดย
เสน่หา 

(10) ประกันโดยประการใดๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับช าระหนี้ 
หรือท านิติกรรมอ่ืนที่มีผลให้ผู้ เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับช าระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 
ตัวอย่างเช่น การให้ผู้เยาว์ท าสัญญาค้ าประกัน หรือจ านอง หรือจ าน า เป็นประกันหนี้เงินกู้ของบุคคล
อ่ืน 

(11) น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากการซื้อพันธบัตรรัฐบาล
ไทย หรือนอกจากการรับขายฝากหรือรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ในราคาไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคา
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ตลาดของทรัพย์สินนั้น หรือนอกจากการฝากเงินประจ าในธนาคารที่มีอยู่ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 
การน าเงินของผู้เยาว์ไปซื้อหุ้นในบริษัทมหาชน จ ากัด จะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนเพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้เยาว์นอกเหนือจากอ านาจที่กฎหมายให้ไว้ 

(12) ประนีประนอมยอมความ 
(13) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

3.1.2 ความรับผิดในทางแพ่งของผู้เยาว์ 
หากผู้เยาว์ได้ไปกระท าละเมิดต่อผู้ใด โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิด

กฎหมายต่อบุคคลอ่ืน และเป็นเหตุให้เขาเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใด ผู้เยาว์ต้องรับผิดเองในการท าละเมิดนั้นเช่นเดียวกับผู้บรรลุนิติภาวะ และบดิามารดาต้อง
ร่วมรับผิดด้วย เว้นแต่บิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลที่
ท าอยู่นั้นแล้ว บิดามารดาจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในการท าละเมิดของผู้เยาว์นั้น (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 429) แต่หากเป็นความรับผิดทางแพ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ละเมิด เช่น ผิดสัญญาซื้อขาย 
ผู้เยาว์ต้องรับผิดเอง บิดามารดาไม่ต้องรับผิดด้วย ความรับผิดทางแพ่งของผู้เยาว์แตกต่างจากความรับ
ผิดทางอาญาของผู้เยาว์ คือผู้เยาว์กระท าความผิดอาญา ผู้เยาว์ต้องรับผิดและรับโทษเอง แต่โทษท่ีรับ
จะน้อยกว่าผู้บรรลุนิติภาวะแล้วดังที่ประมวลกฎหมายอาญาก าหนดโทษอาญาส าหรับผู้เยาว์ที่กระท า
ความผิดไว้ตามเกณฑ์อายุ ดังนี้ 

- เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73) 
- เด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลมีอ านาจว่ากล่าว

ตักเตือนได้ และส่งตัวให้บิดา มารดา โดยวางข้อก าหนดให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ระวังเด็กนั้น
ไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนด ซึ่งไม่เกินสามปี  หรือศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความ
ประพฤติเด็กนั้น หากเด็กนั้นไม่มีบิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับ
บุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควรดูแลอบรมสั่งสอนก็ได้ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74) 

- ผู้ซึ่งอายุเกิน 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี รับโทษได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควร
พิพากษาลงโทษ ก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือศาลเห็นว่าสมควรลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นลงก่ึงหนึ่ง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75) 

- ผู้ซึ่งอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จะต้องรับโทษ แต่ศาลสามารถลด
มาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสาม หรือ กึ่งหนึ่งก็ได้ (ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 76) 

การหมั้นและการสมรสของผู้เยาว์ ผู้เยาว์จะท าการหมั้นและท าการสมรสได้
ต่อเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ทั้งหญิงและชาย และต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย แต่ในกรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนมีอายุครบ 
17 ปีบริบูรณ์ก็ได้  
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3.2 คนไร้ความสามารถ  
คนไร้ความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริตที่ศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้ว 

การที่ศาลจะมีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถ บุคคลนั้นต้องเป็นคนวิกลจริตและได้มีบุคคล
อ่ืนที่กฎหมายก าหนดไว้ ได้แก่ คู่สมรส บุพการีคือ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ผู้สืบสันดานคือ 
ลูก หลาน เหลน ลื่อ ผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการ เป็นผู้ร้อง
ขอให้ศาลสั่ งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถ และศาลได้มีค าสั่ งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้
ความสามารถ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28) 
บุคคลนั้นก็จะมีสถานะกลายเป็นคนไร้ความสามารถนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง และต้องอยู่ในความดูแล
ของผู้อนุบาลที่ศาลแต่งตั้งให้ 

3.2.1 การท านิติกรรมของคนไร้ความสามารถ  
คนไร้ความสามารถไม่สามารถท านิติกรรมใดๆ ได้เองแม้จะเป็นการกระท า

เฉพาะตัวก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 บัญญัติว่า “การใดอันบุคคลผู้ซึ่งศาล
ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ท าลง การนั้นท่านว่าเป็นโมฆียะ” ดังนั้นการกระท าใดๆ ของคนไร้
ความสามารถ ผู้อนุบาลจึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าการนั้นแทนคนไร้ความสามารถทั้งสิ้น 

3.2.2 ความรับผิดในทางแพ่งของคนไร้ความสามารถ  
คนไร้ความสามารถจะต้องรับผิดในการท าละเมิดทางแพ่ง โดยผู้ อนุบาลต้อง

รับผิดชอบร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งกระท า
อยู่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429) แต่ถ้าหากเป็นความรับผิดทางแพ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
ละเมิด เช่น ผิดสัญญาเช่าบ้าน คนไร้ความสามารถต้องรับผิดเอง ผู้อนุบาลไม่ต้องรับผิดร่วมด้วย 

ความรับผิดทางแพ่งของคนไร้ความสามารถจะแตกต่างจากความรับผิดทางอาญา คือคนไร้
ความสามารถเมื่อท าความผิดอาญา จะมีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษหรืออาจได้รับโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ แล้วแต่กรณี (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65) 

การสมรสของคนไร้ความสามารถจะกระท ามิได้ ถ้าชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเป็นคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1449) 
หากฝ่าฝืนสมรสกับคนไร้ความสามารถ การสมรสนั้นตกเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1495) 

การท าพินัยกรรมของคนไร้ความสามารถ พินัยกรรมที่ท าขึ้นโดยบุคคลผู้ถูก
ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1704 วรรคแรก)  

ข้อสังเกต: คนวิกลจริต หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถรู้สึกผิดชอบได้ โดยยังไม่มี
ค าสั่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เช่น คนบ้า หรือคนป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวต้องใช้ออกซิเจนช่วย
หายใจตลอดเวลา เป็นต้น คนวิกลจริตนั้น กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีคนดูแลอย่างเช่นคนไร้
ความสามารถที่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้อนุบาล ดังนั้นคนวิกลจริตจะไม่มีคนต้องดูแลตามกฎหมาย 
การสมรสของคนวิกลจริตมีหลักการเหมือนกับคนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตไม่สามารถท าการ
สมรสได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1449) หากฝ่าฝืนท าการสมรสไป การสมรสนั้น
จะตกเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1495) 
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การท านิติกรรมของคนวิกลจริต โดยหลักถือว่าเป็นคนปกติ เพราะยังไม่มีค าสั่ง
ศาลแสดงให้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนวิกลจริตตามกฎหมายที่ เรียกว่าคนไร้ความสามารถ ดังนั้น 

คนวิกลจริตจึงกระท าการใดๆ ได้เองไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใด การกระท านั้นก็มีผลสมบูรณ์ 
เว้นแต่จะกระท าในขณะที่บุคคลนั้นมีอาการวิกลจริตอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่า
ผู้กระท านั้นเป็นคนวิกลจริต การกระท านั้นจึงจะตกเป็นโมฆียะ (ป.พ.พ. มาตรา 30) ส่วนการท า
พินัยกรรมของคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ มีผลแตกต่างกับการท า
พินัยกรรมของคนไร้ความสามารถ พินัยกรรมที่คนวิกลจริตท าขึ้นจะตกเป็นโมฆะ ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่า
ในเวลาที่ท าพินัยกรรมนั้นผู้ท ามีอาการวิกลจริตอยู่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1704 
วรรคสอง)  

3.3 คนเสมือนไร้ความสามารถ  
คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่มีกายพิการ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือเป็นคนติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใด
ท านองเดียวกันนี้จนไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่
ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งปกครองดูแล
บุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และศาลได้สั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32) 
บุคคลนั้นจะมีสถานะกลายเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และต้องอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ที่ศาล
ตั้งให ้

คนเสมือนไร้ความสามารถ ถือว่าเป็นคนปกติ จึงต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาเอง 
ผู้พิทักษ์ไม่ต้องรับผิดร่วมด้วย คนเสมือนไร้ความสามารถท าการสมรสได้ ท าพินัยกรรมและนิติกรรม
ใดๆ ได้เช่นบุคคลธรรมดาทั่วไป เว้นแต่นิติกรรมบางอย่างที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะกระท าได้ มิฉะนั้นจะเป็นโมฆียะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 34 ซึ่งได้แก่  

(1) น าทรัพย์สินไปลงทุน 
(2) รบัคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือเงินอย่างอ่ืน  
(3) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า  
(4) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลให้คนต้องถูกบังคับช าระหนี้  
(5) เช่าหรือให้ เช่าสั งหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน หรือ

อสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี  
(6) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูป เพ่ือการกุศล การสังคม หรือ

ตามหน้าที่ธรรมจรรยา 
(7) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระผูกพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา  
(8) ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจะได้มา หรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือ

ในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า  
(9) ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือซ่อมแซมอย่างใหญ่  
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(10) เสนอคดีต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ เว้นแต่การร้องขอตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 35 หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์  

(11) ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
 

บรรพ 4 ว่าด้วย ทรัพย์สิน 

 กฎหมายแพ่ง นอกจากจะก าหนดหลักการของผู้ทรงสิทธิซึ่งเป็นประธานแห่งสิทธิไว้ใน
กฎหมายลักษณะ“บุคคล”แล้วยังก าหนดหลักการในส่วนกรรมของสิทธิไว้ด้วย เพ่ือแสดงว่าผู้ทรงสิทธิ
สามารถมีสิทธิในสิ่งใดบ้าง  นั้นก็คือ “วัตถุแห่งสิทธิ” ซึ่งกฎหมายแพ่งได้ก าหนดวัตถุแห่งสิทธิไว้ใน
หลักกฎหมายเกี่ยวกับ“ทรัพย์” มีสาระส าคัญแยกออกได้เป็น 2 ส่วนคือ ทรัพย์ และสิทธิเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ในรายวิชาจะขอกล่าวถึงทรัพย์อย่างเดียว 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 “ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง” 
 ประมูล สุวรรณศร(2545: 5) ค าว่า ทรัพย์ ให้ความหมายแคบกว่าทรัพย์สิน ทรัพย์ได้แก่วัตถุ
มีรูปร่าง 
 ลักษณะส าคัญของสิ่งที่จะถือได้ว่าเป็นทรัพย์ตามกฎหมายนั้นมีดังนี้  เป็นวัตถุมีรูปร่าง คือ 
มองเห็นด้วยตาเปล่าและสัมผัสจับต้องได้ แต่ในบางกรณีก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่าก็ได้ เช่น พวกจุลินทรีย์ที่มีการเพาะเลี้ยงเพ่ือใช้ในการผลิตนมโยเกิร์ตต่างๆ หรือเชื้อโรคที่มีการ
เพาะเลี้ยงไว้เพ่ือประโยชน์ในวงการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
มองหรือสัมผัส ในทางวิชาการนักกฎหมายหลายๆท่านก็มีการโตแย้งกันอยู่ว่าพวกเชื้อโรคหรือ
จุลินทรีย์ต่างๆจะถือว่าเป็นสิ่งมีรูปร่างหรือไม่ เพราะการจะมองเห็นได้นั้นต้องใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วย บางท่านก็มีความเห็นว่าเป็นวัตถุมีรูปร่าง บางท่านก็เห็นว่าเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่ง
ยังหาข้อยุติไม่ได้ 
 ข้อสังเกต: แต่เดิมในสมัยที่ยังมีการค้าทาส มนุษย์ก็ถือเป็นทรัพย์เช่นกัน มีการขายลูกขาย
ภรรยาไปเป็นทาส แต่เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามามีบทบาทในสังคมโลก ปฏิเสธระบบ
ทาสและการกดข่ี ท าให้เรื่องการค้าทาสหมดไป มนุษย์จึงไม่ถือเป็นทรัพย์ตามกฎหมาย 
 ต้องมีราคาและถือเอาได้ หมายถึงต้องเป็นสิ่งมีค่าไม่ว่าจะมีค่ามากหรือน้อยก็ตามและ
สามารถยึดถือเอาเป็นเจ้าของได้ ค าว่ามีราคาไม่ได้หมายถึงราคาซื้อขายเท่านั้นแต่หมายถึงคุณค่าของ
สิ่งนั้นๆด้วย เพราะสิ่งของบางชนิดอาจไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ศพก็ถือเป็นทรัพย์ได้
เช่นกัน ในบางกรณีมีการซื้อขายศพกันเพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่หากเป็นศพที่ไม่มีใคร
ต้องการ ไม่มีคุณค่ามีราคา เช่นศพไม่มีญาติต่างๆ ก็จะไม่ถือเป็นทรัพย์  แต่หากเป็นศพมีญาติซึ่งจะ
น าไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ก็ถือเป็นทรัพย์ได้เพราะแม้จะไม่มีราคาแต่ก็มีคุณค่าต่อญาติๆของ
ผู้ตาย หรือพวกขยะต่างๆ ก็อาจไม่ถือเป็นทรัพย์ก็ได้เพราะไม่ใช่สิ่งมีราคา แต่ต้องดูข้อเท็จจริงเป็น
กรณีไปประกอบการพิจารณาด้วย จุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นถ้าไม่ใช่เป็นการ
เพาะเลี้ยงไว้โดยเฉพาะก็จะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์ เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องและยึดถือเป็นเจ้าของต้องโดย
ปกติทั่วไปไม่ได้ อีกท้ังไม่มีราคาด้วย อวัยวะของมนุษย์ก็เช่นกัน จะถือเป็นทรัพย์หรือไม่ต้องดูเป็นกรณี
ไป เช่น เราไปตัดผม เส้นผมที่ถูกตัดก็จะถูกน าไปทิ้ง ก็ไม่ถือเป็นทรัพย์แต่ถ้าเป็นการขายผมให้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเสริมความงาม เช่นนี้ก็ถือเป็นทรัพย์ได้ แต่ถ้าเป็นอวัยวะภายในที่ส าคัญ
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ถือเป็นทรัพย์แน่นอนอยู่แล้ว เพราะมีราคาและเป็นที่ต้องการในวงการแพทย์ รวมไปถึงมีค่าอย่างมาก
ต่อผู้เป็นเจ้าของด้วย 
 การจะเป็นทรัพย์ตามกฎหมายต้องเข้าลักษณะทั้งสองอย่างข้างต้นที่กล่าวไว้ คือเป็นวัตถุมี
รูปร่างรวมทั้งมีราคา(หรือคุณค่า)และถือเอาได้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่ถือเป็นทรัพย์ตาม
กฎหมาย 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 “ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และ
วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้”  
 ทรัพย์ก็คือทรัพย์สินอย่างหนึ่งเช่นกัน สิ่งใดที่เป็นทรัพย์ตามกฎหมายก็จะถือเป็นทรัพย์สิน
ตามกฎหมายด้วย แต่ที่ทรัพย์สินแตกต่างกับทรัพย์คือทรัพย์สินจะมีความหมายที่กว้างกว่า เพราะ
หมายความถึงวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย 
 วัตถุที่ไม่มีรูปร่าง คือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ 
เช่น อากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงสิทธิต่างๆด้วย อาจจะเป็นสิทธิในการเช่า ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร ฯลฯ แต่การที่วัตถุไม่มีรูปร่างจะเป็นทรัพย์สินได้นั้นจะต้องมีราคาและถือเอาได้ด้วย อย่าง
อากาศที่เราใช้หายใจกันตามปกติ ไม่มีราคาและยึดถือเป็นเจ้าของไม่ได้ แต่ถ้าเป็นอากาศในถังที่ซื้อ
ขายกัน เช่นนี้ก็ถือว่ามีราคาและถือเอาได้ จึงจัดได้ว่าเป็นทรัพย์สิน หรือสิทธิในการเช่าก็สามารถซื้อ
ขายกันได้ เพราะสิทธินี้แม้จะไม่มีรูปร่างให้จับต้อง แต่มีคุณค่า มีราคาและสามารถยึดถือเป็นเจ้าของ
ได้ เช่น นาย ก ท าสัญญาขายสิทธิที่จะได้เช่าบ้านของนาย ข ให้นาย ค ก็จะมีผลให้นาย ค เป็นผู้มี
สิทธิในการเช่าบ้านของนาย ข แทนที่นาย ก ไป หรืออย่างลิขสิทธิ์ก็เช่นกัน แม้จะไม่มีรูปร่างแต่ก็มี
ราคาและถือเอาเป็นเจ้าของได้ เราคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานต่างๆ ขอ
อนุญาตใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์แทนของสินค้าชื่อดัง ฯลฯ เป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
จึงถือว่าลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย  
 ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ หมายถึงต้องเป็นสิ่งมีค่าไม่ว่าจะมีค่ามากหรือน้อยก็ตามและ
สามารถยึดถือเอาเป็นเจ้าของได้ ค าว่ามีราคาไม่ได้หมายถึงราคาซื้อขายเท่านั้นแต่หมายถึงคุณค่าของ
สิ่งนั้นๆด้วย เพราะสิ่งของบางชนิดอาจไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ศพก็ถือเป็นทรัพย์ สินได้
เช่นกัน ในบางกรณีมีการซื้อขายศพกันเพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่หากเป็นศพที่ไม่มีใคร
ต้องการ ไม่มีคุณค่ามีราคา เช่นศพไม่มีญาติต่างๆ ก็จะไม่ถือเป็นทรัพย์สิน แต่หากเป็นศพมีญาติซึ่งจะ
น าไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ก็ถือเป็นทรัพย์สินได้เพราะแม้จะไม่มีราคาแต่ก็มีคุณค่าต่อญาติๆ
ของผู้ตาย แต่ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปประกอบการพิจารณาด้วย จุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆที่
ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นถ้าไม่ใช่เป็นการเพาะเลี้ยงไว้โดยเฉพาะก็จะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน เพราะเป็นสิ่งที่
จับต้องและยึดถือเป็นเจ้าของต้องโดยปกติทั่วไปไม่ได้ อีกทั้งไม่มีราคาด้วย อวัยวะของมนุษย์ก็เช่นกัน 
จะถือเป็นทรัพย์สินหรือไม่ต้องดูเป็นกรณีไป เช่น เราไปตัดผม เส้นผมที่ถูกตัดก็จะถูกน าไปทิ้ง ก็ไม่ถือ
เป็นทรัพย์สินแต่ถ้าเป็นการขายผมให้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเสริมความงาม เช่นนี้ก็ถือเป็น
ทรัพย์สินได้ แต่ถ้าเป็นอวัยวะภายในที่ส าคัญถือเป็นทรัพย์สินแน่นอนอยู่แล้ว เพราะมีราคาและเป็นที่
ต้องการในวงการแพทย์ รวมไปถึงมีค่าอย่างมากต่อผู้เป็นเจ้าของด้วย 
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 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 390/2523 สิทธิการเช่าเป็นทรัพย์สิน ซึ่งมีราคาและถือเอาได้ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 3853/2524 หุ้นเป็นสิ่งซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ จึงต้องถือว่าเป็น
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 99 เมื่อโจทก์ได้หุ้นมาก็ต้องถือเป็นการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินซึ่งจะต้องน ามารวมเป็นรายได้ของโจทก์ในการค านวณก าไรสุทธิ โดยตีราคาหุ้นนั้นตาม
ราคาที่พึงซื้อได้ตามปกติ 
 สรุปแล้วทรัพย์กับทรัพย์สินมีความหมายตามกฎหมายที่แตกต่างกัน เมื่อพูดถึงทรัพย์ย่อม
หมายถึงทรัพย์สินด้วยแน่นอน แต่หากพูดถึงทรัพย์สินแล้วอาจไม่ได้หมายความถึงทรัพย์เสมอไป 
เพราะทรัพย์เป็นทรัพย์สินเสมอ 

1. ประเภทของทรัพย์  
เพ่ือประโยชน์ในการใช้กฎหมายกับทรัพย์ประเภทต่างๆ จะขอแบ่งทรัพย์ ตามมาตรา 

139 ถึง มาตรา 143 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1.1 อสังหาริมทรัพย์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139) หมายถึง ที่ดิน

และทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และ หมายถึง
ความรวมถึงทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับกับท่ีดิน หรือ ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินนั้นด้วย 

อสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยทรัพย์สิน 4 ประเภท(ประมูล สุวรรณศร, 2545: 
18-23) คือ 

1.1.1 ที่ดิน หมายถึง พ้ืนดินทั่วไปที่มีอาณาเขตหรือพ้ืนที่อันจะพึงก าหนดวัดได้เป็น
เนื้อท่ีตามความกว้างยาว และยังคงอยู่บนพื้นผิวของโลก มิได้ถูกขุดหรือตักออกไปจากผิวโลก 

1.1.2 ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวร หมายถึง ทรัพย์ที่ติดอยู่บน
ที่ดินในลักษณะตรึงตราถาวร หากจะแยกทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินออกจะท าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนรูปทรง
ไป ทรัพย์ดังกล่าวนี้ได้แก่ ทรัพย์ที่เกิดขึ้นหรือติดอยู่กับที่ดินเองโดยธรรมชาติอย่างถาวร เช่น ภูเขา 

ไม้ยืนต้น เป็นต้น หรือทรัพย์ที่บุคคลน าไปติดตรึงตรากับที่ดินในลักษณะถาวร เช่น บ้านเรือน ตึกแถว 
สะพานลอย อนุสาวรีย์ ก าแพง โกดังเก็บสินค้า ไม้ยืนต้นที่คนน าไปปลูกไว้ในที่ดิน เป็นต้น หรือทรัพย์
ที่ติดตรึงตราในลักษณะถาวรกับทรัพย์ที่ติดกับที่ดินนั้นอีกทอดหนึ่ง เช่น หลังคาบ้าน ฝาผนังบ้าน 

เป็นต้น 
1.1.3 ทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน หมายถึง วัตถุต่างๆ ที่มีอยู่ในดินและ

ประกอบขึ้นเป็นพื้นดิน เช่น หิน กรวด ดิน ทราย และแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น 
1.1.4 ทรัพยสิทธิต่างๆ อันเกี่ยวกับที่ดินหรือเกี่ยวกับทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือ

เกี่ยวกับทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน หมายถึง สิทธิต่างๆ ที่มนุษย์มีอยู่เหนือที่ดินหรือเหนือ
ทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวนี้ เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิ เหนือ
พ้ืนดิน สิทธิจ านอง เป็นต้น 

1.2 สังหาริมทรัพย์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140) หมายถึง ทรัพย์สิน
อ่ืนนอกจาก อสังหริมทรัพย์ และ หมายความรวมถึง สิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย สิ่งที่จะเป็น
สังหาริมทรัพย์ได้จะต้องสามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่เสียรูปทรง ซึ่งได้แก่ทรัพย์
ดังต่อไปนี้ 
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1.2.1 ทรัพย์อันอาจเคลื่อนที่ โดยแรงเดินของตัวทรัพย์นั้นเอง เช่น ช้าง ม้า โค 
กระบือ รถยนต์ เครื่องบิน จรวด ดาวเทียม เป็นต้น  

1.2.2 ทรัพย์อันอาจเคลื่อนที่ได้ด้วยก าลังภายนอก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี นาฬิกา หนังสือ 
ปากกา แก้วน้ า แปรงสีฟัน เสื้อ รองเท้า เป็นต้น  

1.2.3 ก าลังแรงแห่งธรรมชาติอันอาจถือเอาได้ เช่น กระแสไฟฟ้า พลังงานน้ าตก 
พลังงานความร้อน เป็นต้น  

1.2.4 สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวด้วยสังหาริมทรัพย์ เช่น สิทธิจ าน า หรือสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1733/2500 แผงลอยเป็นสังหาริมทรัพย์ ยกให้แก่กันส าเร็จ
โดยการส่งมอบ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 399/2509 เครื่องจักรโรงสี แม้จะมีน้ าหนักหรือมีราคามาก
สักเท่าใด โดยสภาพย่อมถอดถอนโยกย้ายได้ มิใช่ทรัพย์ท่ีติดอยู่กับที่ดิน 

1.3 ทรัพย์แบ่งได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 141) หมายถึง ทรัพย์อัน
อาจแยกออก จากกันเป็นส่วนๆ ได้จริงถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ล าพังตัว 

ทรัพย์แบ่งได้ หมายถึง ทรัพย์ที่อาจแบ่งออกจากกันได้ โดยไม่เสียรูปลักษณะเดิม คือ
แบ่งแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์เหมือนเดิม เพียงแต่ปริมาณอาจจะน้อยลง เช่น ที่ดิน ข้าว น้ ามัน  

1.4 ทรัพย์แบ่งไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 141) หมายถึง ทรัพย์
แบ่งไม่ได้ หมายความว่า ทรัพย์อันจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์ 
และหมายความรวมถึงทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ด้วย ได้แก่  

1.4.1 ทรัพย์ที่แยกออกจากกันไม่ได้  นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์ หมายถึง 
โดยสภาพของตัวทรัพย์นั้นเองที่หากแยกออกจากกันจะเปลี่ยนรูปทรงไป เช่น บ้าน รถยนต์ สัตว์ 
นาฬิกา แว่นตา เสื้อ กางเกง สิทธิจ านอง ทรัพย์ส่วนควบ เป็นต้น 

1.4.2 ทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ หมายถึง ทรัพย์ที่โดยสภาพของตัวมันเอง 
อาจเป็นทรัพย์ที่แบ่งได้ก็ได้ แต่มีกฎหมายบัญญัติห้ามแบ่งไว้  ทรัพย์ประเภทนี้หากไปท าการแบ่งเข้า 
จะไม่มีผลแต่อย่างใด ผู้ที่ได้ส่วนแบ่งของทรัพย์นี้ไปจะไม่ได้สิทธิใดๆ ในทรัพย์นั้นเลย ตัวอย่างเช่น หุ้น
ในบริษัทจ ากัด ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1118 บัญญัติไว้ว่า “อันหุ้นนั้นท่านว่า
จะแบ่งแยกหาได้ไม่ ฯลฯ” ดังนั้น หุ้นในบริษัทจึงเป็นทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้ เป็นต้น 

1.5 ทรัพย์นอกพาณิชย์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 143) หมายถึง ทรัพย์
นอกพาณิชย์ หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้และทรัพย์ โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย จะเป็นทั้ง สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ ทรัพย์นอกพาณิชย์ มี 2 ประเภท
(ประมูล สุวรรณศร, 2545: 31-32) คือ  

1.5.1 ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ ทรัพย์ประเภทนี้ไม่ถือเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ตามกฎหมายแต่อย่างใด และไม่อาจน ามาเป็นวัตถุแห่งสิทธิหรือน ามาจ าหน่ายจ่ายโอนได้ ได้แก่  
พระอาทิตย์ ดวงจันทร์ สายลม แสงแดด ก้อนเมฆ ดวงดาว น้ าทะเล เป็นต้น 
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1.5.2 ทรัพย์ที่ไม่สามารถโอนกันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ทรัพย์ที่กฎหมาย
ก าหนดห้ามโอนไว้  ซึ่ งจะโอนกันได้ก็ต้องอาศัยอ านาจแห่ งกฎหมายเท่ านั้น  ตั วอย่างเช่น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ดินวัด (ท่ีธรณีสงฆ์) สิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น  
2. ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์ 

ในส่วนมาตรา 144 ถึง มาตรา 148 มิใช่ประเภทของทรัพย์ แต่เป็นการพิจารณาถึงส่วน
ต่างๆในตัวทรัพย์ ซึ่งอาจมิได้เกิดจากทรัพย์สิ่งเดียว แต่อาจเกิดจากการน าเอาทรัพย์หลายสิ่งมา
ประกอบกัน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์ที่ประกอบกันนั้น ได้แก่  

2.1 ส่วนควบ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144) คือ ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่ง
ทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่ง ท้องถิ่นเป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจ
แยกจากกันได้นอกจากจะท าลาย ท าให้บุบสลาย หรือท าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ
ไป หากผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้นด้วย(ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต 
จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, 2549: 96) ตัวอย่างเช่น รถยนต์ย่อมมีล้อรถยนต์ 
เครื่องยนต์เป็นส่วนควบ หากแยกจากกันแล้ว รถย่อมไม่มีสภาพที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างรถ  บ้านมี
หลังคาเป็นส่วนควบ นาฬิกามีเข็มเข็มนาฬิกาเป็นส่วนควบ บ้านเป็นส่วนควบกับที่ดิน ไม้ยืนต้นเป็น
ส่วนควบกับท่ีดิน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี มีทรัพย์และทรัพย์สินบางอย่างที่มีลักษณะเป็นส่วนควบ แต่กฎหมาย
บัญญัติไว้ไม่ให้ถือเป็นส่วนควบ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงไม่เป็นส่วนควบ ได้แก่  

2.1.1 ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ อันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี 
ย่อมไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145) เช่น ต้นข้าว ผัก ต้น
อ้อย ต้นข้าวโพด เป็นต้น 

แต่ส าหรับ “ต้นพลู” แม้เป็นไม้เลื้อยก็ตามจัดว่าเป็นไม้ยืนต้น  ต้นพลูจึงเป็น
ส่วนควบของที่ดิน 

2.1.2 ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับ
ที่ดินหรือโรงเรือนนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146) เช่น ร้านแสดงสินค้าในงาน
กาชาด แผงลอยบนที่ดิน เครื่องจักรในโรงงาน เครื่องปรับอากาศในบ้าน พัดลมติดเพดาน เป็นต้น 

2.1.3 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อ่ืนใช้สิทธินั้นปลูก
สร้างไว้ในที่ดินนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146) เช่น เช่าที่ดินเพ่ือปลูกบ้านอยู่
อาศัย บ้านหลังนั้นไม่ตกเป็นส่วนควบของที่ดิน ผู้เช่ายังคงเป็นเจ้าของบ้านอยู่ เป็นต้น  

2.2 อุปกรณ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 147) หมายถึง สังหาริมทรัพย์
ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่น หรือโดยเจตนา ชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธานย่อมเป็นของใช้
ประจ าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นเสมอ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการดูแล หรือใช้สอย หรือรักษา
ทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น และผู้ที่เป็นเจ้าของ ทรัพย์อันเป็นประธานได้น าอุปกรณ์นี้มาติดต่อ ปรับเข้า 
ประกอบไว้ หรือท าโดยประการอ่ืนใด ในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น เช่น 
ยางอะไหล่รถยนต์เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ ปลอกแว่นตาเป็นอุปกรณ์ของแว่นตา แม่แรงรถยนต์ หรือ
เครื่องมือซ่อมรถยนต์เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ เป็นต้น 
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อุปกรณ์ของทรัพย์แม้จะแยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานชั่วคราว ก็ยังไม่ขาดจาก
การเป็น อุปกรณ์ของทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น โดยปกติแล้วอุปกรณ์นี้จะตกติดไปกับทรัพย์ที่เป็น
ประธานนั้นเสมอ เมื่อโอนทรัพย์ประธานไปให้ผู้ใด ผู้รับโอนย่อมได้อุปกรณ์ไปด้วย  เว้นแต่จะมีการตก
ลงไว้เป็นอย่างอ่ืน (ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, 2549: 97) 

2.3 ดอกผล (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148) หมายถึง ดอกผลของ
ทรัพย์ได้แก่ ดอกผลธรรมดา และดอกผลนิตินัย ดอกผลมี 2 ประเภท คือ ดอกผลธรรมดา และดอก
ผลนิตินัย 

ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล (2549: 97) ดอก
ผล หมายถึงสิ่งที่งอกเงยเพิ่มเติมจากตัวทรัพย์ อันได้แก่ ดอกผลธรรมดา และดอกผลนิตินัย 

2.3.1 ดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของทรัพย์ซึ่งได้มา
จากตัวทรัพย์โดยการมีหรือการใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยม เมื่อดอกผลงอกเงยแล้วถือเป็นทรัพย์ที่
เพ่ิมพูนงอกเงยแยกต่างหากจากตัวแม่ทรัพย์และสามารถถือเอาได้เมื่อตัดขาดจากทรัพย์นั้น เช่น 
ผลไม้เมื่อขาดหลุดจากต้นไม้ ขนของสัตว์ ทรัพย์ที่เป็นดอกผลธรรมดาจะถือว่าเป็นดอกผลได้ต่อเมื่อ 
ขาด ตก ออกจากแม่ทรัพย์แล้ว ถ้ายังไม่ขาดก็ถือว่ายังไม่ใช่ 

2.3.2 ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้มาเป็นครั้ง
คราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผู้อื่นเพ่ือการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถค านวณและถือเอาได้เป็นรายวัน
หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ดอกผลนิตินัย มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ดอกผลของแม่ทรัพย์ที่เกิด
จากการที่ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์นั้นแล้วซึ่งกฎหมายรับรองให้เป็นดอกผล เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า ค่าปันผล และ
มอบค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์เป็นครั้งคราว  

ดอกผลนิตินัย มีสาระส าคัญดังนี้ 
1) ต้องเป็นทรัพย์ เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า 
2) ต้องเป็นทรัพย์ท่ีตกได้แก่เจ้าของแม่ทรัพย์  
3) ทรัพย์ที่ตกได้แก่แม่ทรัพย์นี้จะต้องเป็นการตอบแทนจากผู้อ่ืน 
4) ทรัพย์ที่ได้แก่เจ้าของแม่ทรัพย์นั้นจะต้องได้เป็นครั้งเป็นคราว 

ประโยชน์ในการทราบว่าทรัพย์ใดเป็นดอกผลก็คือ เจ้าของแม่ทรัพย์มีสิทธิ
ในดอกผลของทรัพย์นั้น 
 

บรรพ 3 ว่าด้วย เอกเทศสัญญา  
 ในส่วนของสัญญาจะขอกล่าวถึง เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม(กู้ยืม) ก่อนเข้าสู่เนื้อหามาท าความ
เข้าใจก่อนว่า พ้ืนฐานของบรรดาสัญญาทั้งหลายนั้นจะมีหลักการที่ส าคัญอยู่ตรงที่ “สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิด” นั่นก็หมายความว่า สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด ของคู่สัญญา จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มี
การท าสัญญาระหว่างกันขึ้นมา (อันเป็นการผูกพันกันตามหลักบุคคลสิทธินั่นเอง) เมื่อคู่สัญญาได้  
ตกลงท าสัญญาใดสัญญาหนึ่งขึ้นมาแล้ว ทันทีที่สัญญาเกิด คู่สัญญาย่อมเกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน
ขึ้นมา และนิติสัมพันธ์ในที่นี้  ก็คือ เกิดสิทธิ เกิดหน้าที่ เกิดความรับผิด ในระหว่างคู่สัญญานั่นเอง 
ดังนั้นบุคคลนอกสัญญาย่อมไม่เกิดสิทธิหน้าที่ และความรับผิด ในระหว่างคู่สัญญา 
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1. เช่าทรัพย์ 

1.1 ความหมายของสัญญาเช่าทรัพย์ 
สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ เช่าได้ใช้

หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่า
เพ่ือการนั้น (มาตรา 537) จากบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กล่าวมา อธิบายความหมายของสัญญาเช่า
ทรัพย์ได้ ดังนี้ 

1.1.1 สัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” และอีกฝ่าย
หนึ่งเรียกว่า “ผู้เช่า” 

1.1.2 ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า เช่น เช่า
หนังสือเพ่ืออ่าน หรือเช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศัย มีข้อสังเกตว่า ผู้ให้เช่าทรัพย์สินนี้ กฎหมายมิได้บัญญัติว่า
จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่า ฉะนั้น มิใช่เจ้าของทรัพย์สินก็อาจจะให้เช่าทรัพย์ได้ แต่ผู้ให้เช่า
นั้นจะต้องเป็นผู้มีอ านาจให้เช่าได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1086/2511 เมื่อผู้ให้เช่าให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญา แม้ผู้ให้เช่าจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินนั้น ผู้เช่าก็มีหน้าที่ช าระค่าเช่า 

1.1.3 การได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ามีระยะเวลาอันจ ากัด กล่าวคือ 
ระยะเวลาแห่งการเช่าอาจจะก าหนดเป็นวัน เดือน หรือปี ก็ได้ นอกจากนี้ก าหนดระยะเวลาเช่า
จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย เช่น ถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้ามมิให้เช่าเกิน
กว่า 30 ปี หรือในกรณีเช่า ถ้ามิได้ก าหนดระยะกันไว้แน่นอน กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันปี
หนึ่ง ฯลฯ 

1.1.4 ผู้ เช่าตกลงให้ค่าเช่าแก่ผู้ ให้ เช่าเพ่ือเป็นการตอบสนองที่ได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า ส าหรับค่าเช่าที่ผู้เช่าให้เป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้เช่านี้ โดยปกติมักจะ
ก าหนดช าระกันเป็นเงินตรา อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาอาจจะตกลงกันเอาทรัพย์สินอื่น หรือแรงงานตอบ
แทนเป็นค่าเช่าก็ได้ 

ข้อสังเกต สัญญาเช่าทรัพย์นี้ ถือเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง ฉะนั้น จึงต้องตกอยู่
ภายใต้บทบัญญัติทั่วไป เกี่ยวความสามารถในการท านิติกรรม กล่าวคือ ผู้ที่ท าสัญญาเช่าจะต้องไม่
เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ฯลฯ นอกจากนี้ การแสดงเจตนาท าสัญญา
เช่าจะต้องไม่เกิดการถูกข่มขู่ ฉ้อฉล หรือส าคัญผิด และวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่าจะต้องไม่ขั ดต่อ
กฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน และไม่เป็นการพ้นวิสัยด้วย 

1.2 ลักษณะส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ 
1.2.1 สัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าต่างมี

หนี้ที่จะต้องช าระตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยทางฝ่ายผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่า
แก่ผู้เช่าได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นและทางฝ่ายผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องช าระค่าเช่า 

1.2.2 สัญญาเช่ามิได้เป็นสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ เพราะว่าสัญญา
เช่ามีลักษณะแตกต่างกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ ซึ่งเป็นสัญญาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินไปยังผู้อ่ืนตามวัตถุประสงค์ของสัญญานั้น แต่สัญญาเช่นนี้เป็นแต่เพียงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัดเท่านั้น และเมื่อสัญญาเช่าระงับลง ผู้เช่าจะต้อง
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ส่งทรัพย์สินที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า ดังนี้ จะเห็นได้ว่าสัญญาเช่ามิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
เลย 

1.2.3 วัตถุแห่งสัญญาเช่าต้องเป็นทรัพย์สิน ค าว่า “ทรัพย์สิน” ตามมาตรา 138 
หมายความทั้งทรัพย์ คือวัตถุที่มีรูปร่างและรวมทั้งวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมี ราคาและอาจถือเอาได้ 
ฉะนั้นการเช่าทรัพย์สินตามมาตรา 537 จึ งหมายถึงการเช่าทรัพย์สินที่มี รูปร่าง อันได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงสิทธิต่าง ๆที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

ทรัพย์นอกพาณิชย์ อันได้แก่ทรัพย์ที่ไม่สามารถจะถือเอาได้ และทรัพย์ที่ไม่
สามารถโอนกันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ดวงดาวต่าง ๆ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่สามารถที่จะน ามาให้เช่ากันได้ 

1.2.4 สัญญาเช่าถือคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพราะว่า สิทธิของผู้เช่าที่จะ
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเท่านั้น จะโอนกันไม่ได้ ฉะนั้น
เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าระงับลง ไม่ตกทอดไปยังทายาท แม้ว่าสัญญาเช่ายังไม่ครบก าหนดก็ตาม เว้น
แต่จะเป็นกรณีการเช่าที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา เช่น ผู้เช่าออกเงินช่วยค่า
ก่อสร้าง หรือก่อสร้างเอง และยกสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นการตอบแทน ซึ่งในกรณีนี้มิใช่เป็น
สิทธิเฉพาะตัวผู้เช่า และเม่ือผู้เช่าตาย สิทธิตามสัญญาเช่าย่อมตกทอดแก่ทายาท 

ค าพิพากษาฎีกาที่  100/2531 สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ เช่า 

ไม่เป็นทรัพย์สินที่ตกทอดทางมรดก เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าระงับ 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 383/2540 เป็นเรื่องที่มีการระบุในสัญญาเช่า ว่าผู้เช่า

สามารถโอนสิทธิการเช่าให้ผู้อ่ืนได้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาที่ผูกพันเฉพาะคู่สัญญา เมื่อผู้เช่าตาย 
สัญญาเช่าระงับย่อมรวมทั้งข้อสัญญานี้ด้วย 

1.2.5 สัญญาเช่าทรัพย์สินเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดบุคคลสิทธิเท่านั้น กล่าวคือ เป็นหนี้
เหนือบุคคลระหว่างคู่สัญญาในอันที่จะเรียกร้องได้เฉพาะคู่กรณีในสัญญาเท่านั้ น ให้ปฏิบัติการช าระ
หนี้ เช่น ในเรื่องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า เฉพาะผู้เช่าเท่านั้นที่เป็นคู่สัญญาที่จะเรียกร้องให้ผู้เช่าส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เช่า หรือในกรณีช าระค่าเช่า ก็เฉพาะผู้ให้เช่าที่เป็นคู่กรณีเท่านั้นที่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่า
ช าระค่าเช่า บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สัญญาจะมาเรียกส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า หรือเรียกให้ช าระค่าเช่าไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่าอันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ย่อมไม่ระงับไป เพราะ
เหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ โอน ที่ซึ่งมีต่อผู้เช่า
ด้วย ซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าไป
ยังบุคคลอ่ืน (ท่ีไม่ใช่คู่สัญญา) เช่น ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน ได้ขายบ้านและที่ดินที่ให้เช่า 
แก่บุคคลอ่ืนไปในกรณีนี้ สัญญาเช่าย่อมตกติดไปกับอสังหาริมทรัพย์ที่โอนไปด้วย โดยถือว่าสัญญาเช่า
ยังไม่ระงับ ซึ่งผู้เช่าสามารถยกเอาสัญญาเช่าใช้ยันบุคคลอ่ืนที่มารับโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ 
นอกจากนี้กฎหมายยังได้บัญญัติให้ผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของ 
ผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วย 
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มีข้อสังเกต กฎหมายบัญญัติเฉพาะกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ที่สัญญา
เช่าไม่ระงับ เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่า แต่ถ้าเป็นกรณีเช่าสังหาริมทรัพย์แล้ว ไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ ฉะนั้น เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่าย่อมระงับไปทันที 

ค าพิพากษาฎีกาที่  498/2536 ห. ท าสัญญาให้จ าเลยเช่าอาคารของตนมี
ก าหนด 11 ปี 5 เดือน โดยได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันเดียวกัน 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 สัญญาเช่าดังกล่าวย่อมมีผลใช้บังคับได้ระหว่าง ห. กับจ าเลย เว้นแต่ว่า
หากไม่มีการจดทะเบียนการเช่าก็บังคับได้เพียง 3 ปี เท่านั้น หาท าให้สัญญาเช่าเป็นโมฆะไม่ และ
แม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนการเช่าอาคารพิพาทระหว่าง ห. กับจ าเลยที่ได้ยื่นค าขอไว้ใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2525 ก็มิได้หมายความว่าสัญญาเช่าเพ่ิงเกิดขึ้นในวันจดทะเบียน การที่ ห. จด
ทะเบียนยกที่ดินและอาคารพิพาทให้แก่ภรรยาและบุตรของ ห. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 อันเป็น
วันก่อนจดทะเบียนการเช่า ภรรยาและบุตรของ ห. ซึ่งเป็น ผู้รับโอนจึงต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาเช่า ที่ ห. ได้ท าไว้ก่อนตามมาตรา 569 ภรรยาและบุตรของ ห. จดทะเบียนโอนที่ดินและ
อาคารพิพาทให้แก่โจทก์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2530 ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่า โจทก์ผู้รับโอน
ย่อมต้องรับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวด้วย 

1.3 แบบของสัญญาเช่า 
ไผทชิต เอกจริยากร (2549: 68-69) การท าสัญญาบางประเภทกฎหมายอาจ

ก าหนดให้คู่สัญญาจะต้องท าตามแบบที่กฎหมายในเรื่องนั้นๆก าหนดไว้ แต่ในเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์นั้น
จะมี เพียงมาตรา 538 เท่ านั้นที่ กล่ าวถึงหลักเกณฑ์ ในการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ไว้ว่า “เช่ า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็น
ส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีก าหนดเวลากว่าสามปีขึ้นไป หรือก าหนดตลอด
อายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่า
การเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี ” จะเห็นได้ว่ามาตรา 538 กล่าวถึงการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง และถ้าไม่ท าจะก่อผลอย่างไร  ซึ่งมาตรา 538 มิใช่แบบของ
สัญญาเช่า แต่เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ในการท าสัญญาเช่า คือสัญญาเช่าเกิดขึ้นแล้วแม้ตกลงด้วยวาจาก็
ตาม 

ทั้งนี้กฎหมายมิได้บัญญัติบังคับว่า การเช่านั้นจะต้องท าเป็นหนังสือ หรือต้องท าตาม
แบบแต่อย่างใด แต่ก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีไว้ ฉะนั้นการเช่า
สามารถที่จะตกลงด้วยลายลักษณ์อักษรหรือวาจาก็ได้ เช่น เช่ารถยนต์มาขับขี่ การเช่านี้อาจจะพูด
ด้วยปากเปล่า หรือท าเป็นหนังสือก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงการเช่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วย 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 136/2503 หนังสือสัญญาเช่าห้องที่โจทก์จ าเลยท ากันมีก าหนด 5 
ปี แต่มิได้จะทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น หาตกเป็นโมฆะไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา538 ให้ฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง 3 ปี 
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1.4 การฟ้องร้องบังคับคดีในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าจะให้ฟ้องร้องบังคับคดีได้จะต้องปรากฏว่าการเช่านั้น

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1.4.1 มีหลักฐานเป็นหนังสือ ค าว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือนี้ ไม่ใช่แบบของสัญญาเช่า 

เพราะถึงแม้จะมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาเช่า ก็ยังสมบูรณ์ใช้ได้อยู่ เพียงแต่ฟ้องรัองบังคับคดี
กันไม่ได้เท่านั้น (แต่ถ้าหากเป็นแบบแล้ว แต่ไม่ตามแบบที่ก าหนด กฎหมายถือว่าตกเป็นโมฆะไปเลย) 
ฉะนั้น การเช่าที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ถ้าได้มีการช าระค่าเช่ากันไปแล้วก็ถือว่า เป็นการช าระหนี้ที่
สมบูรณ์ จะมาเรียกคืนโดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานไม่ได้ 

1.4.2 หลักฐานเป็นหนังสือนั้น ต้องลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หมายถึง ลายมือชื่อ
ของฝ่ายที่จะถูกบังคับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเช่า ถ้าหากปรากฏว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ไม่มี
ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแล้ว ก็ไม่อาจจะน ามาฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ เช่น ผู้เช่าลงลายมือชื่อฝ่าย
เดียว แต่ผู้ให้เช่ามิได้ลงลายมือชื่อ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญด้วย ดังนี้ จึงฟ้องร้องบังคับคดีกัน
ไม่ได้ 

1.4.3 ถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี หรือตลอดอายุผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า
ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียน ถ้ามิได้ท าเช่นนั้นจะฟ้องบังคับกันได้เพียง 3 ปี 

การเช่าที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนนี้ได้แก่ 
1) การเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี 
2) การเช่าตลอดอายุเช่าหรือผู้ให้เช่า 

การเช่าตามข้อ 1) และ 2) ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย 
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง 3 ปี เท่านั้น ที่ว่าฟ้องร้อง
บังคับคดีกันได้เพียง 3 ปีนี้ จะต้องเข้าใจด้วยว่า มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด
ด้วย ถ้าหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว ก็จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เลย 

1.5 ก าหนดระยะเวลาสูงสุดของสัญญาเช่าทรัพย์ 
1.5.1 กรณีเช่าสังหาริมทรัพย์ กฎหมายมิได้ก าหนดระยะเวลาสูงสุดส าหรับการเช่า

สังหาริมทรัพย์ไว้ ดังนั้นการเช่าสังหาริมทรัพย์จึงสามารถที่จะท าสัญญาเช่ากันเกินกว่า 30 ปี หรือท า
สัญญาเช่ากันตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าก็ได้ 

1.5.2 กรณี เช่าอสังหาริมทรัพย์  กฎหมายห้ามมิให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กันเป็น
ก าหนดเวลาเกินกว่า 30 ปี ถ้าท าได้สัญญากันไว้เป็นก าหนดเวลานานกว่านั้น (เกินกว่า 30 ปี) ก็ให้
ลดลงมาเป็น 30 ปี อย่างไรก็ตาม ก าหนดเวลาเช่าดังกล่าวเมื่อสิ้นลงแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้อง
อย่าให้เกิน 30 ปี นับแต่วันต่อสัญญา 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายอนุญาตให้ท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลอดอายุของ
ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าด้วย 

มีข้อสังเกต การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินกว่า 30 ปีนี้ ถ้ามิได้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ คงเพียงแต่มีหลักฐานเป็นหนังสือเท่านั้น กรณีดังกล่าวนี้จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้
เพียง 3 ปีเท่านั้น 
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1.6 บุคคลหลายคนต่างอ้างสิทธิในทรัพย์สินที่เช่ารายเดียวกัน 
1.6.1 ถ้าทรัพย์สินที่เช่าเป็นสังหาริมทรัพย์และมีบุคคลหลายคนอ้างสิทธิในทรัพย์สิน

ที่เช่ารายเดียวกัน ในกรณีนี้ กฎหมายบัญญัติว่าทรัพย์ตกอยู่ในครอบครองของผู้เช่าคนใดก่อนด้วย
สัญญาเช่าทรัพย์นั้น ผู้เช่าคนนั้นมีสิทธิดีกว่าผู้เช่าคนอ่ืน ตัวอย่างเช่น ด าเช่ารถยนต์จากแดง วั นที่ 1 
กุมภาพันธ์ และก าหนดจะส่งมอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ แต่ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ แดงได้เอารถยนต์ไปให้
เขียวเช่า โดยเขียวได้ครอบครองรถยนต์คันนั้นก่อน ดังนี้ ถือว่าเขียวมีสิทธิดีกว่าด า 

1.6.2 ถ้าทรัพย์สินที่ เช่าเป็นอสังหาริมทรัพย์และมีบุคคลหลายคนอ้างสิทธิใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายเดียวกัน ในกรณีนี้กฎหมายได้ให้วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 543 บุคคลหลายคนเรียกร้องเอาอสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันอาศัยมูล
สัญญาเช่าต่างราย ท่านให้วินิจฉัยดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าการเช่านั้นเป็นประเภทซึ่งมิได้บังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องจดทะเบียน 
ท่านให้ถือว่าผู้เช่าซึ่งได้ทรัพย์สินไปไว้ในครอบครองก่อนด้วยสัญญาเช่าของตนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่า  

คนอ่ืน ๆ 
(2) ถ้าการเช่าทุก ๆ รายเป็นประเภทซึ่งบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องจด

ทะเบียน ท่านให้ถือว่าผู้เช่าซึ่งได้จดทะเบียนการเช่าของตนก่อนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าคนอ่ืนๆ 
(3) ถ้าการเช่ามีทั้ งประเภทซึ่งต้องจดทะเบียนและประเภทซึ่งไม่ต้องจด

ทะเบียนตามกฎหมายยันกันอยู่ไซร้ ท่านว่าผู้เช่าคนที่ได้จดทะเบียนการเช่าของตนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่า 
เว้นแต่ผู้เช่าคนอ่ืนจะได้ทรัพย์สินนั้นไปไว้ในครอบครองด้วยการเช่าของตนเสียก่อนวันจดทะเบียนนั้น
แล้ว 

หลั ก เกณ ฑ์ ใน การ พิ จารณ าว่ า เข้ ากรณี ที่ บุ คคลห ลายคน เรี ย ก เอา
อสังหาริมทรัพย์รายเดียวกันโดยอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย กล่าวคือ (ไผทชิต เอกจริยากร, 2549: 
101-102) 

1) ถ้าเป็นการเช่าที่กฎหมายมิได้บังคับว่าต้องจดทะเบียน ผู้เช่าซึ่งได้ทรัพย์สิน
ไปไว้ในครอบครองก่อนด้วยสัญญาเช่าของตน ย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้เช่าคนอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น ด าให้แดง
เช่าบ้านมีก าหนด 2 ปี แต่ยังมิได้รับมอบ ต่อมาด าเอาบ้านหลังนั้นให้เขียวเช่า มีก าหนด 2 ปี เช่นกัน 
และได้ส่งมอบบ้านแก่เขียวแล้ว ดังนั้น เขียวมีสิทธิดีกว่าแดง 

2) ถ้าเป็นการเช่าที่กฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียน ผู้เช่าซึ่งได้จดทะเบียน
การเช่าของตนก่อน ย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้เช่าคนอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น ด าให้แดงเช่าบ้านมีก าหนดเวลา 5 ปี 
และต่อมาได้น าบ้านนี้ให้เขียวเช่ามีก าหนด 5 ปี เช่นกัน ถ้าปรากฎว่าเขียวท าหนังสือและจดทะเบียน
การเช่าก่อนแดง เขียวมีสิทธิมากกว่าแดง 

3) ถ้าเป็นการเช่าที่มีทั้งประเภทต้องจดทะเบียนและไม่ต้องจดทะเบียน ผู้เช่า
คนที่ได้จดทะเบียนการเช่าของตน มีสิทธิดีกว่า เว้นแต่ผู้ เช่าคนอ่ืนจะได้ทรัพย์สินนั้นไปไว้ใน
ครอบครองด้วยการเช่าของตนเสียก่อนวัน จดทะเบียนนั้น ตัวอย่างเช่น ด าให้แดงเช่าและเข้าไป
ครอบครองทรัพย์นั้นทันที ต่อมาจดทะเบียนการเช่ากับเขียวมีก าหนด 5 ปี ดังนั้นต้องถือว่าแดงมีสิทธิ
ดีกว่าเขียว 
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ค าพิพากษาฎีกาที่  10227/2539 โจทก์ท าสัญญาเช่ าตึกพิพาทจาก
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยรับโอนสิทธิการเช่ามาจากบริษัท ล. มีก าหนด 6 ปี และ
จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนจ าเลยท าสัญญาเช่าช่วงตึกพิพาทมาจากบริษัท ล. มี
ก าหนด 25 ปี โดยมิได้จดทะเบียน ซึ่งการเช่าเกินกว่า 3 ปี มาตรา 538 บังคับว่าต้องจดทะเบียน การ
เช่าของโจทก์และการเช่าช่วงของจ าเลยเป็นประเภทซึ่งบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้ องจดทะเบียน จึง
ต้องถือว่าโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิของตนก่อนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าจ าเลยตามมาตรา 543(2) กล่าวคือ
ต้องถือวันจดทะเบียนเป็นส าคัญ การที่จ าเลยได้ครอบครองตึกพิพาทและท าสัญญาเช่าก่อนโจทก์ไม่มี
ความส าคัญในเรื่องนี้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่จ าเลยได้ 

1.7 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า 
1.7.1 หน้าที่ของผู้ให้เช่า 

1) ผู้ให้เช่าจ าต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว การ
ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่านี้ ให้บังคับตามกฎหมายซื้อขายโดยอนุโลม กล่าวคือ การส่งมอบนั้นจะส่งมอบ
โดยวิธีใดก็ได้ เพียงแต่ว่าให้ทรัพย์สินที่เช่านั้นตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้เช่า เช่น เช่าบ้าน ก็ส่งมอบกุญแจ
บ้านให้ หรือเช่ารถยนต์ก็อาจจะส่งมอบทั้งรถยนต์พร้อมกุญแจ หรือจะส่งมอบแต่กุญแจก็ได้ 

อย่างไรก็ดี ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพที่เหมาะสมแก่การ
เช่า มิฉะนั้นผู้เช่าอาจจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้ 

2) ผู้ให้เช่าจ าต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าได้จ่ายไปโดยความ
จ าเป็นและสมควร เพ่ือรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาตามปกติ และเพ่ือ
ซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย 

3) ผู้ให้เช่าจะต้องให้ผู้เช่าได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า 
1.7.2 ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า 

1) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดในกรณีทรัพย์สินที่ให้เช่านั้น ช ารุดบกพร่อง อย่างใด
อย่างหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี 
ประโยชน์ที่มุ่งโดยสัญญาก็ดี ทั้งนี้ โดยมิพักต้องค านึงว่าผู้ให้เช่าจะรู้หรือไม่รู้ว่า ความช ารุดบกพร่อง
นั้นมีอยู่ (กฎหมายเช่าทรัพย์บัญญัติให้บังคับตามกฎหมายซื้อขายโดยอนุโลม) 

2) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดในกรณีทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นรอนสิทธิ  หากว่ามีบุคคล
ใดมาก่อกวน ขัดสิทธิของผู้เช่า ในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่ได้เช่ากันนั้นอยู่ในเวลาเช่าก็ดี เพราะความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าก็ดี ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิด
ในผลอันนั้น (กฎหมายเช่าทรัพย์บัญญัติให้บังคับตามกฎหมายซื้อขายโดยอนุโลม) 

3) ความรับผิดที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่ให้เช่า กล่าวคือ ผู้ให้เช่าย่อมต้องรับ
ผิดในความช ารุดบกพร่องอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่า และผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทุกอย่าง
บรรดาซึ่งเป็นการจ าเป็นขึ้น เว้นแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึง
ต้องท าเอง 
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1.8 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า 
1.8.1 หน้าที่ของผู้เช่า 

1) ผู้เช่าต้องใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือตามประเพณีนิยม 
เช่น มีสัญญาตกลงเช่ารถเพ่ือขับข่ีเที่ยว แต่ผู้เช่ากลับเอารถไปบรรทุกอิฐ ปูน ทราย เป็นต้น 

2) ผู้เช่าจ าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สิน
ของตนเอง และต้องบ ารุงรักษาทั้งซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย 

3) ผู้เช่าจ าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่
เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควร 

4) ผู้เช่าต้องช าระค่าเช่าตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญา 
ถ้ามิได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามจารีตประเพณี 

5) ผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ถ้าในระหว่างเช่ามีเหตุ
จะต้องซ่อมแซมทรัพย์ซึ่งเช่านั้นเป็นการเร่งร้อน และผู้ให้เช่าประสงค์จะท าการอันจ าเป็นเพ่ือที่จะ
ซ่อมแซมเช่นว่านั้น แม้ว่าการนั้นจะเป็นความไม่สะดวกแก่ผู้เช่าก็ตาม 

6) ผู้เช่าต้องแจ้งเหตุการณ์กรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ผู้เช่าทราบ 
6.1) ถ้าทรัพย์สินที่เช่านั้นช ารุด ควรที่ผู้ให้เช่าจะต้องซ่อมแซมก็ดี 
6.2) ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อปกป้องภยันตรายแก่ทรัพย์สิน

นั้นก็ดี 
6.3) ถ้าบุคคลภายนอกรุกล้ าเข้ามาในทรัพย์สินที่เช่า หรือเรียกอ้างสิทธิ

อย่างใดอย่างหนึ่งเหนือทรัพย์สินนั้นก็ดี 
7) ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน เมื่อสัญญาเช่าได้เลิกหรือ

ระงับลง ถ้ามิได้ท าหนังสือลงลายมือชื่อของคู่สัญญาก าหนดว่าทรัพย์สินที่ให้เช่ามีสภาพอย่างไร ก็ให้
สันนิษฐานว่าผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว และเมื่อส่งคืนก็ต้องส่งคืนใน
สภาพที่ดีแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้น มิได้ซ่อมแซมให้ดีในขณะที่ส่งมอบให้ 

8) ผู้เช่าจะไม่ท าการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดในทรัพย์สินที่เช่า 
ถ้ามิได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน ถ้าผู้เช่าฝ่าฝืน เมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้องผู้เช่าจะต้องท าให้ทรัพย์นั้น
กลับคืนคงสภาพเดิม 

1.8.2 ความรับผิดชอบของผู้เช่า 
1) ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแก่

ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้เช่าเอง หรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง แต่ผู้เช่า
ไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ 

2) ผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ ให้ เช่าในความสูญหายหรือบุบสลายใดๆ 

อันเกิดจากการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า 
3) ผู้เช่าจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าต้องเสียหายอย่างใดๆ เพราะ

ความละเลยชักช้าของผู้เช่าที่ไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบโดยพลัน ในกรณีที่ 
3.1) ถ้าทรัพย์สินที่เช่านั้นช ารุด ควรที่ผู้ให้เช่าจะต้องซ่อมแซม 
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3.2) ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อปกป้องภยันตรายแก่ทรัพย์สิน
นั้น 

3.3) ถ้าบุคคลภายนอกรุกล้ าเข้ามาในทรัพย์สินที่เช่าหรือเช่าหรือเรียกอ้าง
สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือทรัพย์สินนั้น 

เว้นแต่ผู้ให้เช่าจะได้ทราบเหตุการณ์กรณีดังกล่าวนั้นอยู่ก่อนแล้ว ผู้เช่าก็ไม่ต้อง
รบัผิด 

คดีที่ผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่านั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนด 6 
เดือน นับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3345/2548  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามสัญญาเช่า
ทรัพย์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ใน 2 กรณี คือ โดยก าหนดแห่งสัญญาประการหนึ่ง กับโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอีกประการหนึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 386 มิใช่ว่าเมื่อสัญญาเช่าไม่มี
ข้อก าหนดให้จ าเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว จ าเลยจะไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเสียเลย 

ป.พ.พ. มาตรา 548 ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้ว่า ถ้าผู้ให้เช่า
ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพ่ือประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได้ ดังนั้น หากมีข้อเท็จจริงต้องด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จ าเลยย่อมมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าต่อโจทก์ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  1471/2548 สัญญาเช่าข้อ 4 ระบุว่า ผู้ เช่าต้อง
บ ารุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งประกอบเป็นสิ่งที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อย เพ่ือซ่อมสิ่งที่สึก
หรอจากการใช้งานตามปกตินั้น หมายถึงข้อสัญญาที่ให้ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเสมอกับ
ที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง ต้องบ ารุงรักษาและท าการซ่อมแซมเล็กน้อยตามที่ ป.พ.พ. 
มาตรา 553 บัญญัติไว้เท่านั้น หาได้หมายความว่าผู้เช่าจะต้องรับผิดซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าในทุกๆ 

กรณีไม ่
การซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องความจ าเป็นและสมควรเพ่ือรักษาทรัพย์สินที่เช่า

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เป็นหน้าที่ของจ าเลยผู้ให้เช่าตามมาตรา 547 หาใช่เป็นการบ ารุงรักษา
ตามปกติและเพ่ือซ่อมแซมเล็กน้อยอันจะตกอยู่ในความรับผิดของโจทก์ผู้เช่าไม่ ดังนั้น จ าเลยในฐานะ
ผู้ให้เช่าจึงเป็นฝ่ายต้องรับผิดในการซ่อมแซมดังกล่าวตามมาตรา 550 

1.9 การเช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า 
1.9.1 ความหมายของการเช่าช่วง 

1) การเช่าช่วง หมายถึง การที่ผู้เช่าเอาทรัพย์สินที่ตนได้เช่ามา ไปให้บุคคลอ่ืน
เช่าต่ออีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทรัพย์สินที่ให้เช่าช่วงต่อนี้จะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ และผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าต่อผู้เช่า ตัวอย่างเช่น ด าเช่าบ้านจากแดง 1 
หลัง และได้แบ่งห้อง 1 ห้อง ให้เขียวเช่า มีข้อสังเกตว่าการที่จะเป็นเช่าช่วงได้นั้น จะต้องเป็นการเช่า
เสียก่อนและทรัพย์สินนี้จะให้เช่าช่วงนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินอันเดียวกันกับทรัพย์สินที่ผู้เช่าได้เช่ามา 

2) การเช่าช่วงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของการเช่าทรัพย์ กล่าวคือ การเช่า
ช่วงจะต้องเป็นไปตามหลักเดียวกับการเช่าทรัพย์ เช่น การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี ต้องท า
เป็นหนังสือและจดทะเบียน 
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3) ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงไม่ได้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาเช่า 
ถ้าผู้เช่าเอาทรัพย์สินที่ตนเช่ามา ออกให้ผู้ อ่ืนเช่าช่วง โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะ
บอกเลิกสัญญาเช่าเสียก็ได้ 

ถ้าการเช่าช่วงได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ก็จะก่อให้เกิดผลให้ผู้เช่าและ
ผู้เช่าช่วงมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมายเช่าทรัพย์ โดยมิได้ถือว่า ผู้เช่าช่วงเป็นบริวารของผู้เช่า 
และผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่า นอกจากนี้ถ้าสัญญาเช่าเดิมระงับ สัญญาเช่าช่วงย่อมระงับไปด้วย 
เพราะสัญญาเช่าช่วงต้องอาศัยสัญญาเช่าเดิม 

1.9.2 การโอนสิทธิการเช่า 
การโอนสิทธิการเช่า หมายถึง การโอนสิทธิที่จะได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์

จากทรัพย์สินนั้นไปให้บุคคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การโอนสิทธิการเช่านี้ผู้เช่าจะโอนสิทธิการ
เช่าของตนไปให้ผู้อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาเช่า 

ข้อสังเกต การโอนสิทธิการเช่านี้มีลักษณะแตกต่างกับการเช่าช่วงที่ได้กล่าวมา 
คือ การโอนสิทธิการเช่านี้ ผู้เช่าซึ่งเป็นผู้โอนได้โอนสิทธิการเช่าไปให้บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้รับโอนเข้ามา
สวมสิทธิแทน แต่ถ้าเป็นการเช่าช่วงแล้ว ผู้เช่ายังมีความผูกพันตามสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าอยู่ และได้มี
การท าสัญญาเช่าขึ้นใหม่เพ่ิม เรียกว่าสัญญาเช่าช่วง ซึ่งมีความผูกพันระหว่างผู้เช่าและผู้เช่าช่วง 

กฎหมายห้ามโอนสิทธิการเช่าก็เฉพาะฝ่ายผู้เช่าเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากผู้ให้เช่า เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสิทธิของผู้เช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว  ในทางตรงกันข้าม ถ้า
เป็นการโอนสิทธิการเช่าทางฝ่ายผู้ให้เช่าแล้ว กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามโอนไว้ ดังกรณีเช่นผู้เช่า ฉะนั้น
ผู้ให้เช่าสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเช่าได้เสมอ 

1.10 ความระงับแห่งสัญญาเช่า 
สัญญาเช่าจะระงับไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
1.10.1 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า 
1.10.2 สัญญาเช่าย่อมระงับไปเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่นมีเงื่อนเวลา

สิ้นสุดหรือ เงื่อนไขบังคับหลัง ถ้าเกิดเหตุอย่างนั้น ๆ ให้สัญญาสิ้นสุดลง 
1.10.3 สัญญาเช่าที่ก าหนดตลอดชีวิตของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า ย่อมระงับลงเมื่อผู้ให้เช่า

หรือผู้เช่าตาย  
1.10.4 สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ย่อมระงับสิ้นไป เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินที่ให้เช่า 
1.10.5 เมื่อทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปทั้งหมด เช่นว่าไฟไหม้บ้านเช่าไปหมดไม่มีเหลือ

อะไร สัญญาเช่าย่อมระงับไป แม้ว่าผู้ให้เช่ามาปลูกบ้านขึ้นใหม่ก็ไม่จ าเป็นต้องให้เช่าต่อหรือสัญญาเช่า
เดิม ก็ไม่เกิดขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด 

1.10.6 เมื่อผู้เช่าตาย สัญญาเช่าระงับเพราะเหตุว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่อาศัย
ความไว้วางใจ ในคุณสมบัติของผู้เช่าอย่างยิ่ง และสัญญาเช่าเป็นสัญญาเฉพาะตัว ทายาทจะเข้าถือ
สิทธิตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ครบก าหนดเวลาต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นสัญญาเช่าที่มีค่าตอบแทนยิ่งกว่า
สัญญาเช่าธรรมดา 

1.10.7 สัญญาเช่าระงับลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  
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1) บอกเลิกสัญญาในกรณีเป็นแบบเช่ามีก าหนดระยะเวลา (ท่ีว่าเป็นการเช่า
โดยไม่มีก าหนดระยะเวลานี้ อาจจะเป็นกรณีเช่ามีก าหนดระยะเวลา และได้เช่าครบตามก าหนด
ระยะเวลาที่ได้ตกลงกันแล้ว แต่ผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินนั้นอยู่โดยผู้ให้เช่ารู้แล้วไม่ทักท้วง กรณีนี้
กฎหมายถือว่าคู่สัญญาได้ท าสัญญาใหม่ต่อไปโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาเช่นกัน) 

การบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีก าหนดระยะเวลานี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นก าหนดช าระค่า เช่าก็ได้ทุกระยะ แต่ต้อง
บอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อน ชั่วก าหนดเวลาช าระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย  แต่ไม่
จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า 2 เดือน ตัวอย่างเช่น ด าเช่าบ้านแดง ไม่มีก าหนดระยะเวลาหรือมี
ก าหนดระยะเวลา  แต่ได้เช่าครบก าหนดแล้ว และด าคงครองบ้านเช่านั้นอยู่ต่อไป โดยแดงไม่ทักท้วง 
กรณีนี้ถือว่าด าและแดงท าสัญญาเช่าต่อไปโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา ดังนี้ แดงผู้ให้เช่าต้องการบอก
เลิกสัญญาเช่า แดงจะต้องบอกให้ด าผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน (กรณีตกลงค่าเช่าเป็น
รายเดือน) แต่ถ้าการเช่านั้นเป็นรายปี ผู้ให้เช่าบอกล่วงหน้าเพียง 2 เดือนก็พอ ไม่จ าเป็นต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าถึง 1 ปี 

2) บอกเลิกสัญญาเช่ากรณีผู้เช่าให้เช่าช่วงโดยมิชอบ 
3) บอกเลิกสัญญาเช่ากรณีผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่า แต่ถ้าค่าเช่าจะพึงส่งเป็นราย

เดือน หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนไม่น้อยกว่า 
15 วัน 

4) บอกเลิกสัญญาเช่า เมื่อผู้เช่าใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพ่ือการอย่างอ่ืน นอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือตามประเพณีปกตินิยม และผู้เช่าไม่สงวนรักษาทรัพย์สิน เสมือนวิญญูชน
สงวนรักษาทรัพย์สินของตน เมื่อผู้ให้เช่าได้บอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ผู้เช่าละเลยไม่ปฏิบัติ
ตาม 

5) บอกเลิกสัญญาเช่า เมื่อผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งโดยสภาพไม่
เหมาะแก่การที่จะใช้ประโยชน์ที่เช่ามา 

6) บอกเลิกสัญญาเช่า เมื่อผู้เช่าได้บอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าจัดการแก้ไขความ
ช ารุดบกพร่อง และผู้ให้เช่าไม่จัดท าให้คืนดีในเวลาอันสมควร หากว่าความช ารุดบกพร่องร้ายแรงถึง
ขั้นสมควรจะท าเช่นนั้น 

7) บอกเลิกสัญญาเช่าในกรณีการซ่อมแซมทรัพย์สินเป็นการเร่งร้อน โดย
ผู้ให้เช่า ถ้าการซ่อมแซมเป็นสภาพซึ่งต้องกินเวลานานเกินควร จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะสม
แก่การที่จะใช้ประโยชน์ที่เช่ามา 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5859/2530 เป็นกรณีที่มีผู้เช่า 2 คน คนหนึ่งตายเป็นผล
ให้สัญญาเช่าระงับเฉพาะคนที่ตาย แต่ส าหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่สัญญาเช่ามิได้ระงับไปด้วย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5379/2549  จ าเลยเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกใหม่ที่ยัง
ไม่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์จากโจทก์ โดยจ าเลยได้ช าระเงินค่าจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่าซื้อให้
โจทก์เพ่ือให้โจทก์ไปด าเนินการจดทะเบียน ถือได้ว่าโจทก์กับจ าเลยมีข้อตกลงกันให้โจทก์มีหน้าที่จด
ทะเบียนรถยนต์ที่เช่าซื้อ หลังจากท าสัญญาแล้ว 9 เดือน โจทก์ยังไม่ไปด าเนินการจดทะเบียน โจทก์
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จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ส่งมอบรถยนต์บรรทุกโดยสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ได้ จ าเลยย่อมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ 

1.11 สัญญาเช่าที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา 
สัญญาเช่าที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดานี้ กฎหมายไม่ได้ให้

ความหมายหรือค านิยามไว้ อย่างไรก็ตาม ก็เป็นสัญญาเช่าตามหลักเกณฑ์สัญญาเช่าธรรมดา โดยที่ผู้
เช่ายังจะต้องกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมขึ้นตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่า นอกเหนือไปจากค่าเช่าที่
จะต้องช าระตามสัญญาเช่าธรรมดา ที่ว่าผู้เช่าจะต้องกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมเติมเป็นการตอบ
แทนให้แก่ผู้ให้เช่านี้ อาจจะเป็นการออกเงินช่วยค่าก่อสร้าง หรือก่อสร้างเอง และยกสิ่งปลูกสร้าง
ให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นต้น 

ซ่ึงสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดานี้ แม้ผู้เช่าจะถึงแก่
ความตาย สัญญาเช่าก็ไม่ระงับ เพราะการเช่าดังกล่าวไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว ฉะนั้น เมื่อผู้เช่าตาย สิทธิ
ตามสัญญาเช่าย่อมตกทอดถึงทายาท นอกจากนี้สัญญาเช่าที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า
ธรรมดานี้ แม้จะมิได้มีหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญ ก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ หรือ
แม้แต่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี ก็ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

ข้อสังเกต ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดาและสัญญาเช่าต่างตอบ
แทนชนิดพิเศษ(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, 2558: 245-246) 

1.11.1 วัตถุประสงค์ สัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดานั้นมีวัตถุประสงค์เพียงการที่ผู้เช่า
ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในตัวทรัพย์โดยผู้ให้เช่าได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนของการใช้ทรัพย์ใน
ขณะที่สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษนั้นมีวัตถุประสงค์แบบผสม คือการได้ใช้ทรัพย์ในระยะเวลาที่
ยาวนานขึ้นโดยผู้เช่าให้ค่าเช่าและค่าตอบแทนในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 

1.11.2 ค่าตอบแทน ในสัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดาย่อมสมดุลกับการใช้ทรัพย์ของผู้
เช่า ในขณะที่สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษนั้นนอกจากจะมีค่าเช่าที่ตอบแทนการใช้ทรัพย์
ตามปกติ แล้วยังมีค่าตอบแทนพิเศษส าหรับระยะเวลาการใช้ทรัพย์ที่ยาวนานขึ้นอีกด้วย 

1.11.3 ผล ในสัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดาและสัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษนั้น
แตกต่างกันตามความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เช่น กรณีที่ผู้เช่าตายสัญญาเช่าทรัพย์สินธรรมดาย่อม
ระงับ แต่สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษสัญญาไม่ระงับ เป็นต้น 

2. เช่าซื้อ 

เช่าซื้อ เป็นเอกเทศสัญญาที่นิยมท ากันแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผ่อน
ช าระสินค้าที่มีราคาสูง โดยวิธีการซื้อขายธรรมดา โดยผู้เช่าซื้อสามารถผ่อนช าระราคาได้ในระยะ
เวลานาน การช าระท าเป็นงวด ๆจนครบก าหนดตามสัญญาผู้เช่าซื้อก็จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน นั้น
ไป แต่ต้องซื้อสินค้าดังกล่าวในราคาที่สูงกว่าต้นทุน เนื่องจากผู้ให้เช่าซื้อได้คิดดอกเบี้ยรวมเข้าไปกับ
ต้นทุนการผลิต และการคิดดอกเบี้ยก็คิดโดยเอาระยะเวลาที่ตกลงผ่อนช าระเป็นตัวคูณ แล้วน าไปรวม
กับราคาขายเป็นราคาทรัพย์ที่ตกลงเช่าซื้อกัน การผ่อนช าระเอาจ านวนงวดเป็นตัวหารจากหลักการ
คิดดังกล่าว ผู้เช่าซื้อย่อมเสียเปรียบ เพราะแม้ผ่อนช าระราคาไปแล้ว ก็มิ ได้มีการลดดอกเบี้ยของ
ต้นทุนทีล่ดจ านวนลงไป 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9571/2544 ดอกเบี้ยที่รวมไว้ในสัญญาเช่าซื้อและค่าเช่าซื้อที่ค้าง
ช าระนั้นแม้จะมีจ านวนถึงร้อยละ 30 ต่อปีก็ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราฯ เพราะมิใช่ดอกเบี้ยการกู้ยืม พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯมิอาจน ามาปรับใช้
กับสัญญาเช่าซื้อได้ 

2.1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาเช่าซื้อ 
มาตรา 572 อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้

ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขท่ีผู้เช่าได้ใช้เงิน
เป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว 

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ท าเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 787/2508 ที่ว่า “สัญญาเช่าซื้อนั้น ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือ 

ท่านว่าเป็นโมฆะ” นั้น หมายถึงว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องท าหนังสือสัญญานั้นขึ้นด้วยกันจึงจะ
ผูกพัน สัญญาเช่าซื้อที่มีแต่ผู้เช่าซื้อฝ่ายเดียวจึงไม่ผูกพันเจ้าของทรัพย์ที่ถูกต้องว่าให้เช่าซื้อ 

2.1.1 สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า ผู้ที่จะให้เช่าซื้อต้อง
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของจะเข้าท าสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
นั้นยังเป็นของเจ้าของทรัพย์สินอยู่ แต่ผู้เช่ามีสิทธิครอบครองทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งแตกต่างจากสัญญาเช่า
ธรรมดา ทีผู่้ให้เช่าไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

2.1.2 เจ้าของทรัพย์สินให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สิน หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น
สิทธิแก่ผู้เช่า 

เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ โดยมี
เงื่อนไขว่าผู้เช่าซื้อได้ช าระเงินครบถ้วนตามงวดที่ก าหนดไว้แล้ว เช่น ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ก าหนด
ช าระเงินเป็นงวดรวม 12 งวด หากผู้เช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้อครบ 12 งวด ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่
เช่าซื้อ 

2.1.3 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว สัญญาเช่าซื้อเป็น
สัญญามีเงื่อนไขบังคับกันไว้ด้วยว่า กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินที่เช่าจะตกไปยังผู้เช่าซื้อก็ต่อเมื่อผู้
เช่าซื้อได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราวครบถ้วนแล้ว ตราบใดที่ผู้เช่าซื้อยังช าระเงินไม่ครบตาม
จ านวนที่ระบุไว้ ทรัพย์สินก็ยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของผู้เช่าซื้อ 

2.1.4 สัญญาเช่าซื้อต้องท าเป็นหนังสือ กฎหมายบังคับให้ต้องท าตามแบบ ถ้าไม่ท า
ตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ย่อมตกเป็นโมฆะ และแบบตามมาตรา 572 วรรคสอง คู่สัญญาต้องท า
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อในสัญญา หากมิได้ท าเป็นหนังสือ หรือคู่สัญญาลงชื่อเพียงฝ่ายเดียว สัญญา
จะตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา โดยไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3111/2539 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4108/2540 การลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อนั้นคู่สัญญาต้อง

ลงลายมือชื่อด้วยกันทั้งสองฝ่าย เมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้ลงนามโดยกรรมการที่ไม่ท าให้เป็นการลงนามของ
บริษัทฯ สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นโมฆะเพราะถือว่าไม่มีลายมือชื่อของคู่สัญญาฝ่ายผู้ให้เช่า แม้ภายหลัง
บริษัทฯ จะเข้าถือเอาประโยชน์ก็ไม่ท าให้สัญญานั้นกลับสมบูรณ์ข้ึนมาได้ 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8703/2543 การที่มาตรา 572 วรรคสอง บัญญัติไว้ย่อม
หมายความว่าคู่สัญญาต้องลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาเช่าซื้อทั้งสองฝ่าย ถ้าฝ่ายใดมิได้ลงลายมือชื่อ 
จะเรียกว่าฝ่ายนั้นท าสัญญาด้วยไม่ได้ การที่ตัวแทนผู้ให้เช่าซื้อลงชื่อภายหลังหามีผลย้อนหลังไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4973/2545 สัญญาเช่าซื้อในช่องเจ้าของผู้ให้เช่าซื้อมีลายมือ
ชื่อสองคนและประทับตราบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ ลายมือชื่อหนึ่งเป็นของ ส. อีกลายมือชื่อหนึ่งไม่ทราบเป็น
ของผู้ใดและจะเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทผู้ให้เช่าซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองของนายทะเบียนหรือไม่ เมื่อตามหนังสือรับรองบริษัทผู้ให้เช่าก าหนดว่าต้องมีกรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทจึงผูกพันบริษัทได้ ถือว่าไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ให้เช่าซื้อใน
ฐานะผู้ให้เช่าซื้อครบถ้วนโดยชอบ สัญญาเช่าซื้อที่มีลายมือชื่อของผู้เช่าซื้อฝ่ายเดียวจึงเป็นโมฆะ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 423/2528 ผู้เช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อย่อมโอนไปเป็นของผู้เช่าซื้อทันทีโดยผลของกฎหมาย แม้ในสัญญาจะ
ไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ก็ตาม 

2.2 ผู้เช่าซื้อมีสิทธิและหน้าที่อย่างไร 
ผู้เช่าซื้อมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินที่

เช่าซื้อกลับคืนให้แก่เจ้าของ (ผู้ให้เช่า) โดยเสียค่าใช้จ่าย (มาตรา 573) 
2.3 เจ้าของทรัพย์ (ผู้ให้เช่าซื้อ) มีสิทธิและหน้าที่อย่างไร 

เจ้าของทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ(มาตรา 574) ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ  
2.3.1 ในกรณีท่ีผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินค่าเช่าซื้อสองคราวติดๆ กันเจ้าของทรัพย์สินมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ เมื่อเจ้าของทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะผู้เช่าซื้อผิด
นัดไม่ช าระเงินสองคราวติดกันแล้ว เจ้าของทรัพย์มีสิทธิดังต่อไปนี้ คือ 

1) ริบเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้มาแล้วก่อนบอกเลิกสัญญาได้ และ 
2) เจ้าของทรัพย์มีสิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้ 

2.3.2 ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อกระท าผิดสัญญาในข้อที่ส าคัญ เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาเช่าซื้อได้เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน(ผู้ให้เช่าซื้อ) ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเพราะเหตุที่ผู้เช่า
ซื้อกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ ดังนี้คือ 

1) ริบเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระมาแล้วก่อนบอกเลิกสัญญาได้ และ 
2) เจ้าของทรัพย์มีสิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6533/2546 การที่ผู้เช่าซื้อน ารถที่เช่าซื้อไปคืนโดยผู้ให้

เช่าซื้อมิได้โต้แย้ง ถือว่าคู่สัญญาเช่าซื้อต่างสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกัน เมื่อเป็นการบอกเลิก
สัญญาโดนเหตุอ่ืนที่มิใช่ผู้เช่าซื้อผิดนัด คู่สัญญาจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา 391 วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม ผู้เช่าซื้อจะต้องใช้ค่าเสียหายในการใช้รถยนต์แก่ผู้ให้เช่าซื้อด้วย และผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ
เรียกค่าเช่าซื้อส่วนที่ยังขาดโดยอาศัยข้อสัญญาซึ่งระงับไปแล้ว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4938/2538 สัญญาเช่าซื้อเลิกโดยความสมัครใจของ
คู่สัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าระหว่างยังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนตามมาตรา 
391 วรรคหนึ่งและวรรคสาม 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1213/2535 เป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถแทรกเตอร์
ที่ให้เช่าซื้อคืนเพราะเหตุที่ผู้เช่าซื้อไม่ช าระค่าเช่าซื้อตามก าหนดและผู้เช่าส่งมอบรถคืน ถือว่าต่าง
สมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยายนับแต่วันที่ผู้ให้เช่ารับรถคืน คู่กรณีต่างฝ่ายต่างต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่
ฐานะเดิม ผู้เช่าต้องให้ค่าใช้ทรัพย์ 

2.4 ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ 
2.4.1 เมื่อผู้เช่าซื้อแสดงประสงค์ว่าจะขอซื้อทรัพย์เช่น ก. เช่าซื้อบ้านผ่อน 20 งวด 

จ่ายงวดละ 20,000 บาท พองวดสุดท้าย ก. บอกว่าจะซื้อ แล้วก็ไปจดทะเบียนกัน ดังนั้น สัญญาเช่า
ซื้อก็จบลง เกิดสัญญาใหม่ข้ึนคือสัญญาซื้อขายบ้านนั่นเอง 

2.4.2 เมื่อทรัพย์ที่เช่าซื้อกันนั้นสูญหายไปท้ังหมด เช่น มีคนขโมยรถที่เช่าซื้อไป 
2.4.3 เมื่อผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญา ก็โดยการบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ 

ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
2.4.4 สัญญาเช่าซื้อระงับ โดยผู้ให้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา หากเกิดกรณี

ต่อไปนี้ 
1) กรณีที่ผู้เช่าซื้อกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ โดยไม่ต้องรองวด

ช าระแต่อย่างไร เช่น ผู้เช่าซื้อเอาทรัพย์สินไปให้ผู้อ่ืนเช่าต่อ หรือไปดัดแปลงทรัพย์ที่เช่าซื้อ 
2) กรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระเงิน 2 คราวติดต่อกัน แต่ถ้าตกลงว่างวดเดียว

สัญญาเช่าซื้อเลิกกันได้ก็สามารถท าได้เช่นกัน 
3) กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่างวดสุดท้าย ผู้ให้เช่าซื้อต้องรอไปอีก 1 งวด 

จึงจะบอกเลิกสัญญาได้ 
กรณีการสิ้นสุดของสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวข้างต้น อาจมีข้อยกเว้นไว้ในข้อ

สัญญาก็ได้ซึ่งข้ึนอยู่กับความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
2.4.5 ส าหรับธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น ถูกควบคุมโดย

ประกาศ ของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา พ.ศ. 2543 โดยก าหนดให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า
ซื้อ ได้ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อ รายงวด 3 งวดติดๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือ บอก
กล่าวผู้เช่าซื้อให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันแล้ว และผู้เช่าซื้อละเลยไม่ช าระค่าเช่า
ซื้อ ตามหนังสือดังกล่าว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 786/2534 ตามพฤติการณ์ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่า
ซื้อสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อกันโดยปริยาย ทั้งสองฝ่ายต่างต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม ผู้ให้เช่า
ซื้อเข้าครอบครองทรัพย์และยึดรถยนต์คืนได้ ไม่ผิดสัญญาและละเมิดต่อผู้เช่าซื้อ ส่วนรถกระบะดั๊ม
พร้อมอุปกรณ์ท่ีติดกับรถยนต์ที่เช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อท าข้ึน ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1580/2514 สัญญาเช่าซื้อมีข้อสัญญาว่า ในกรณีที่
ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเกิดสูญหายหรือเสียหาย ผู้เช่าซื้อยอมใช้ราคาทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของโดยจะไม่ยก
เหตุสุดวิสัย อัคคีภัย โจรกรรมมาลบล้างความผิด เมื่อทรัพย์ที่เช่าซื้อถูกไฟไหม้เสียหายโดยมิใช่ความ
รับผิดของผู้เช่า แม้สัญญาเช่าซื้อจะระงับไปแต่ความผิดของผู้เช่าซื้อยังมีตามข้อสัญญาจึงต้องใช้ราคา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1576/2525 เมื่อทรัย์ที่เช่าซื้อถูกไฟไหม้เสียหายสัญญา
เช่าซื้อระงับ 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4593/2531 เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อ
ย่อมระงับไปตั้งแต่วันที่รถยนต์สูญหายตามมาตรา 567 ผู้ให้เช่าซื้อจะฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ยังค้างช าระ
อยู่นับแต่วันที่รถยนต์เช่าซื้อสูญหายไม่ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4601/2533 ท านองเดียวกัน ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
506/2535 ; ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1492/2542 การที่สัญญาเช่าซื้อก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องช าระเงิน
จนครบในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกโจรภัย ถือเป็นเบี้ยปรับที่ศาลมีอ านาจก าหนดให้ตามสมควร 

2.5 เมื่อได้ศึกษาสัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อมาแล้ว จะขอกล่าวถึงความแตกต่างของ
สัญญาดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, 2558: 246-247) 

2.5.1 วัตถุประสงค์ สัญญาเช่าทรัพย์นั้นมีเพียงความมุ่งหมายให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าโดยผู้ให้เช่าได้ค่าเช่าตอบแทน ในขณะที่สัญญาเช่าซื้อนั้นนอกจาก
วัตถุประสงค์ในการเช่าเช่นเดียวกับสัญญาเช่าทรัพย์แล้วยังมีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้
เช่าซื้อได้ช าระเงินครบตามงวด 

2.5.2 แบบ สัญญาเช่าทรัพย์สินนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่าก็ตาม 
กฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบเพ่ือความสมบูรณ์ของสัญญาไว้ สัญญาเช่าทรัพย์สินจึงสามารถท ากันด้วย
วิธีการใดๆก็ได้  และมีผลสมบูรณ์  ในขณะที่ สัญญาเช่าซื้อนั้น  ไม่ว่าวัตถุแห่ งสัญญาจะเป็น
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ สังหาริมทรัพย์ธรรมดาก็ตาม จะต้องท าตามแบบที่
กฎหมายบังคับไว้คือท าเป็นหนังสือเสมอมิฉะนั้นแล้วสัญญาเช่าซื้อย่อมตกเป็นโมฆะ 

2.5.3 คุณสมบัติของคู่สัญญา 
1) ฝ่ายผู้ให้เช่า – ผู้ให้เช่าซื้อ 

คู่สัญญาฝ่ายผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้น กฎหมายมิได้ก าหนดไว้ว่า
จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่น าออกให้เช่า ดังนั้นผู้ให้เช่าจึงไม่จ าต้องเป็นเจ้าของ แต่ต้องมีอ านาจใน
การจัดการทรัพย์สินที่น าออกให้เช่าโดยข้อสัญญา หรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายก็เพียงพอที่จะท า
ให้ผู้เช่าสามารถได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายของสัญญาเช่าแล้ว 
ในขณะที่สัญญาเช่าซื้อนั้น ผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็น เจ้าของทรัพย์สินที่ตนน าออกให้เช่าซื้อ เพราะในสัญญา
เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมิได้เป็นเพียงผู้ที่ท าให้ผู้เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินเท่านั้น ต้องอยู่ในฐานะท่ีโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อแก่ผู้เช่าซื้อได้เมื่อผู้เช่าซื้อได้ช าระเงินครบตามงวดอีกด้วย 

2) ฝ่ายผู้เช่า – ผู้เช่าซื้อ 
ในสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อนั้น คุณสมบัติของผู้เช่าและผู้เช่าซื้อ เป็น

สาระส าคัญที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อให้ความไว้วางใจในการใช้ทรัพย์ที่เช่าหรือที่เช่าซื้อ แต่ก็มีความ
แตกต่างกันอยู่ด้วยเพราะในสัญญาเช่านั้นเมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าระงับ แต่ในสัญญาเช่าซื้อ เมื่อผู้เช่า
ซื้อตายสัญญาเช่าซื้อไม่ระงับ ทั้งนี้เพราะในสัญญาเช่าซื้อเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ให้ตอบแทนแก่ผู้เช่าซื้อนั้น 
เป็นทั้งเงินค่าเช่าและค่าความคาดหวังว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อช าระ
เงินครบตามงวด ดังนั้นเงินดังกล่าวถ้าจะเปรียบก็คือราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อนั่นเอง หากให้สัญญาเช่าซื้อ
ระงับเพราะความตายของผู้เช่าซื้อแล้วก็คงไม่ยุติธรรม 

2.5.4 ลักษณะของค่าตอบแทน ตามสัญญาเช่าทรัพย์ค่าตอบแทนคือค่าเช่าซึ่งอาจ
เป็นเงินหรือไม่ก็ได้ แต่สัญญาเช่าซื้อนั้น ค่าเช่าซื้อต้องเป็นเงินเสมอ 
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2.5.5 เหตุแห่งการเลิกสัญญาในประเด็นของเหตุอิสระ 
ในสัญญาเช่าทรัพย์สิน โดยหลักแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิก

สัญญาโดยไม่มีเหตุอะไรไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีของการเช่าไม่มีก าหนดเวลาหรือการเช่าที่ก าหนดเวลาไม่
อาจสันนิษฐานได้นั้น กฎหมายได้ก าหนดให้ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็
ได้เพียงแต่ต้องท าตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ในกรณีของสัญญาเช่าซื้ อนั้นกฎหมายให้
สิทธิผู้เช่าเท่านั้นที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อใดก็ได้ด้วยการส่งทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อโดยไม่ต้อง
มีเหตุผลและไม่ต้องมีข้ันตอนอ่ืนใดอีก 

3. กู้ยืม 

ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล (2549: 155) สัญญา
กู้ยืม คือ สัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตราให้แก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงจะคืนเงินตราจ านวน
เช่นเดียวกันกับที่ยืมนั้น (มาตรา 650) 

การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้กู้” มี ความ
ต้องการจะใช้เงิน แต่ตนเองมีเงินไม่พอ หรือไม่มีเงินไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้กู้” 
และผู้กู้ตกลงจะใช้คืนภายในก าหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง  การกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการส่งมอบ
เงิน ที่ยืมให้แก่ผู้ที่ยืมในการกู้ยืมนี้ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ วิธีการส่งมอบเงินนั้นอาจกระท า
โดยส่งมอบโดยตรงและส่งมอบโดยปริยายตามกฎหมาย อนึ่งเรื่องการส่งมอบเงินนี้มีลักษณะพิเศษ คือ 
ทรัพย์ที่จะส่งมอบนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไป อาจเป็นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงให้
ปรากฏว่าผู้รับมอบจะได้ประโยชน์จากเอกสารนั้นๆ โดยคิดเป็นเงินก็ได้ เช่น เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็น
ต้น 

ตัวอย่าง การส่งมอบเงินที่กู้ยืมโดยปริยาย เช่น ลูกหนี้เอาหนี้ที่ค้างช าระค่าซื้อสิ่งของเชื่อ
มาเปลี่ยนท าเป็นสัญญากู้ สัญญากู้เงินนั้นใช้ได้ หรือจ าเลยท าสัญญาจะซื้อที่นา ผู้ขายเรียกเงินมัดจ า
เพ่ิมเติม จ าเลยไม่มีเงินให้ จึงท าเป็นหนังสือกู้เงินไว้ให้ และผู้ขายก็ท าใบรับเงินให้จ าเลย พฤติการณ์
ดังนี้ถือว่าได้มีการส่งมอบทรัพย์ที่ให้ยืมกันแล้ว สัญญากู้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย(ค าพิพากษาฎีกาที่ 
802/2480) 

3.1 หลักฐานการกู้ยืม 
ในการตกลงท าสัญญากู้ยืมเงินนั้น แต่ถ้าหากว่ากู้ยืมเป็นจ านวนเกินกว่า 2000 บาท

ขึ้นไป ต้องท าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือหรือท าหนังสือสัญญากู้ไว้ต่อกัน เพ่ือจะได้ใช้เป็น
หลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในหลักฐานแห่งการกู้เป็นหนังสือ
ดังกล่าวนี้ต้องมีข้อความแสดงว่าได้กู้ยืมเงินเป็นจ านวนเท่าใดมีก าหนดใช้คืนเมื่อใดและที่ส าคัญจะต้อง
มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ (มาตรา 653) ขอแยกพิจารณาดังต่อไปนี้ 

3.1.1 การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หลักฐาน
เป็นหนังสือนั้นไม่ใช่แบบของนิติกรรมที่ไม่ท าตามจะเป็นโมฆะตามมาตรา 152 สัญญากู้ที่ไม่มีหลักฐาน
การกู้ยังคงสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่บังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นก็ประสงค์เพียงแต่ว่า ให้มี
หลักฐานเพ่ือการฟ้องร้องขอให้บังคับคดีเท่านั้น ผลของการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2000 บาทขึ้นไป โดยไม่
มีหลักฐานเป็นหนังสือ การกู้ยืมนั้นยังสมบูรณ์ เพียงแต่จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ ถ้าผู้กู้ช าระหนี้ให้
ผู้ให้กู้ ผู้กู้จะเรียกคืนฐานลาภมิควรได้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการช าระหนี้อันมีมูลหนี้ต่อกัน 
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ที่กฎหมายก าหนดให้การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือก็ด้วยมีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ(ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลย
บุตร โต๊ะวิเศษกุล, 2549: 155) 

1) ตัดปัญหาที่จะต้องมีการโต้เถียงกันในชั้นศาล เมื่อมีการฟ้องคดีกู้ยืม และ
ไม่ให้คดีรกศาล กล่าวคือ ถ้าฟ้องคดีโดยมีหลักฐาน จ าเลยก็โต้แย้งได้ยาก และผู้ที่ให้กู้ยืมโดยไม่มี
หลักฐานก็จะมาฟ้องคดีไม่ได้ 

2) คุ้มครองคู่ความที่มีหลักฐานมาแสดงมิให้ได้รับความเสียหายจากการที่
คู่ความอีกฝ่ายน าพยานบุคคลมาเบิกความเท็จปรักปร า 

3.1.2 หลักฐานแห่งการกู้ยืม กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องเขียนด้วยตัวหนังสือ
อย่างไร ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เขียนจากหมึก ดินสอ พิมพ์ดีด ก็อาจเป็นหลักฐานแห่งการกู้ได้  

หลักฐานเป็นหนังสือนี้ จะเป็นในรูปแบบใดๆก็ได้ สาระส าคัญขอเพียงให้ได้
ใจความหรือมีข้อความที่สื่อหรือแสดงให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงินกัน เช่น บันทึกการเปรียบเทียบของ
อ าเภอมีข้อความว่า จ าเลยรับว่าได้ยืมเงินโจทก์ไป 800 บาทแต่ได้ใช้แล้วไม่ติดค้าง และได้ลงลายมือ
ชื่อจ าเลยไว้ ดังนี้ ถือได้ว่าเป็นหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1567/2499) หรือ
จ าเลยมีจดหมายถึงโจทก์มีใจความว่า ไม่ต้องการรบกวนโจทก์อีก เก่ายังไม่ใช้จะเอาใหม่อีก โจทก์จึง
ฟ้องเรียกเงินจ านวนนี้ไม่ได้ ต่อมาโจทก์ส่งดร๊าฟแล้ว และต่อมาจ าเลยมีจดหมายอีกสองฉบับถึงโจทก์
ยืนยันว่าจะใช้เงินที่ยืมให้ จดหมายทั้งหมดประกอบกันเป็นหลักฐานแห่งสัญญากู้เงิน โจทก์ฟ้องเรียก
เงินจ านวนหลังนี้ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 483/2510) 

ด้วยลักษณะของสัญญากู้ที่สมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกัน อีกทั้ง
หลักฐานเป็นหนังสือก็ไม่ใช่แบบแห่งสัญญา หลักฐานเป็นหนังสือจึงไม่จ าเป็นต้องมีในขณะกู้ยืมกัน แต่
อาจมีหลักฐานภายหลังการท าสัญญากู้ยืมได้ เช่น เดิมจ าเลยยืมเงินโจทก์ไป 500 บาท หาได้มีหนังสือ
ต่อกันไม่ ต่อมาโจทก์ไปร้องผู้บังคับการของจ าเลย จ าเลยรับต่อผู้บังคับการว่าเป็นหนี้เงินโจทก์อยู่ 
500 บาทจริง แต่ใช้แล้ว 50 บาท คงเหลืออยู่ 450 บาท ผู้บังคับการจึงจดหมายบันทึกค าให้การของ
จ าเลยไว้แล้วจ าเลยได้ลงนามในจดหมายบันทึกยอมจะผ่อนใช้หนี้ให้โจทก์ ดังนี้จดหมายบันทึกนั้นฟัง
เป็นหลักฐานได้ว่า จ าเลยยืมเงินของโจทก์ไปจริง (ค าพิพากษาฎีกาที่ 550/2466) 

กฎหมายก าหนดได้ชัดว่า หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือนั้นต้องลงลายมือ
ชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงชื่อในหนังสือนั้นเป็นผู้ยืม โดยผู้ให้กู้ไม่ลงลายมือชื่อ 
ก็ใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ 

ข้อสังเกต กรณีไม่ใช่การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2000 บาทขึ้นไป ก็ไม่จ าเป็นต้องมี
หลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้ เช่น กู้ยืมเงินเท่ากับ 2000 บาทพอดี หรือต่ ากว่า 2000 
บาท ไม่จ าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องบังคับคดีได้โดยหาพยานบุคคลหรือพยานอ่ืนใดมา
พิสูจน์ว่ามีการกู้กันจริง 

3.2 ดอกเบี้ย  
ในการกู้ยืมเงิน กฎหมายจึงได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกได้ 

ว่าต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี คือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (มาตรา 654) เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจาก
บริษัทเงินทุนหรือธนาคาร ซึ่งสามารถเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้
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กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 3 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะก าหนดโดย
ประกาศกระทรวงการคลัง 

ซึ่งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนี้ใช้บังคับเฉพาะการกู้ยืมเท่านั้น ถ้าไม่ใช่เรื่อง
การกู้ยืมเงิน แม้จะเรียกดอกเบี้ยก็ไม่ถูกบังคับให้ต้องอยู่ภายใต้อัตราร้อยละ 15 ต่อปี เช่น การเล่น
แชร์เปียหวยไม่เป็นการกู้ยืม แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องกันได้ การประมูลให้ดอกเบี้ยกัน 
ถือไม่ได้ว่าเป็นการให้ดอกเบี้ยในการกู้ยืม เป็นลักษณะการประมูลว่าใครจะให้ประโยชน์สูงกว่ากัน
เท่านั้น มิได้ก าหนดอัตราให้เรียกร้องกันได้อย่างไรจึงไม่อยู่ในบังคับ ป.พ.พ. มาตรา 655 (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 1631-1634/2508, 689/2506) 

กรณีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด "ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อย
ละ สิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี" มาตรา 
654 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2474 ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พุทธศักราช 2475 ประกาศใช้ พระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ปัจจุบันได้แก้ไขโทษ
ของความผิดไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ว่า“บุคคลใด
ให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ มีความผิดฐานเรียก ดอกเบี้ยเกิน
อัตรา “ต้องระวางโทษโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
ดังนั้นถือว่าถือว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด ไม่ใช่เป็นโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยส่วนที่
เกินร้อยละ 15 ต่อปี คือ ไม่ต้องมีการใช้ดอกเบี้ยกันเลยและผู้ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราด้วย  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1452/2511 โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยกู้เงิน 14,000 บาท จ าเลยให้การ
ว่ากู้และรับเงินเพียง 10,000 บาท จ าเลยช าระแล้ว ส่วนอีก 4,000 บาท โจทก์เอาดอกเบี้ยร้อยละ 5 
ต่อเดือน จ านวน 8 เดือน มารวมเข้าเป็นเงินต้น เป็นค าให้การที่ต่อสู้ว่าหนี้ตามสัญญากู้ จ านวน 
4,000 บาท ไม่สมบูรณ์ จ าเลยน าสืบได้ และเมื่อฟังได้ตามค าให้การ ดอกเบี้ย 4,000 บาท เป็น
ดอกเบี้ยที่เกินอัตรา ตกเป็นโมฆะทั้งหมด ไม่ใช่เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกิน และเมื่อจ าเลยช าระหนี้ 
10,000 บาท ให้แก่โจทก์แล้ว หนี้เป็นอันระงับสิ้นไป 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5781/2533 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ าเลยช าระหนี้ตามสัญญากู้ 
จ านวน 84,000 บาท แต่ โจทก์น าสืบรับฟังไม่ได้ว่าจ าเลยเป็นหนี้จ านวนดังกล่าว เมื่อจ าเลยให้การว่า 
เป็นหนี้โจทก์ จ านวน 33,000 บาท โดยได้ความว่าเป็นหนี้ต้นเงิน 10,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็น
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน ศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระต้นเงิน 10,000 บาทได้ ส่วนเงินอีก 
23,000 บาท เป็นดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด จึงตกเป็นโมฆะแม้จ าเลยจะให้การยอมรับ จะ
ช าระหนี้เงินจ านวนนี้ ก็บังคับให้ไม่ได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 567/2536 เมื่อโจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจ าเลยซึ่งเป็นผู้กู้อัตราร้อย 
19.5 ต่อปี ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ข้อก าหนด อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์หมดสิทธิที่จะ
เรียก ดอกเบี้ยจากจ าเลยตามสัญญา 
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ความผิดตาม พระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช 2475 ฐาน
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ เป็นคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ 

ส าหรับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน ก็
ต้องเป็นไปตาม ข้อตกลง คือไม่ต้องเสียดอกเบี้ยถ้าคู่สัญญาตกลงกันว่า จะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน แต่
ไม่ได้ก าหนด อัตราดอกเบี้ยไว้อย่างชัดแจ้ง กฎหมายก าหนดให้ เสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ในอัตราร้อย
ละ7.5 ต่อปี ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "ถ้าจะต้องเสีย
ดอกเบี้ยแก่กัน และมิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบท กฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี" 

ค าพิพากษาฏีกาที่ 497/2506 สัญญากู้มีข้อความว่า "จ าเลยยอมให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์
ตาม กฎหมาย" ถือว่ามีอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี  

ค าพิพากษาฏีกาที่  3708/2528 สัญญากู้ระบุ เรื่องดอกเบี้ยไว้เพียงว่า "ยอมให้
ดอกเบี้ยตาม กฎหมายอย่างสูง" ข้อความดังกล่าวไม่ได้ก าหนด อัตราดอกเบี้ยไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็น
อัตราอย่างสูง เท่าใด ต้องตีความในทางเป็นคุณแก่ฝ่ายลูกหนี้ คือ อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 

3.3 อายุความ 
การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้จะต้องกระท าภายในก าหนดอายุความ ซึ่งกฎหมาย

ก าหนดไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ถึงก าหนดช าระเงินคืน 
3.4 ข้อปฏิบัติในการช าระเงิน 

เมื่อผู้กู้น าเงินไปช าระไม่ว่าจะเป็นการช าระทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามผู้กู้ควรท าอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะอ้างยันผู้ให้กู้ว่าช าระเงินกู้ให้เขาคืนแล้วไม่ได้ 

3.4.1 สิ่งที่ผู้กู้ควรกระท าเมื่อช าระเงิน คือรับใบเสร็จเงินหรือหนังสือที่มีข้อความว่าได้
ช าระเงินที่กู้มาแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนและมีลายเซ็นผู้ให้กู้ก ากับไว้ด้วย 

3.4.2 มีการบันทึกลงในสัญญาก็ว่าได้น าเงินมาช าระแล้วเท่าไรและให้ผู้ให้กู้เซ็นชื่อ
ก ากับไว้ ผู้ให้กู้ต้องเซ็นชื่อก ากับไว้ทุกครั้งที่มีการช าระเงินจึงจะอ้างยันได้ว่าได้ช าระเงินไปแล้ว 

3.4.3 เวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม การที่ผู้ให้กู้คืนเอกสารอันเป็น
หลักฐานแห่งการกู้ยืม ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าเอกสารนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้กู้อีกต่อไป 
เพราะผู้กู้ได้ช าระหนี้ที่กู้ยืมแล้ว อนึ่งการที่ผู้กู้ ได้รับเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมคืนนี้ ต้อง
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่ไปขโมยมาจากผู้ให้กู้ ถ้าหนังสือสัญญากู้ยังอยู่ที่เจ้าหนี้ ลูกหนี้จะน า
พยานมาสืบว่าได้ช าระหนี้แล้วโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น หาได้ไม่  (ค าพิพากษาฏีกาที่ 
1384/2483) 

3.4.4 แทงเพิกถอนในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ท าได้โดยการบันทึกใน
เอกสารนั้นว่าได้รับช าระหนี้แล้ว หรือขีดฆ่าข้อความในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ท าให้ไม่
อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้อีกต่อไป อนึ่ง การที่ผู้ให้กู้บันทึกลงในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่ง
การกู้ยืมนั้นว่าได้รับช าระหนี้แล้ว ผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อก ากับด้วย ถ้าไม่ลงลายมือชื่อยังไม่เรียกว่า
แทงเพิกถอนสัญญากู้อันชอบด้วยกฎหมาย(ค าพิพากษาฏีกาที่ 1133/2473) 
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3.5 ข้อควรระมัดระวังในการกู้ยืม 
3.5.1 อย่าได้ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็นอันขาด 
3.5.2 อย่าได้น าโฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน 
3.5.3 จะต้องนับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
3.5.4 ผู้ยืมจะต้องเขียนจ านวนเงินเป็นตัวหนังสือด้วย  
3.5.5 สัญญาที่กู้ต้องท าอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยให้ผู้กู้ยึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และให้ผู้ให้กู้

ยึดถือไว้อีกฉบับหนึ่ง 
3.5.6 ในสัญญากู้ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน 

 



87 

ค าถามท้ายบท 

 
1. การเริ่มต้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดากฎหมายก าหนดไว้ว่าอย่างไร 
2. เมื่อศาลมีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญโดยประกาศค าสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะถือว่า

บุคคลนั้นถึงแก่ความตายเมื่อใด 
3. บอกความแตกต่างกันของบุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล  
4. การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
5. บุคคลจะพ้นจากภาวะผู้เยาว์ได้กี่กรณี อะไรบ้าง 
6. ให้ยกตัวอย่างสิทธิหน้าที่ที่นิติบุคคลมไีด้มา 3 ประการ 
7. ในกรณีเหตุ “ปกติ” ศาลจะสั่งให้บุคคลเป็นคนสาบสูญเมื่อบุคคลนั้นได้ไปจากภูมิล าเนา หรือถิ่นที่

อยู่เป็นระยะเวลานานเท่าใด 
8. การสิ้นสภาพลงนิติบุคคลเกิดข้ึนได้จากกรณีใดบ้าง 
9. สภาพบังคับทางอาญา หรือโทษใดใช้บังคับกับนิติบุคคลได้บ้าง 
10. ผู้เยาว์จะท านิติกรรมต้องได้รับความยินยอมจากใคร 
11. การท านิติกรรมของคนไร้ความสามารถ แม้จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลผลของนิติกรรมนั้น

จะเป็นอย่างไร 
12. ยกตัวอย่างทรัพย์นอกพาณิชย์มา 3 ประการ 
13. ให้บอกความแตกต่างของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
14. ค าว่า “ค่าเช่า” ตามกฎหมายเช่าทรัพย์ จ่ายด้วยทรัพย์อ่ืนนอกจากเงินได้หรือไม่ 
15. สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร 
16. ในการท าสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะได้กรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินที่เช่าซื้อในกรณีใด 
17. ในการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากผู้เช่าซื้อผิดสัญญาไม่ช าระค่าเช่าซื้อกี่งวดติดกัน 

ผู้ให้เช่าซื้อจะสามารถบอกเลิกสัญญาได้ 
18. การท าสัญญาเช่าที่ดิน หากท าสัญญาเช่ากัน 10 ปี แต่ไม่ได้น าสัญญาไปจดทะเบียนการเช่าต่อ

เจ้าหน้าที่ สัญญาจะมีผลใช้บังคับกันได้กี่ปี 
19. สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินของตนออกให้ผู้ อ่ืนเช่า เพ่ือใช้สอยหรือเพ่ือให้ได้รับ

ประโยชน์ และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์นั้น หรือจะให้ทรัพย์สินที่เช่าตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อ
ได้ใช้เงินจนครบตามที่ตกลงไว้โดยการช าระเป็นงวดๆ จนครบตามข้อตกลงคือสัญญาอะไร 

20. การกู้ยืมเงินเป็นจ านวนเท่าใดที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะสามารถ
ฟ้องร้องบังคับคดีกนัได ้

21. อัตราดอกเบี้ยส าหรับการกู้ยืมเงินที่บุคคลทั่วไปกู้ยืมกันกฎหมายให้เรียกได้ในอัตราสูงสุดไม่เกิน
เท่าใด 

22. การฟ้องคดีตามสัญญากู้ยืมเงิน มีอายุความกี่ปี 
23. ในกรณีที่สัญญากู้ยืมเงิน มีข้อความว่า “ให้คิดดอกเบี้ยได้สูงสุดตามที่กฎหมายก าหนด” แต่ไม่ได้

ระบุว่าให้คิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด กรณีนี้ ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ร้อยละเท่าใด 
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24. กุก๊ไก ่กู้ยืมเงินจากงูเห่า จ านวน 50,000 บาท งูเห่าได้ส่งมอบเงินให้กุ๊กไกต่่อหน้าปลัดอ าเภอ และ
ท าการบันทึกวีดีโอในขณะส่งมอบเงินไว้ด้วย แต่ไม่ได้ท าสัญญากู้ยืมกันเป็นลายลักษณ์อักษร หาก
ต่อมากุ๊กไก่ ไม่ยอมช าระเงินคืน งูเห่าจะน าปลัดอ าเภอและเทปวีดีโอการส่งมอบเงินมาใช้เป็น
หลักฐานเพื่อฟ้องกุ๊กไก ่ให้คืนเงินให้แก่ตนได้หรือไม่ เพราะอะไร 

 



89 

เอกสารอ้างอิง 
 
ประมูล สุวรรณศร แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พัฒฑ์ เนียมกุญชร. (2545). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง
 และพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติบรรณการ,  
ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล. (2549). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 กฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม. 
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, (2558). ค าอธิบายเช่าทรัพย์ – เช่าซือ้. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
ไผทชิต เอกจริยกร. (2549). ค าอธิบายเช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
จิตติ ติงศภัทิย์. (2513). ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค2 ตอนที่2 และภาค3. พระนคร: 
 เนติบัณฑิตยสภา. 
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. (2515). การเกิดและการตาย. วารสารนิติศาสตร์: เล่มที่ 4 ตอน 1 มิถุนายน.  
พระยาเทพวิทุร(บุญช่วย วณิกกุล). (2509). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1-
 2, จัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยเนติบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงพิมพ์ไทย
 พิทยาพระนคร. 
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม. (2471). บันทึกข้อความส าคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์และค าแนะน าแห่ง
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1. พระนคร: โรงพิมพ์นิติสาส์น. 
เอช เอกูต์, วิจิตร์ ลุลิตานนท์. (2477). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
 บุคคลค าสอนภาค 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง. 
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. (2545). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ภูมชัย สุวรรณดี,มานิต จุมปาและชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล. (2549). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 กฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม. 
พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา และอนุวัฒน์ บุญนันท์. (2554). ความรู้เบื้องต้น
 เกี่ยวกับ กฎหมาย ฉบับเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ใ พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญู
 ชน. 
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2549). กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ:  ส านั ก พิ ม พ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 



 

 



แผนบริหารการสอน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างบุคคลผู้กระท าความผิดและการรับโทษ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการกระท าความผิดทางอาญา 
4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบความรับผิดทางอาญา 
5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างเหตุเหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษบรรเทา

โทษ และเหตลุดหย่อนผ่อนโทษ 
6. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การกระท าความผิดที่เห็นพบเจอว่าบุคคลผู้กระท ามีความผิด

และต้องรับโทษหรือไม่อย่างไร 
 
เนื้อหาสาระ 

1. โทษ 
2. วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
3. การใช้กฎหมายอาญา 
4. ความรับผิดทางอาญา  
5. กฎหมายยกเว้นความผิด 
6. กฎหมายยกเว้นโทษ 
7. เหตุลดหย่อนผ่อนโทษอ่ืนๆ 
8. การพยายามกระท าความผิด 
9. ตัวการ ผู้ใช้ ผู้ประกาศหรือผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน 
10. การกระท าความผิดหลายบทหลายกระทง 
11. การกระท าความผิดอีก 
12. อายุความ 
13. บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 
14. ความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดยอมความได้ 

 
กิจกรรมการสอน 

1. ให้ดูวีดีโอข่าวอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ส าคัญที่ปรากฏอันเป็นความผิดทางอาญา 
หลังจากดูเสร็จซักถามนักศึกษาตามเนื้อหาในสัปดาห์นั้น 

2. บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม power point ประกอ 
3. น าวีดีโอที่ได้น าเสนอก่อนเรียนมาซักถามและเฉลยค าตอบอีกครั้ง  
4. ให้ท าและเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมน าเสนอ power point 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. วีดีโอ 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 



บทท่ี 3 

หลักกฎหมายอาญาเบือ้งต้น 
 
 กฎหมายอาญา คือกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าอย่างใดเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย โดยกฎหมายอาญา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค คือ 
 ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ซึ่งเป็นหลักเบื้องต้นที่จะน าไปใช้กับความผิดอาญาต่างๆ ได้ทั่วไป 
เช่น หลักเรื่องการใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา 
การพยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าคามผิดหลายบทหรือหลายกระทง 
การกระท าความผิดอีก และอายุความ 
 ภาค 2 ลักษณะความผิด แบ่งออกเป็น 12 ลักษณะ คือ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง 
แห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ
การยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับ
การค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
 ภาค 3 ความผิดลหุโทษ 

 ทั้งนี้ รายวิชากฎหมายเพ่ือความเข้าใจสังคมน าหลักกฎหมายอาญาทั่วไปในส่วนของภาค  1 
มาใช้ในการเรียนการสอน ส่วนภาค 2 ลักษณะความผิดมีเพียงเนื้อหาบางส่วนเท่านั้น ในการอ้างถึง
มาตรากฎหมายใดหากเป็นกฎหมายอื่นที่มิใช่กฎหมายอาญาจะได้กล่าวไว้ในข้อความนั้นๆ ด้วย 
 แรกเริ่มในประเทศไทยใช้กฎหมายลักษณะอาญา รศ.127 แต่กฎหมายดังกล่าวมีความล้าหลัง 
เพ่ือให้กฎหมายอาญามีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีความเหมาะสมตามกาลสมัย 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการร่างประมวลกฎหมายอาญาขึ้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย 
ซึ่งมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ความมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
เพ่ือควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ในสังคมด้วยความเรียบร้อย และยังมีความมุ่งหมาย
เฉพาะที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมอีกด้วย กล่าวคือกฎหมายอาญาท าหน้าที่รักษาโครงสร้าง
ของสังคมให้มั่นคง และรักษาความสงบสุขให้แก่สมาชิกของชุมชนโดยส่วนรวม ในการที่จะบรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายได้ จึงมโีทษอาญาเป็นเครื่องมือจัดการกับผู้กระท าความผิด 
 

โทษ 

 โทษที่ลงแก่ผู้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 18) มี 5 สถานเท่านั้น คือ 
ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่โทษทางอาญา (สหรัฐ กิติ ศุภกร
,2556: 43) โดยจะขอกล่าวรายละเอียดของโทษดังต่อไปนี้  

1. ประหารชีวิต 

เป็นโทษที่รุนแรงที่สุดที่จะลงกับผู้กระท าความผิด ด้วยการท า ให้ผู้นั้นถึงแก่ชีวิต 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายค าว่า “ประหารชีวิต”คือ ฆ่า,
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ลงโทษฆ่า การประหารชีวิตนักโทษเป็นการลงโทษที่มีแต่โบราณ ท าโดยการบั่นคอ ต่อมาพ.ศ. 2477 
ได้มีการแกไ้ขประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ว่าด้วยการประหารชีวิตจากการ "ให้เอาไปตัด
ศีรษะเสีย" เป็น "ให้เอาไปยิงเสียให้ตาย" โดยการยิงเป้า จะใช้หลักประหาร (หลักไม้กางเขน) ท าจาก
ไม้ตะเคียน ใช้ส าหรับมัดผู้ต้องโทษประหารกับหลักประหารเพ่ือไม่ให้นักโทษดิ้น แต่หลักประหารนี้
จะต้องเปลี่ยนเสมอๆ เพราะเวลาคนเราจะถูกยิงมักจะบิดตัว บิดมือ หลบนู่นหลบนี่เสมอ เลยถูกหลัก
ประหารแตกหักไปตามสภาพการใช้งาน แล้วน าฉากส าหรับกั้นนักโทษประหาร ซึ่งเป็นฉากไม้ชนิดตั้ง
รูปสี่เหลี่ยมมีผ้าขึง การประหารด้วยการยิง จะมีฉากไม้ชนิดตั้งรูปสี่เหลี่ยมมีผ้าขึงบังข้างหลังนักโทษ ที่
ถูกประหารชีวิตห่างประมาณ 1 เมตร มีเป้ารูปหัวใจปิดไว้บนฉากตรงจุดกลางระดับหัวใจผู้ถูกประหาร
เป็นเป้าส าหรับเล็งปืน เมื่อพร้อมแล้ว เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณโดยโบกธงสีแดง ผู้ท าหน้าที่เพชฌฆาตลั่น
ไกปืนทะลุเป้ากระดาษท่ีจัดระดับตรงกับหัวใจพอดี นับตั้งแต่การเปลี่ยนการประหารจากการตัดคอมา
เป็นการยิงเป้า มีนักโทษถูกประหารชีวิต 319 คน เป็นนักโทษชาย 316 คน นักโทษหญิง 3 คน
จนกระทั่งในปี 2546 ได้เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิต จาก“ยิงเป้า” เป็นวิธี“ฉีดยา” ให้ตาย ซึ่งใช้มา
จนถึงปัจจุบัน 

หากผู้ต้องโทษประหารชีวิตเป็นหญิงมีครรภ์ ต้องรอโทษประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าจะ
คลอดบุตรแล้วจึงให้ประหารได้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 247 วรรค 2) หาก
ผู้ต้องโทษประหารชีวิตเป็นคนวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิต ต้องรอการประหารชีวิตไว้จนกว่าจะหาย 
ถ้าหายหลัง 1 ปี นับแต่ค าพิพากษาถึงที่สุด ก็ให้ลดโทษลงเป็นจ าคุกตลอดชีวิต(ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 248) 

2. จ าคุก 

จ าคุก คือ โทษที่เป็นการน าตัวผู้กระท าความผิดไปคุมขังไว้ยังเรือนจ า โดยมีก าหนด
ระยะเวลา หรือเป็นการจ าคุกตลอดชีวิตของผู้กระท าความผิด  การค านวณระยะเวลาจ าคุก 

มีหลักเกณฑ์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 คือ 
ให้นับวันเริ่มจ าคุกค านวณเข้าด้วย และให้นับเป็นหนึ่งวันเต็ม โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวน

ชั่วโมง เช่น ศาลพิพากษาให้จ าคุกจ าเลย วันที่ 3 มกราคม 2540 เวลา 15.30 น. ส่งตัวจ าเลยเข้า
เรือนจ าเวลา 16.30 น. ดังนั่นให้นับวันที่ 3 มกราคม 2540 เป็นวันแรกของการลงโทษจ าคุก และให้
นับเป็น 1 วันเต็ม ไม่เหมือนกับนับระยะเวลาใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 158 ซึ่ง
จะไม่นับวันแรกของระยะเวลารวมค านวณเข้าไปด้วย 

ในกรณีที่ก าหนดโทษไว้เป็นเดือน ไม่ถือตามเดือนปฏิทิน แต่เอา 30 วัน เป็นหนึ่งเดือน 
เช่น เริ่มต้นจ าคุกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2540 มีก าหนด 1 เดือน ครบก าหนดวันที่ 2 มีนาคม 2540 ไม่
เหมือนกับการนับระยะเวลาใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาริชย์ มาตรา 159 วรรคต้น ซึ่งให้ค านวน
ตามปฏิทิน 

ถ้าก าหนดเป็นปีให้ค านวณตามปฏิทินในราชการ ซึ่งอาจมี 365 วันหรือ 366 วัน ก็ได้ เช่น 
เริ่มต้นจ าคุกวันที่ 1 ตุลาคม 2540 ครบก าหนด 1 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 

อนึ่ง การก าหนดโทษจ าคุก ถ้ากฎหมายระวางโทษไว้อย่างไร ศาลก็ต้องก าหนดให้เป็นไป
ตามนั้น เช่น กฎหมายระวางโทษเป็นเดือน ศาลก็ต้องก าหนดโทษเป็นเดือนด้วย 
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หลักเกณฑ์การเริ่มรับโทษจ าคุก เป็นไปตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรค
แรก คือให้เริ่มแต่วันมีค าพิพากษา แต่ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาให้หักจ านวน
วันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาตามค าพิพากษา (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 818)เช่น จ าเลย
กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ถูกต ารวจจับได้ในวันที่ 1 มกราคม 2541 และได้ถูควบคุมขังไว้ที่สถานี
ต ารวจ จนพนักงานอัยการน าตัวขึ้นฟ้องในวันที่ 1 เมษายน 2541 และศาลได้พิพากษาให้จ าคุก 2 ปี 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ดังนี้ศาลต้องหักวันคุมขังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 1 กรกฎาคม 
2541 เป็นเวลา 6 เดือน 1 วัน ออกจากระยะเวลาจ าคุกก่อน ผลสุดท้ายจ าเลยต้องรับโทษจ าคุกใน
เรือนจ าเพียง 1 ปี 5 เดือน 29 วัน 

ข้อสังเกต : โทษประหารชีวิต และโทษจ าคุกตลอดชีวิตนี้ ไม่ให้น ามาใช้กับเด็กอายุต่ ากว่า 
18 ปีในขณะกระท าความผิด ให้เปลี่ยนโทษประหารชีวิต และโทษจ าคุกตลอดชีวิต เป็นโทษจ าคุก 50 
ปี แทน (มาตรา 18) 

3. กักขัง 
เป็นโทษที่เกี่ยวกับเสรีภาพของผู้กระท าความผิดเช่นเดียวกับโทษจ าคุกแต่เป็นโทษที่เบา

กว่า เพราะไม่ได้ถูกกักขังในเรือนจ าและผู้ต้องโทษกักขังมีสิทธิต่างๆ มากกว่าผู้ต้องโทษจ าคุก  โทษ
กักขังไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในประมวลกฎหมายอาญาที่ก าหนดโทษกักขังแก่ผู้กระท าความผิด
ส าหรับความผิดฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้(หยุด แสงอุทัย, 2554: 199-
201) 

3.1 การที่เปลี่ยนโทษจ าคุกที่ได้รับไม่เกินสามเดือน และเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก
หรือเป็นการกระท าความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ เปลี่ยนโทษจ าคุกที่ได้รับ
เป็นโทษกักขังแทน (ตามมาตรา 23)  

3.2 กรณีต้องโทษปรับแล้วไม่ช าระค่าปรับ หรือศาลสงสัยว่าจะมีการหลีกเลี่ยงไม่ช าระ
ค่าปรับ ให้มีการกักขังแทนค่าปรับ (มาตรา 29) 

3.3 กรณีขัดขืนค าพิพากษาของศาลให้ริบทรัพย์สิน ให้กักขังจนกว่าจะปฏิบัติตาม (มาตรา 
34) 

3.4 กรณีไม่ยอมท าทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้ ให้กักขังจนกว่าจะปฏิบัติตาม (มาตรา 
46) 

3.5 ในกรณีไม่ช าระเงินตามที่ศาลสั่ง เมื่อกระท าผิดทัณฑ์บน ให้มีการกักขังจนกว่า 

จะมีการช าระ (มาตรา 47)  
สถานที่กักขัง ตามมาตรา 34 แยกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. สถานที่กักขังซึ่งก าหนดไว้อันมิใช่เรือนจ า คือสถานีต ารวจ หรือสถานกักขังของกรม

ราชทัณฑ ์
2. สถานที่อ่ืนซึ่งไม่ใช่สถานที่กักขังซึ่งก าหนดได้แก่ ที่อาศัยของผู้นั้นเอง ที่อาศัยของผู้อ่ืน

ที่ยินยอมรับผู้นั้น และสถานที่อ่ืนที่อาจกักขังได้ 
สิทธิของผู้ต้องโทษกักขัง (มาตรา 25-26) คือ กรณีที่ผู้ต้องโทษกักขังในสถานที่ซึ่งก าหนด 

มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูจากสถานที่นั้น มีสิทธิได้รับอาหารจากภายนอกโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ใช้
เสื้อผ้าของตนเอง ได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละ 1 ชม. และรับส่งจดหมายได้ (มาตรา 25) ในกรณีที่
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ผู้ต้องโทษกักขังถูกกักตัวไว้ในสถานที่อ่ืน ผู้ต้องโทษกักขังมีสิทธิต่างๆ ดีกว่าผู้ถูกกักขังในสถานที่ซึ่ง
ก าหนด มีสิทธิจะด าเนินการใช้วิชาชีพของตนเองได้ตามแต่ศาลจะเห็นสมควรก าหนดเงื่อนไข 

4. ปรับ 

โทษปรับเป็นโทษอาญาที่บังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด โทษนี้มักใช้คู่กับ
โทษจ าคุก การเสียค่าปรับคือการช าระเงินจ านวนหนึ่งต่อศาลตามจ านวนที่ศาลก าหนดเอาไว้ในค า
พิพากษา (มาตรา 28) ถ้าผู้ต้องโทษปรับไม่ช าระค่าปรับภายในเงื่อนไขของกฎหมาย คือ ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษาผู้นั้นก็อาจจะถูกยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับ หรือถูกกักขังแทนค่าปรับ 
แต่ศาลก็อาจเรียกประกันหรือกักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้ ถ้ามีเหตุอันสมควรสงสัยว่าผู้นั้นจะ
หลีกเลี่ยงไม่ช าระค่าปรับ (มาตรา 29) (หยุด แสงอุทัย, 2554: 202) 

การกักขังแทนค่าปรับเมื่อไม่ช าระค่าปรับภายใน 30 วันนั้น ถืออัตรา 500 บาทต่อ 

การกักขัง 1วัน โดยมิให้กักขังเกิน 1 ปี ยกเว้นค่าปรับเกิน 200,000 บาท กักขังได้มากสุดไม่เกิน 2 ปี 
ตามมาตรา 30 (พรบ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559)  

5. ริบทรัพย์สิน 

โทษริบทรัพย์เป็นการบังคับเอาแก่ทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
5.1 ทรัพย์สินใดที่ผู้ ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ไม่ว่าเป็นของผู้กระท าความผิดและ 

มีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ (มาตรา 32) ซ่ึงเป็นทรัพย์สินที่ท าหรือมีไว้เป็นความผิดในตัวเอง 
กฎหมายบังคับให้ต้องริบเสมอ (เป็นการริบโดยสภาพของทรัพย์สิน) ไม่ริบไม่ได้ แม้ทรัพย์สินนั้น  

จะไม่ใช่ของจ าเลยก็ตาม และแม้โจทก์ไม่ได้ขอให้ริบศาลก็ริบได้  โจทก์ไม่มีอ านาจฟ้อง ศาลก็ริบได้ 
แม้ศาลพิพากษายกฟ้องหรือคดีจะไม่มีใครถูกลงโทษก็ตาม ศาลก็ริบทรัพย์ได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3674/2535 จ าเลยพาอาวุธปืนของจ าเลยที่ได้รับอนุญาตให้มีและ
ใช้ ไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พกติดตัวไปและยิงปืนในหมู่บ้าน อาวุธปืนเป็นวัตถุแห่ง 

การกระท าความผิด หรือทรัพย์ที่ได้ใช้ในการกระท าความผิด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจหรืออ านาจของศาล  

ที่จะสั่งริบหรือไม่ก็ได้ 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 2090/2542 เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ยังเป็นที่ต้องสงสัยว่าอาวุธ

ปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางตามฟ้องเป็นของจ าเลยหรือไม่ ควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้
เป็นผลดีแก่จ าเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง แต่อาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่ามีไว้เป็นความผิดซึ่งต้องริบเสียทั้งสิ้น 
ศาลจึงมีอ านาจสั่งริบได้ไม่ว่าจ าเลยจะถูกลงโทษหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32  

ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา 32 เป็นทรัพย์ที่ต้องริบโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษหรือไม่
(สหรัฐ กิติ ศุภการ, 2556: 57) 

5.2 นอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ศาลมีอ านาจสั่ง
ให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด 
หรือ ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท าความผิด  เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่ง
มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดด้วย (มาตรา 33) ซึ่งเป็นการริบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวทรัพย์ 
แต่เป็นการริบเพราะการใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งทรัพย์นั้นในการกระท าความผิด ซึ่งทรัพย์ที่ได้ใช้ต้องเป็น
การใช้ในการกระท าความผิดโดยตรง จึงจะริบได้ 
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ค าพิพากษาฎีกาที่ 1130/2553 โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางจึงมิใช่เครื่องมือเครื่องใช้
หรือวัตถุ อ่ืนใด ซึ่งจ าเลยได้ใช้ในการกระท าความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง  

เพ่ือจ าหน่ายตามที่โจทก์ฟ้องโดยตรง และมิใช่ทรัพย์สินที่จ าเลยได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท า
ความผิดหรือได้มาโดยได้กระท าความผิดซึ่งหมายถึงความผิดฐานที่โจทก์ ฟ้องเท่านั้น จึงไม่อาจริบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางของจ าเลย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯมาตรา 102 และ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 ทั้งที่มิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด อันจะต้องริบเสีย
ทั้งสิ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 

ใช้จักรยานยนต์แล่นประกบขนาบข้างรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเพ่ือวิ่งราวทรัพย์
ค า(พิพากษาฎีกาที่ 8282/2553) คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ก็ถือว่าใช้รถ
ในการกระท าความผิด (ค าพิพากษาฎีกาที่ 595/2551) หรือกรณีใช้อาวุธปืน จ าเลยใช้ด้ามปืนตบ
ผู้เสียหาย ถือว่าใช้ปืนในการกระท าความผิดเช่นกัน (ค าพิพากษาฎีกาที่ 6107/2541) เหล่านี้ศาลมี
อ านาจริบได ้

5.3 บรรดาทรัพย์สินซึ่งได้ให้ตามความใน มาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 149 มาตรา 
150 มาตรา 167 มาตรา 201 หรือ มาตรา 202 หรือซึ่งได้ให้เพ่ือจูงใจบุคคลให้กระท าความผิด หรือ
เพ่ือเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระท าความผิด เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจ
ด้วยในการกระท าความผิด (มาตรา 34) 

ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ศาลจะพิพากษาให้ท าให้
ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ (มาตรา 35) ให้ตกเป็นของแผ่นดิน (สหรัฐ กิติ 
ศุภกร,2556: 63) หมายถึง ทรัพย์สินนั้นยังมีตัวตนอยู่จึงจะตกเป็นของแผ่นดินได้ หากถูกท าลายหรือ
สูญหายไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรตกมาเป็นของแผ่นดินอีก ดังนี้อาวุธปืนที่จ าเลยทิ้งลงล าคลอง ก็ไม่สามารถ
จะเอามาได้ ก็ต้องถือว่าสูญหายไม่มีตัวตนเสียแล้ว จึงสั่งริบไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1587/2505) 
 

วิธีการเพื่อความปลอดภัย 

 วิธีการเพ่ือความปลอดภัย หมายถึง วิธีการเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากการกระท าของผู้กระท า
ในเวลาภายหน้า (หยุด แสงอุทัย, 2554: 225) ทั้งนี้ วิธีการเพ่ือความปลอดภัย มี 5 ประการ คือ 
กักกัน ห้ามเข้าเขตก าหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล ห้ามประกอบอาชีพ
บางอย่าง 
 หลักเกณฑ์การน าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาบังคับใช้ หากได้น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว ผลย่อมช่วยให้สังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมใน 
อนาคตได้ โดยวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา แต่ละประเภท
สามารถใช้ป้องกันบุคคลที่มีสภาพเป็นอันตรายต่อสังคมไม่ให้ไปกระท าความผิดได้ ดังนี้ 

1. การกักกัน 

กักกัน (มาตรา 40) คือ การควบคุมผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนด 

เพ่ือป้องกันการกระท าความผิด เพ่ือดัดนิสัยและเพ่ือฝึกหัดอาชีพ 
การกักกันจึงมีลักษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลโดยการน าตัวมาควบคุมไว้ ภายใน

เขตก าหนดซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางพอที่จะไปไหนมาไหนได้มากกว่าเรือนจ า ทั้งนี้  โดยมีวัตถุ 
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ประสงค์เพ่ือป้องกันการกระท าผิด เพ่ือดัดนิสัยและเพ่ือฝึกหัดอาชีพให้แก่ผู้ถูกกักกัน  การกักกันต่าง
กับการจ าคุกที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดแทนการกระท าผิด โดยการลงโทษให้ได้สัดส่วนกับความ
ร้ายแรงของสภาพความผิด ในทางกฎหมายจึงไม่ถือว่าการกักกัน เป็นการลงโทษบุคคลเหมือนโทษ
จ าคุก หากแต่มีลักษณะเป็นมาตรการที่เสริมต่อจากการลงโทษจ าคุกเท่านั้น 

ผู้กระท าผิดติดนิสัยซึ่งศาลอาจพิพากษาให้กักกันได้ ต้องเป็นผู้กระท าความผิด ตาม
หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 โดยต้องเป็น 

1.1 ผู้กระท าผิดที่มีอายุเกิน 18 ปี 
1.2 เป็นผู้เคยถูกศาลพิพากษาให้กักกันมาแล้ว หรือเป็นผู้เคยถูกศาลพิพากษา ลงโทษ

จ าคุกไม่ต่ ากว่า 6 เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 41 (1) ถึง (8) 
1.3 ได้กลับมากระท าความผิดอีกภายใน 10 ปี นับแต่วันพ้นจากการกักกันหรือพ้นโทษ

จ าคุก 
1.4 ความผิดที่กลับมากระท าใหม่นี้ต้องเป็นความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุ ไว้ใน

มาตรา 41 (1) ถึง (8) 
1.5 ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ในความผิดที่กลับมากระท าใหม่นั้น 
เช่นนี้ศาลอาจพิพากษาให้กักกันมีก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 10 ปี 
ความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 41 (1) ถึง (8) ได้แก่ความผิดดังต่อไปนี้ 
(1) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 209 ถึงมาตรา 216 เช่น 

ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ฐานซ่องโจร ฐานมั่วสุมก่อความวุ่นวาย ฐานไม่เลิกม่ัวสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่ง 
(2) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามมาตรา 217 ถึง มาตรา 

224 เช่น ความผิดฐานวางเพลิง ฐานตระเตรียมวางเพลิง ฐานกระท าให้เกิดเพลิงไหม้ ฐานท าให้เกิด
ระเบิด 

(3) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามมาตรา 240 ถึง มาตรา 246 เช่น ความผิดฐาน ปลอม
และแปลงเงินตรา ฐานท าให้เหรียญกษาปณ์มีน้ าหนักลดลง ฐานน าเข้าซึ่งเงินตราปลอมและ แปลง 
ฐานมีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมและแปลง ฐานน าออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมและแปลง ฐานท า
หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา 

(4) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา 276 ถึง มาตรา 286 เช่น ความผิดฐาน ข่มขืน
กระท าช าเรา ฐานกระท าอนาจาร ฐานเป็นธุระจัดหาไปเพ่ือการอนาจารหรือโดยใช้อุบาย ฐานด ารง
ชีพด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี 

(5) ความผิดต่อชีวิต ตามมาตรา 288 ถึง มาตรา 290 และมาตรา 292 ถึง มาตรา 294 
เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ฐานฆ่าโดยไม่มีเจตนา ฐานท าการทารุณให้บุคคลที่ต้องพ่ึงตน ให้ฆ่าตนเอง 
ฐานยุยงเด็กให้ฆ่าตนเอง ฐานชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้มีคนตาย 

(6) ความผิดต่อร่างกาย ตามมาตรา 295 ถึง มาตรา 299 เช่น ความผิดฐาน ท าร้าย
ร่างกาย ฐานท าร้ายร่างกายสาหัส ฐานชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 

(7) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา 309 ถึง มาตรา 320 เช่น ความผิดฐาน ท าให้เสื่อม
เสรีภาพ ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง ฐานเอาคนเป็นทาส ฐานเรียกค่าไถ่ ฐานสนับสนุนเรียก ค่าไถ่ 
ฐานพรากผู้เยาว์ ฐานพาคนส่งออกนอกราชอาณาจักร 
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(8) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามมาตรา 334 ถึง มาตรา 340 มาตรา 354 และ มาตรา 
357 เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ฐานวิ่งราวทรัพย์ ฐานกรรโชกทรัพย์ ฐานรีดเอาทรัพย์ ฐานชิงทรัพย์ 
ฐานปล้นทรัพย์ ฐานเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน หรือเป็นผู้มีอาชีพอันเป็นที่ไว้ใจของ ประชาชน ฐานรับของ
โจร 

ตัวอย่าง นาย ก. ถูกจับกุมด าเนินคดีในข้อหาท าร้ายร่างกายสาหัส ตามรายการ ประวัติ
ปรากฏว่า ขณะที่ นาย ก. มีอายุเกินกว่า 18 ปี แล้ว เคยถูกศาลลงโทษจ าคุก 2 ครั้ง ได้แก่ ฐานลัก
ทรัพย์จ าคุก 6 เดือน ฐานข่มขืนกระท าช าเราจ าคุก 2 ปี พ้นโทษมาแล้ว 1 ปี ได้กลับมากระท า 
ความผิดและถูกจับกุมในข้อหาท าร้ายร่างกายสาหัสเช่นนี้ นาย ก. อยู่ ในข่ายเป็นผู้กระท าผิดติดนิสัย 
ที่ต้องขอให้ศาลกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 

การฟ้องขอให้กักกันกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ โดยจะ
ฟ้องขอให้กักกันรวมไปในฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอ านาจฟ้องขอให้กักกันหรือจะฟ้องภายหลัง ก็ได้ 
แต่ต้องฟ้องภายในก าหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอ านาจฟ้องขอให้ กักกัน มิ
เช่นนั้นจะขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 97 

สรุป การกักกันนี้เพ่ือป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดติดนิสัย โดยท าให้บุคคลที่
เคยกระท าความผิดมาแล้วไม่กล้าที่จะกระท าผิดซ้ าอีก เพราะเกรงกลัวว่าจะต้องถูกกักกัน  เพ่ือ
ป้องกันการแพร่นิสัยอาชญากรรมแก่ผู้ต้องโทษที่ไม่มีนิสัยเป็นอาชญากรรม โดยการกันบุคคลที่กระท า
ผิดติดนิสัยเหล่านี้ควบคุมไว้ในสถานที่กักกัน หรือเพ่ือแก้ไขให้ผู้กระท าผิดติดนิสัยได้กลับตัวเป็นคนดี
โดยการดัดนิสัย และฝึกหัดอาชีพให้แก่ผู้นั้น 

2. การห้ามเข้าเขตก าหนด 

การห้ามเข้าเขตก าหนด (มาตรา 44) คือ การห้ามมิให้เข้าไปในท้องที่หรือสถานที่ที่
ก าหนดไว้ในค าพิพากษา เพ่ือป้องกันผู้ที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงในการกระท าผิดในเขตพ้ืนที่ ไม่ให้เข้าไป
กระท าผิดในเขตนั้นๆ อีก 

ท้องที่ ได้แก่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
สถานที่ที่ก าหนด ได้แก่ สถานที่ ใดๆ ก็ได้ซึ่ งแคบกว่าท้องที่  เช่น โรงภาพยนตร์ 

ห้างสรรพสินค้า บาร์ ไนท์คลับ สถานีรถไฟ เป็นต้น 
หลักเกณฑ์ที่จะขอให้ศาลสั่ง ห้ามเข้าเขตก าหนดได้ดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 45 
2.1 ต้องเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน กล่าวคือ เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ของ 

ผู้ต้องหาในความผิดที่กระท าแล้ว ผู้ต้องหาได้กระท าผิดโดยอาศัยสถานที่เป็นที่ประกอบการกระท า 
ความผิด หรือหากให้เข้าไปในสถานที่นั้นอีกก็อาจจะก่อการกระท าผิดขึ้นซึ่งเป็นภัยต่อความปลอดภัย
ของประชาชน เช่น นาย ข. ชอบเข้าไปเต้นร าในดิสโก้เธคและมักจะก่อการทะเลาะวิวาทชกต่อยกับ 

ผู้เข้าไปเที่ยวทุกครั้ง เช่นนี้ พฤติการณ์ของผู้ต้องหาย่อมจะเป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชน 

ที่เข้าไปเที่ยวในดิสโก้เธค เพ่ือป้องกันไม่ให้ นาย ข. ได้มีโอกาสท าความผิดขึ้นอีก จึงควรขอให้ศาลสั่ง
ห้ามเข้าเขตก าหนด คือ สถานดิสโก้เธคทุกแห่ง 

2.2 การที่ศาลจะสั่งห้ามเข้าเขตก าหนดได้นั้น ศาลต้องลงโทษผู้นั้นในความผิดที่ถูกฟ้อง
ก่อน 
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2.3 การห้ามเข้าเขตก าหนดจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อจ าเลยผู้นั้นได้พ้นโทษตามค าพิพากษา
แล้ว 

2.4 ต้องระบุท้องที่หรือสถานท่ีที่ก าหนดห้ามไว้ให้ชัดเจน 
2.5 การห้ามเข้าเขตก าหนดจะก าหนดระยะเวลาเท่าไรก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี 
อนึ่ง การห้ามเข้าเขตก าหนดอีกกรณีหนึ่งที่ศาลมีอ านาจสั่งตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 46 วรรคสอง เนื่องจากผู้ถูกศาลสั่งให้ท าทัณฑ์บนไม่ยอมท าทัณฑ์บนหรือหาประกัน ไม่ได้นั้น 
เป็นการสั่งห้ามบุคคลที่จะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ซึ่งการกระท า
ยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดอาญา ดังนั้นจึงไม่จ าต้องอาศัยหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วให้ครบถ้วนแต่
อย่างใด 

กรณีมีการฝ่าฝืนเข้าไปในเขตก าหนดที่ศาลได้สั่งห้ามไว้ในระยะเวลาที่ศาลก าหนด เช่น 
ศาลสั่งห้าม นาย ข. เข้าไปในสถานดิสโก้เธคในเขตบางรักทุกแห่งมีก าหนด 2 ปี เช่นนี้ เมื่อค าสั่งศาลมี
ผลบังคับใช้และนาย ข. ได้ฝ่าฝืนค าสั่งห้ามดังกล่าวของศาลโดยเข้าไปในดิสโก้เธคในเขตบางรัก การ
กระท าของนาย ข. ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 194 ฐานฝ่าฝืนค าพิพากษา
เข้าไปในเขตก าหนดที่ศาลห้ามซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

3. การเรียกประกันทัณฑ์บน 

การเรียกประกันทัณฑ์บน ตามมาตรา 46 และมาตรา47 เป็นการบังคับใช้วิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการกระท าผิด โดยศาลให้ผู้นั้นสัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรืออันตรายต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่ไม่เกินสองปี ถ้าผู้นั้นกระท าผิดทัณฑ์
บนจะต้องช าระเงินค่าปรับแก่ศาลตามที่ระบุไว้ในทัณฑ์บนซึ่งจะไม่เกินกว่าครั้งละห้าพันบาท 

การเรียกประกันทัณฑ์บน ต้องเป็นกรณีที่ผู้นั้นมีพฤติการณ์จะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 

เหตุร้าย หมายถึงเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลหรือ ทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนเท่านั้น  ถ้าเหตุร้ายนั้นไม่เป็นภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ แม้จะเป็นความผิดอาญาแต่ก่อ 
ให้เกิดผลอย่างอ่ืนก็ไม่ใช่เหตุร้ายตามความในมาตรานี้ เช่น การหมิ่นประมาท แม้จะเป็นการก่อ
เหตุร้าย ต่อชื่อเสียง แต่เหตุร้ายดังกล่าวนี้ไม่ได้ท าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนจึงไม่ใช่
เหตุร้าย ตามความในมาตรา 46 

โดยที่กรณีนี้ยังไม่ได้มีการกระท าผิดและเพียงแต่อาจจะก่อเหตุร้ายขึ้นเท่านั้น จึงมี 
ความจ าเป็นต้องป้องกันไว้ โดยการเรียกประกันทัณฑ์บนเพ่ือให้สัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายขึ้นใน
อนาคต ซึ่งวิธีการนี้อาจเริ่มด าเนินการได้โดย 

3.1 กรณีพนักงานอัยการเป็นผู้เสนอต่อศาล กรณีนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการกระท าความผิด 
แต่พนักงานอัยการเห็นว่าบุคคลนั้น จะก่อเหตุร้ายท าความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายผู้อ่ืนหรือทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด เหตุร้ายท าความเสียหายแก่ผู้อ่ืน พนักงานอัยการสามารถใช้
มาตรการนี้เพื่อยับยั้งป้องกันไว้ก่อนโดยการเสนอเป็นคดีต่อศาลให้เรียกประกันทัณฑ์บน 

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ต ารวจได้พบนายขาวเดินอยู่ตามถนนบริเวณหมู่บ้านจัดสรรตอน 
ดึกมีอาการพิรุธ โดยเดินหลบเลี่ยงจากแสงไฟและแอบซุ่มสังเกตหน้าประตูบ้านเป็นเวลานาน จึงได้ 
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ขอ ตรวจค้นตัวและพบไขควง ใบเลื่อยส าหรับตัดเหล็ก ไฟฉายขนาดเล็ก อยู่ในถุงที่นายขาวถืออยู่ 
ซึ่งสิ่งของดังกล่าวเหล่านี้อาจใช้เป็นเครื่องมือในการงัดแงะเพ่ือท าการลักทรัพย์ตามบ้านต่างๆ นั้นได้ 
โดยที่นายขาวไม่มีอาชีพใดเป็นหลักแหล่ง เช่นนี้ พฤติการณ์ส่อแสดงว่านายขาวตระเตรียมการจะไป
ลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านดังกล่าวแต่ถูกจับกุมเสียก่อน ซึ่งการเตรียมการจะไปลักทรัพย์นั้นตาม
กฎหมาย ไม่เป็นความผิด แต่กรณีนี้ก็น่าเชื่อว่าในโอกาสต่อไปนายขาวอาจจะไปท าการลักทรัพย์จนได้ 
จึงควร ใช้มาตรการเรียกประกันทัณฑ์บนตามมาตรา 46 เพ่ือยับยั้งป้องกันไม่ให้นายขาวมีโอกาสไป
กระท าผิด  ซึ่ งกรณี นี้พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวนายขาวได้ ไม่ เกิน 48 ชั่ วโมง เพ่ือท า 

การ สอบสวนนายขาว เสมือนเป็นความผิดอาญา แล้วท าส านวนเสนอไปยังพนักงานอัยการตามพระ
ราช บัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 7 ซึ่งเมื่อพนักงานอัยการพิจารณาแล้ว
เห็น ว่านายขาวมีพฤติการณ์จะก่อเหตุร้ายดังที่พนักงานสอบสวนกล่าวหา ก็จะท าค าฟ้องต่อศาลขอให้
ศาล สั่งให้นายขาวท าทัณฑ์บน 

3.2 กรณีที่ศาลพิจารณาด าเนินการเอง กรณีนี้จะมีการกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าความผิดจน
ถูกด าเนินคดีฟ้องต่อศาล ในฐานความผิดนั้น ๆ แต่ในชั้นศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นความผิดโดย
ไม่ลงโทษผู้นั้น แต่ศาลเห็นว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
เช่นนี้ ศาลจะสั่งให้เรียกประกันทัณฑ์บนเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดข้ึนได้ 

ตัวอย่าง นาย ก. ถูกฟ้องฐานพยายามลักทรัพย์ ในชั้นพิจารณาได้ความว่า นาย ก. 
เดินตามหลังผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายหยุดอยู่ที่ป้ายรถโดยสารประจ าทาง นาย ก. ได้ท าท่าจะ
ล้วงกระเป๋า ผู้เสียหายแต่เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นและเข้าจับ นาย ก. ดังนี้ การกระท าของนาย ก. ยังไม่
เข้าขั้นพยายาม ลักทรัพย์ ศาลจะลงโทษ นาย ก. ไม่ได้ แต่ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจสั่งเรียกประกัน
ทัณฑ์บนได้ เพราะ การกระท าของ นาย ก. เป็นการจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น 

แต่อย่างไรก็ดี บุคคลที่จะถูกสั่งให้ท าทัณฑ์บนได้ ต้องมีอายุเกิน 17 ปี ไม่ว่าจะเป็น 
กรณีพนักงานอัยการร้องขอหรือกรณีศาลสั่งเอง ส าหรับการขอให้ศาลสั่งเรียกประกันทัณฑ์บนนี้ เป็น
อ านาจเฉพาะของพนักงาน อัยการในการร้องขอต่อศาลเพ่ือป้องกันบุคคลทั่วไป 

ในการสั่งให้ผู้ใดท าทัณฑ์บนศาลจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ และถ้าหากผู้นั้น 

ไม่ยอมท าทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้ ศาลก็จะสั่งกักขังผู้นั้นมีก าหนดไม่เกิน 6 เดือนหรือจนกว่า 

จะยอมท าทัณฑ์บนหรือหาประกันได้ หรือจะสั่งห้ามเข้าเขตก าหนดก็ได้ 
กรณีที่ผู้นั้นท าผิดทัณฑ์บน โดยการกระท าผิดเงื่อนไขที่ศาลก าหนดไว้ในสัญญา 

ทัณฑ์บน ศาลมีอ านาจสั่งให้ช าระเงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญาทัณฑ์บน หรือถ้าผู้นั้นไม่ ช าระ 
เงินตามที่ศาลสั่งก็จะถูกกักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 

อายุความในการบังคับให้ท าทัณฑ์บนหรือสั่งให้ใช้เงินเมื่อท าผิดทัณฑ์บนมีก าหนด 

2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 101 
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4. การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 

การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล ตามมาตรา 48 เป็นการป้องกันบุคคลบางประเภท ซึ่งมี
สภาพ กระท าผิดได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วๆ ไป ได้แก่ 

4.1 ผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟ่ันเฟือน หลักเกณฑ์กรณีผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟ่ัน
เฟือน ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 48 มีดังนี้ 

4.1.1 ต้องเป็นผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน 
4.1.2 ศาลไม่ลงโทษหรือลดโทษให้เนื่องจากเป็นผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟ่ันเฟือน 
4.1.3 ถ้าปล่อยผู้นั้นไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน 
4.1.4 ศาลสั่งให้คุมตัวผู้นั้นในสถานพยาบาลได้โดยไม่มีก าหนดเวลา จนกว่าสภาวะ 

แห่งจิตของผู้นั้นจะดีขึ้นและไม่เป็นอันตรายแก่ประชาชนแล้วศาลจึงจะเพิกถอนค าสั่งคุมตัวใน 
สถานพยาบาล 

4.2 ผู้กระท าผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเป็นอาจิณ  หรือผู้ติดยาเสพติดให้ โทษ 
หลักเกณฑ์กรณีเป็นผู้กระท าผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเป็นอาจิณ หรือ ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49 มีดังนี ้

4.2.1 ต้องเป็นการกระท าผิดเกี่ยวเนื่องกับ การเสพสุราเป็นอาจิณ หรือ การเป็นผู้ติด
ยาเสพติดให้โทษ 

4.2.2 ศาลสั่งห้ามเสพสุราหรือเสพยาเสพติดให้โทษ มีก าหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันพ้น
โทษหรือวันปล่อยตัว 

4.2.3 ระหว่างระยะเวลาที่ศาลสั่งห้าม ผู้นั้นได้ฝ่าฝืนเสพสุราหรือเสพยาเสพติด 

ให้โทษ 
4.2.4 ศาลสั่งให้ส่งตัวผู้ฝ่าฝืนไปคุมในสถานพยาบาลได้ไม่เกินสองปี 
การคุมตัวนั้นก็เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้กลับมากระท าผิดได้อีก จึงให้อยู่ใน 

สถานที่ที่เหมาะสมกับสภาวะแห่งจิตของผู้นั้นจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพ่ือเป็นการตัดโอกาสไม่ให้มา 
กระท าผิดอีก 

ตัวอย่าง นายเหลืองชอบดื่มสุราและทุกครั้งที่ดื่มสุราจะก่อเหตุวิวาทท าร้ายร่างกาย
ผู้อ่ืนเป็นประจ า เช่นนี้เป็นการกระท าผิดเกี่ยวเนื่องกับการเสพสุราเป็นอาจิณ หรือกรณีนายม่วง ซึ่ง
เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษไม่มีเงินซื้อยาเสพติด ได้ไปลักทรัพย์เพ่ือน าเงินมาซื้อยาเสพติดมาเสพ เช่นนี้
เป็นการกระท าผิดเกี่ยวเนื่องกับการเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้เมื่อพนักงานอัยการ
ขอให้ศาลสั่งห้ามเสพสุราหรือยาเสพติดให้โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49 แล้ว และศาล
พิจารณาแล้วมีค าสั่งห้ามเสพสุราหรือยาเสพติด แล้วแต่กรณีภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หาก
ภายในระยะเวลาที่ค าสั่งศาลมีผลบังคับใช้แล้วผู้นั้นฝ่าฝืนค าสั่งศาล พนักงานอัยการจะร้องขอให้ศาล
ส่งผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งศาลไปคุมตัวในสถานพยาบาลตาม มาตรา 49 วรรคสอง ต่อไป 

กรณีที่ศาลสั่งให้ส่งตัวไปคุมยังสถานพยาบาลตามมาตรา 49 วรรคสองแล้ว ต่อมาถ้าผู้
นั้นหลบหนีจากสถานพยาบาล เช่นนี้เป็นความผิดฐานหลบหนีจากสถานพยาบาลตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 195 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
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5. การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง 
เพ่ือป้องกันผู้ที่มีสภาพอาจจะกระท าผิดได้ง่ายเพราะการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ

บางอย่าง ให้ไม่มีโอกาสได้กลับมากระท าผิดเช่นนั้นได้อีก 
เนื่องจากการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง ผู้กระท าความผิดได้อาศัยโอกาสจาก 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และหากให้ผู้นั้น
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอาจจะกระท าผิดเช่นนี้ขึ้นอีก ฉะนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน  

การกระท าความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นอีก จึงขอให้ศาลสั่ งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น  

ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
หลักเกณฑ์การสั่งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพบางอย่าง ตามมาตรา 50 มีดังนี้ 

(หยุด แสงอุทัย, 2554: 235)  
5.1 ศาลพิพากษาให้ลงโทษไม่ว่าโทษประเภทใด เช่น อาจเป็นโทษปรับอย่าเดียวก็ได้ 

แต่ถ้าศาลรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ศาลใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยนี้ไม่ได้ 
5.2 ศาลเห็นว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพ เช่น ในโอกาสที่ประกอบวิชาชีพทางผดุงครรภ์ ก็รับจ้างท าให้แท้งลูกหรือเนื่อง จาก 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เช่น ตั้งโรงรับฝากรถยนต์ แล้วเปลี่ยนเอาเครื่องอะไหล่ที่เสื่อมคุณภาพ
ไปแทนเครื่องอะไหล่ที่ดีของผู้ฝาก 

5.3 ศาลเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอาจกระท าความผิดเช่นนั้น
อีก 

ศาลสั่งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น มีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไป
แล้ว ทั้งนี้สุดแต่ศาลจะเห็นสมควร 

ตัวอย่าง นายแสดมีอาชีพเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ าปลา ได้ผลิตน้ าปลาปลอมซึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างร้ายแรง พฤติการณ์เป็นการกระท าผิดโดย
อาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพผลิตน้ าปลา ซึ่งหากให้นายแสดประกอบอาชีพผลิตน้ าปลาอีกก็
อาจกลับมากระท าผิดฐานผลิตน้ าปลาปลอม เช่นนี้ จึงขอให้ศาลสั่งห้ามประกอบอาชีพผลิตน้ าปลา 
เมื่อศาลสั่งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพบางอย่าง ซึ่งสั่งห้ามได้ไม่เกินห้าปี หากภายในก าหนด
ระยะเวลาที่ศาลสั่งห้ามผู้นั้น ได้ฝ่าฝืนค าสั่งศาลไปประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่ถูกศาลสั่งห้ามผู้นั้นมี
ความผิดฐานฝ่าฝืนค าสั่งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 196 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

สรุป วิธีการเพ่ือความปลอดภัยเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้ เกิด 

การกระท าความผิดในอนาคต ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากโทษ เพราะโทษเป็นสภาพบังคับที่จะใช้แก่
บุคคลภายหลังจากที่บุคคลนั้นได้กระท าความผิดแล้ว แต่วิธีการเพ่ือความปลอดภัยเป็นมาตรการที่
น ามาใช้ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดหรือมีการกระท าความผิดแล้วไม่ให้กลับมากระท าผิดอีก 
 
 
 
 



104 

การใช้กฎหมายอาญา  
 เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษแต่อย่างไรก็
ตามการบังคับใช้กฎหมายอาญานั้นจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการน าตัวผู้บริสุทธิ์มาลงโทษให้มากท่ีสุด
จึงต้องมีการก าหนดขอบเขตการบังคับใช้ในหมวด 2 ของประมวลกฎหมายอาญา ดังจะขอกล่าว
รายละเอียดต่อไป 

1. บุคคลจะต้องรับโทษก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติเอาไว้โดยชัดเจนว่าการ
กระท าใดเป็นความผิดและก าหนดบทลงโทษเอาไว้  ตามมาตรา 2 วรรคแรก  "บุคคลจักต้องรับโทษ
ในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนด
โทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย" หลักกฎหมาย
ตามมาตรานี้นับได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของกฎหมายอาญา ซึ่งมาจากสุภาษิตกฎหมายละตินว่า "ไม่มี
ความผิดและไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือ NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE 
PRAEVIA LEGE POENALI" (หยุด แสงอุทัย, 2554: 32)  

หลักการใช้กฎหมายอาญาตามมาตรา 2 แบ่งได้ 3 ประการ 
1.1 การจะลงโทษบุคคลใด จะต้องมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ โดย

ต้องบัญญัติไว้โดยชัดเจน จะใช้จารีตประเพณีหรือกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้เพ่ือลงโทษไม่ได้ 
กรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3643/2526  บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

218 เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 217 โดยให้ผู้กระท าความผิดต่อทรัพย์ที่ระบุไว้ใน มาตรา 218(1) ถึง 
(6) ต้องได้รับโทษหนักขึ้น แต่การกระท าที่จะเป็นความผิดตาม มาตรา 217 จะต้องเป็นการวางเพลิง
เผาทรัพย์ของผู้อ่ืน เมื่อบ้านที่ถูกเพลิงไม้เป็นบ้านที่จ าเลยเป็นเจ้าของร่วมกับ ร. สามีจ าเลยซึ่งมิได้จด
ทะเบียนสมรสกัน แม้จะฟังว่าจ าเลยเป็นผู้วางเพลิง จ าเลยก็ไม่มีความผิดตาม มาตรา 218 เพราะเมื่อ
มาตรา 217 บัญญัติว่าการวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็นความผิด จะตีความค าว่า "ทรัพย์ของผู้อ่ืน" 
ให้รวมถึงทรัพย์ที่ผู้อื่นมีส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหาได้ไม่เป็นการขัดต่อหลักกฎหมายใน มาตรา 2 

กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดโทษไว้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2137/2557  คดีหมิ่นประมาท ป.อ. มาตรา 332 (2) ให้

อ านาจศาลสั่งให้โฆษณาค าพิพากษาเท่านั้น มิได้มีกฎหมายให้อ านาจศาลสั่งให้โฆษณาค าขออภัยด้วย 
การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยที่  2 โฆษณาค าขออภัยโจทก์จึงเป็นการลงโทษจ าเลยที่  2 
นอกเหนือจากโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย ต้องห้ามตาม ป.อ มาตรา 2 วรรคหนึ่ง 

1.2 หากมีกฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ก็ต้องแปลหรือตีความกฎหมายนั้นโดยเคร่งครัด 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  5354/2539  โจทก์บรรยายฟ้องว่า ระหว่างวันที่  16 

กรกฎาคม 2537 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2537 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จ าเลยได้ท าและมี
เครื่องวิทยุคมนาคม โดยการน าโทรศัพท์มือถือมาท าการปรับจูนโดยใช้เครื่องดีเลอโค๊ด และก๊อปปี้
คลื่นสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 9573336 ซึ่งเป็นคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ระบบเซลลูล่า 900 มือถือ
ของบริษัท อ. ผู้เสียหาย เข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือดังกล่าวจนสามารถใช้ส่งและรับวิทยุคมนาคมได้ 
แล้วจ าเลยได้บังอาจลักเอาไปซึ่งสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 9573336 ของผู้เสียหาย คิดค่าเสียหาย
เป็นเงิน 24,733 บาท โดยทุจริต โดยใช้โทรศัพท์มือถือดังกล่าวส่งและรับวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับ
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ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนั้น ขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ.มาตรา 334 

การที่ฟ้องระบุว่าจ าเลยน าโทรศัพท์มือถือมาท าการปรับจูนและก๊อปปี้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 
9573336 ของผู้เสียหายแล้วใช้ท าการรับส่งวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตนั้นเป็นเพียงการท าการรับส่งวิทยุคมนาคม โดยอาศัยคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ของผู้เสียหาย
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการแย่งใช้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ของผู้เสียหายโดยไม่มีสิทธิ มิใช่เป็น 

การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปโดยทุจริต การกระท าของจ าเลยตามฟ้องจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์
ตาม ป.อ.มาตรา 334 แม้จ าเลยจะให้การรับสารภาพ ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องตาม ป.วิ.อ.มาตรา 
185 วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา 215 และมาตรา 225 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 976/2539 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 เป็นบท
ฉกรรจ์ของมาตรา 217 ซึ่งการกระท าจะเป็นความผิดตามมาตรา 217 จะต้องเป็นการวางเพลิงเผา
ทรัพย์ของผู้อ่ืนจะตีความให้รวมไปถึงทรัพย์ที่ผู้อ่ืนมีส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหาได้ไม่ เพราะมาตรา
ดังกล่าวไม่มีข้อความว่า “หรือผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย” บัญญัติไว้ การตีความตามบทกฎหมายที่
มีโทษทางอาญาจะต้องตีความโดยเคร่งครัด จะขยายความไปถึงกรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในตัวบทโดยชัด
แจ้งอันเป็นผลร้ายแก่จ าเลยหาได้ไม่ เพราะจะขัดต่อความรับผิดของบุคคลในการรับโทษทางอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง 

1.3 กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง ซึ่งมาจากถ้อยค าว่า "กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท า
นั้น" คือ เวลาในการกระท าผิดของกฎหมายอาญา ว่าในขณะที่ลงมือกระท าความผิดจะต้องมีกฎหมาย
บัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิด หากการกระท านั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ในขณะกระท าว่าเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดในทางอาญา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2107/2553  โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่ อวันที่ 1 มกราคม 
2510 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 จ าเลยเข้ายึดถือที่ดินสาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินซึ่งประชาชนใช้ร่วมกัน ตามค าฟ้อง จ าเลยเข้ายึดถือครอบครองที่พิพาทก่อนวันที่ 4 
มีนาคม 2515 อันเป็นวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ป.ที่ดิน มาตรา 108 ทวิ ใช้บังคับ การครอบครองที่ดินพิพาทของจ าเลยนับแต่วันที่ 1 
มกราคม 2510 ตลอดมาเป็นการครอบครองสืบเนื่องมาจากการเข้ายึดครอบครองในครั้งแรก เมื่อ ป.
ที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ
ผู้กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 9 ต้องระวางโทษจ าคุก ฯลฯ เช่นนี้ การกระท าของจ าเลยจึงไม่อาจมี
ความผิดฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.ที่ดิน มาตรา 9 , 
108 ทวิ ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2406/2523  จ าเลยเข้าไปยึดถือครอบครองท าประโยชน์ที่
เกิดเหตุซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนกฎกระทรวงก าหนดให้ที่เกิดเหตุเป็นป่าสงวนแห่งชาติใช้
บังคับ การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิด 

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ใช่โทษทางอาญาก็ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 2 
จึงอาจบังคับย้อนหลังไปถึงการกระท าของเขาก่อนมีการออกกฎเกณฑ์นั้นได้ จึงต้องพิจารณาก่อนว่า
สิ่งนั้นใช่โทษทางอาญาหรือไม่ ทั้งนี้ โทษทางอาญาตามมาตรา 18 มีอยู่ 5 ประการดังได้กล่าวมาแล้ว 
คือ ประหารชีวิต, จ าคุก, กักขัง, ปรับ และริบทรัพย์สิน 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2539  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.2518 มาตรา 20 ที่บัญญัติให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้มาโดยมิชอบตกเป็นของแผ่นดินนั้น เป็นเพียงวิธีการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการอันเป็นวิธีการทางวินัยเท่ านั้น มิใช่เป็นการลงโทษแก่ผู้กระท า
ความผิดทางอาญาอันจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญา
ต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและได้ก าหนดโทษไว้ 
ดังนั้น กฎหมายนี้ย้อนหลังไปบังคับถึงทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มาโดยมิชอบและยังคงมีอยู่
ในขณะที่กฎหมายนี้ใช้บังคับได้เพราะการได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบด้วยหน้าที่นั้นเป็นการผิดวินัยตั้งแต่
ที่ได้รับมา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9083/2544  การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียวเป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท กล่าวคือนอกจากจ าเลยมีความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตาม ป.อ. 
มาตรา 157 แล้ว ยังมีความผิดต่อ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 มาตรา 59  , 
60 , 71 , 72 โดยเหตุที่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นมาตรการที่มุ่งจะจ ากัดสิทธิของเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งซึ่งกระท าหน้าที่โดยทุจริต มิใช่โทษตามกฎหมาย เมื่อศาลลงโทษจ าเลยตาม ป.อ. 
มาตรา 157 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดแต่เพียงบทเดียวตาม ป.อ. มาตรา 90 แล้ว ศาลย่อมมีอ านาจ
สั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจ าเลยได้ มิฉะนั้นแล้วการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวย่อมไร้ผลอันเป็น
การขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ข้อยกเว้นหลักท่ีว่ากฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง 
1) กรณีมีกฎหมายยกเลิกความผิดเดิม มีผลย้อนหลังได้ ตามมาตรา 2 วรรคสอง "ถ้า

ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้
กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด และถ้าได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือ
ว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง" 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5166/2537  โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยตั้งโรงงาน ประกอบ
กิจการโรงงานและรับเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่ถึงสิบห้าปีบริบูรณ์เข้าท างานในโรงงานดังกล่าว
โดยมิได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 ดังนี้ แม้ขณะเกิดเหตุการ
กระท าของจ าเลยจะเป็นความผิดตามฟ้อง แต่เมื่อระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้มี
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ออกมายกเลิกพระราชบัญญัติโรงงานฉบับเดิมทั้งหมด และเมื่อ
ปรากฏว่าโรงงานของจ าเลยเป็นโรงงานซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ระบุไว้ว่าการตั้งโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและ
ไม่มีบทก าหนดโทษไว้ เช่น พระราชบัญญัติโรงงานฉบับเดิม ถือได้ว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
บัญญัติในภายหลังการกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป จ าเลยจึงพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานตั้งโรงงาน และฐาน
ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามท่ีโจทก์ฟ้อง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6444/2546 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยในความผิดฐาน
ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 
มาตรา 11 ซึ่งความผิดดังกล่าวมีบัญญัติไว้แล้วใน พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 21 จึง
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ถือว่าความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาเวช
กรรมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2544 เวลากลางวัน จ าเลยได้กระท าความผิดฐานประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม โดย
ไม่ได้รับใบอนุญาต และขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 มาตรา 4 
, 11 , 21 ที่แก้ไขแล้ว เท่ากับเป็นการขอให้ลงโทษจ าเลยตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกแล้ว ซึ่งมีผลเท่ากับ
โจทก์ไม่ได้อ้างกฎหมายอันใดมาเลย ไม่ใช่เรื่องอ้างกฎหมายผิด ศาลจะพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ไม่ได้ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอ านาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2753/2540 โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าจ าเลยรู้อยู่แล้วว่าโจทก์
ทั้งสองออกเช็คพิพาทให้ ส. ยึดถือไว้แทนสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์ที่1กู้ยืมเงินไปจาก ส. แต่จ าเลยเบิก
ความเป็นพยานโจทก์ในคดีอาญาที่ ส. ฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นจ าเลยในข้อหาความผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 ว่าโจทก์ทั้งสองออกเช็คพิพาทแลกเงินสดไปจากจ าเลยอัน
เป็นการออกเช็คพิพาทให้จ าเลยเพ่ือช าระหนี้ซึ่งหากข้อเท็จจริงเป็นดังที่โจทก์ทั้งสองฟ้อง ค าเบิกความ
ของจ าเลยย่อมเป็นความเท็จอันเป็นข้อส าคัญในคดีดังกล่าว จ าเลยย่อมมีความผิดฐานเบิกความเท็จ 
แต่เนื่องจากในขณะคดีนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.2497 ซึ่งเป็นกฎหมายในคดีเดิมที่โจทก์ทั้งสองน ามาเป็นมูลในการฟ้องคดีนี้ได้ถูกยกเลิกไป
แล้ว มี พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดการใช้เช็ค พ.ศ.2534ออกมาใช้บังคับแทน ปรากฏว่ากฎหมาย
ฉบับใหม่ที่ออกภายหลังการออกเช็คที่จะเป็นความผิดนั้นต้องเป็นการออกเช็คเพ่ือช าระหนี้ที่มีอยู่จริง
และบังคับได้ตามกฎหมาย แต่กรณีการออกเช็คพิพาทแล้วแลกเงินสดมิใช่เป็นการออกเช็คเพ่ือช าระ
หนี้ที่มีอยู่จริงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 
ดังนี้ค าเบิกความของจ าเลยในคดีนั้นจึงไม่เป็นข้อส าคัญในคดีนี้อันจะเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จ
การกระท าของจ าเลยไม่เป็นของผิดตามฟ้อง 

2) กฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้กระท าผิดตามมาตรา 3 ได้ "ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระท าความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระท าความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็น
คุณแก่ผู้กระท าความผิด ไม่ว่าในทางใด....."  มีผลย้อนหลัง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 526/2548  จ าเลยที่ 2 อายุ 16 ปี กระท าความผิดตาม 
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (เดิม) , 66 วรรคสอง (เดิม) 
ประกอบ ป.อ. มาตรา 83 มีระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ระหว่างพิจารณาของศาล
ฎีกามี พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม ป.อ. (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ให้เพ่ิมความขึ้นเป็นวรรคสอง
และวรรคสามของมาตรา 18 แห่ง ป.อ. ซึ่งข้อความในวรรคสามที่เพ่ิมมีข้อความว่า ในกรณีผู้ซึ่ง
กระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่า สิบแปดปีกระท าความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก
ตลอดชีวิตให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษห้าสิบปี ระวางโทษตามที่แก้ไขใหม่เป็น
คุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่บังคับแก่จ าเลยที่ 2 ตาม ป.อ. มาตรา 3 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8286/2551 โทษที่จะลงแก่จ าเลยนั้น ต้องใช้กฎหมายใน
ส่วนที่เป็นคุณแก่จ าเลยไม่ว่าในทางใดมาบังคับแก่คดีตาม ป.อ. มาตรา 3 เมื่อมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.
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ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระท าความผิด ระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลา
ที่ฝ่าฝืนอยู่ ในขณะที่มาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้ในขณะจ าเลยกระท าความผิด ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จึงต้องใช้กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังในส่วนที่ไม่มีระวางโทษจ าคุกซึ่งเป็น
คุณแก่จ าเลยมากกว่ามาใช้บังคับ เมื่อมีแต่ระวางโทษปรับสถานเดียว จึงไม่อาจรอการก าหนดโทษแก่
จ าเลยในความผิดฐานนี้ได้ ส าหรับอัตราระวางโทษปรับนั้น ตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิด
เป็นคุณแก่ผู้กระท าความผิดมากกว่า จึงต้องใช้อัตราระวางโทษปรับตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท า
ความผิดบังคับแก่จ าเลย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6517/2552  ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2551 ให้ยกเลิกความในมาตรา 74 , 75 และ 
76 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน เมื่อปรากฏว่ากฎหมายที่แก้ไข ท าให้จ าเลย
ที่ 1 ซึ่งกระท าความผิดในขณะอายุ 14 ปีเศษ ไม่ต้องรับโทษ ส่วนจ าเลยที่ 2 ซึ่งขณะกระท าความผิด
อายุ 17 ปีเศษ กฎหมายบังคับให้ศาลต้องลดมาตราส่วนโทษลงให้จ าเลยที่ 2 กึ่งหนึ่ง มิ ใช่อยู่ใน
ดุลพินิจของศาลตามกฎหมายเดิม เป็นกรณีมีกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิดแตกต่างจาก
กฎหมายที่ใช้ภายหลังกระท าความผิด และกฎหมายที่ใช้ภายหลังเป็นคุณกว่า ต้องใช้กฎหมายส่วนที่
เป็นคุณบังคับแก่จ าเลย ตาม ป.อ. มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ศาลฎีกาจึงมีอ านาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 
วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 225 

2. สถานที่ที่บังคับใช้กฎหมายอาญาได้ ความผิดนั้นได้กระท าลงในราชอาณาจักรและผลของ
การกระท าความผิดนั้นก็ เกิดในราชอาณาจักรด้วย  ตามมาตรา 4  “ผู้ ใดกระท าความผิดใน
ราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมาย(วรรคแรก)  การกระท าความผิดในเรือไทยหรืออากาศยาน
ไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร (วรรคสอง)” (หยุด แสงอุทัย, 
2554: 19-21)  

กรณีกฎหมายให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักรนั้น ถือเอาหลักดินแดนมา
พิจารณาโดยไม่จ ากัดผู้กระท าความผิดว่าจะเป็น “ผู้ใด” ซ่ึงหมายความรวมทั้งคนไทยและคนต่างด้าว
ไม่จ ากัดสัญชาติ แต่มีข้อยกเว้นบุคคลบางประเภทไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับโทษในประเทศได้ ตาม
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศคือพระมหากษัตริย์ ฑูต และบุคคลอ่ืน ๆ ที่
ได้รับเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฏหมายพิเศษ กับในบางกรณี
ผู้กระท าความผิดนอกประเทศอาจจะต้องรับโทษในประเทศได้ ส่วน“ราชอาณาจักร” นั้นหมายถึง 

2.1 พ้ืนดิน พ้ืนน้ า ภูเขา เกาะต่างๆ ที่ประกอบเป็นประเทศไทย 
ค าพิพากษาฎีกาที่  8225/2547 เจ้าพนักงานจับกุมจ าเลยเมื่อจ าเลยลงจากเครื่องบิน

ของสายการบินที่จ าเลยโดยสารมาจากเมืองอังสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือเปลี่ยนเครื่องบิน
ไปยังเมืองไทเป ดินแดนไต้หวัน ขณะจ าเลยเดินผ่านห้องผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานกรุงเทพ 
จ าเลยจึงดขเมาในราชอาณาจักรไทยแล้ว เมื่อจ าเลยมียาเสพติดให้โทษดังกล่าว าว้ครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย ซึ่งตามกฎหมายไทยบัญญัติว่าเป็นความผิด จ าเลยจึงเป็นผู้กระท าความผิดในราชอาณาจักร 
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2.2 ทะเลอันเป็นอ่าวไทยตาม พ.ร.บ ก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทย ตอนใน พ.ศ. 2502 
2.3 ทะเลห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล หรือ 22.224 

กิโลเมตร อันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าราชอาณาจักร 
2.4 อากาศที่อยู่เหนือข้อ 1 ถึง ข้อ 3 
2.5 ความผิดที่ กระท าในเรือไทยหรืออากาศยานไทย  ตามมาตรา 4 วรรคสอง 

“การกระท าความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระท าความผิดใน
ราชอาณาจักร” ค าว่าเรือไทยหมายถึงเรือตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 มาตรา 4, 8 
และ 9 ส่วนอากาศยานไทยหมายถึงอากาศยานตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2499 มาตรา 4, 30 
และ31  

สรุปการกระท าผิดที่ถือว่ากระท าในราชอาณาจักร มีอยู่ 5 กรณ ี
ก. ความผิดที่ได้กระท าในเรือไทยหรืออากาศยานไทย 
ข. การกระท าบางส่วนได้กระท าในราชอาณาจักร 
ค. ความผิดที่ผลแห่งการกระท าเกิดขึ้นในราชอาณาจักร 
ง. การตระเตรียมหรือการพยายามกระท าความผิดซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดได้

กระท านอกราชอาณาจักร แต่ผลจะเกิดในราชอาณาจักรถ้าหากกระท าไปจนถึงข้ันความผิดส าเร็จ 
จ. การกระท าของตัวการผู้สนับสนุนหรือของผู้ ใช้ให้กระท าความผิดที่กระท านอก

ราชอาณาจักร 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 2670/2535 วินิจฉัยว่า เหตุเกิดในเรือไทยถือเป็นการกระท าผิดใน

ราชอาณาจักร ถ้าผู้กระท าไม่ได้กระท าผิดในเรือไทยหรือในอากาศยานแต่กระท าจากภายนอก เช่น 
ใช้ปืนยิงไปที่ อากาศยานไทยขณะบินอยู่ในเขตทะเลสากล ใช้ก้อนหินขว้างเครื่องบินขณะจอดอยู่ใน
สนามบินของสิงคโปร์ถือว่าไม่เข้ามาตรา 4 วรรคสอง เพราะมาตรา 4 วรรคสอง ต้องกระท าผิดในเรือ
ไทยหรืออากาศยานไทย  
 

ความรับผิดทางอาญา  
 การพิจารณาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่นั้น ประการแรกต้องดูว่าการกระท า
ของบุคคลนั้นครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่หากครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ 
แล้วก็ต้องดูต่อไปว่าการกระท ามีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือไม่หากไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็
ต้องดูต่อไปว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่ เมื่อไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ ก็หมายความว่าบุคคลนั้น
จะต้องรับผิดในทางอาญา 
 องค์ประกอบความรับผิดทางอาญามี 4 องค์ประกอบ  (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 81)
ดังนี้ 

1. การกระท า หากบุคคลไม่มีการกระท าเก็ไม่ต้องรับผิดในทางอาญา ตามมาตรา 59 วรรค
แรก “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท า....” การกระท า หมายถึง การเคลื่อนไหว
ร่างกายหรือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ  

โดยรู้ส านึก หรือ อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ หมายความว่า มีความคิดที่จะกระท า 

มีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดไว้ และได้กระท าไปโดยการ เคลื่อนไหวร่างกายหรือการไม่
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เคลื่อนไหวร่างกาย ตามที่ตกลงใจอันสืบเนื่องมาจากความคิด (หยุด แสงอุทัย, 2554: 53)  การ
กระท าแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 

1.1 การกระท าโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย แบ่งออกเป็น 
1.1.1 การกระท าโดยตรง ผู้กระท าได้กระท าการนั้นโดยตนเอง 
1.1.2 กระท าโดยอ้อม หมายความว่า ผู้กระท าความผิดมิได้กระท าการนั้นด้วยตนเอง 

แต่ได้ใช้บุคคลที่ไม่มีความรับผิดทางอาญาในฐานะผู้กระท าโดยเจตนาเป็นเครื่องมือกระท าความผิด 
เช่น การใช้สัตว์กระท าความผิด การใช้เด็กอายุไม่เกิน 10 ปีหรือบุคคลไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟ่ันเฟือน กระท าความผิด (หยุด แสงอุทัย, 2554: 
54-55) 

1.2 การกระท าโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย แบ่งออกเป็น 
1.2.1 งดเว้นการกระท าซึ่งการกระท าโดย “งดเว้น” ตามมาตรา 59 วรรคท้าย 

“การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท า 

เพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย” หมายความว่า งดเว้นไม่กระท าในสิ่งที่ตนมีหน้าที่ต้องกระท า (จักต้องท า) 
ซึ่งเป็นหน้าที่ซึ่งต้องกระท าโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันผลที่เกิดขึ้นนั้น  หน้าที่ต้องกระท า เช่น คนดูแล 

ความปลอดภัยของสระว่ายน้ า คนดูแลเด็ก คนควบคุมเครื่องก้ันมิให้รถยนต์แล่นผ่านขณะรถไฟใช้ทาง 
เป็นต้น (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 98-99) 

1.2.2 ละเว้นการกระท า ซึ่งการกระท าโดย “ละเว้น” หมายความว่า เป็นการกระท า
โดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งผู้กระท ามีหน้าที่ต้องกระท า ซึ่งเป็นหน้าที่โดยทั่ว ๆ ไป เช่น มาตรา 
157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ า คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อสังเกต : ความแตกต่างของการกระท าโดยงดเว้น และการกระท าโดยละเว้น  
การกระท าโดยงดเว้น เป็นการไม่กระท าในหน้าที่โดยเฉพาะเพ่ือป้องกันผล (SPECIAL 

DUTY) ส่วนการกระท าโดยละเว้น  เป็นการไม่กระท าตามหน้าที่โดยทั่ว ๆ ไป (GENERAL DUTY)  
พูดอีกอย่างได้ว่า“ละเว้น”เป็นกรณีที่บัญญัติไว้เพ่ือเป็นหน้าที่พลเมืองดี เมื่อเห็นผู้ใดตกในอันตราย 
หากสามารถช่วยได้ต้องช่วย ซึ่ง“ละเว้น” นั้นเป็นความผิดลหุโทษ (ความผิดลหุโทษคือความผิดเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท) 

2. องค์ประกอบภายนอก คือ ลักษณะของการกระท า แบ่งออกเป็น 
2.1 ผู้กระท าผู้กระท าความผิดในทางอาญา แยกได้ 3 ประเภท (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 

2549: 122) 
2.1.1 ผู้กระท าความผิดเอง ผู้นั้นได้กระท าความผิดด้วยตนเองโดยตรง เช่น แดงใช้

ปืนยิงด าด้วยมือของ แดงเองเช่นนี้ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิดเอง การใช้สัตว์เป็นเครื่องมือใน 

การกระท าความผิดการใช้บุคคลซึ่งไม่มีการกระท า เช่น ถูกสะกดจิตเป็นเครื่องมือถือว่าเป็น  

การกระท าความผิดเอง 
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2.1.2 ผู้กระท าความผิดโดยทางอ้อม ผู้ที่หลอกให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด ผู้ถูกหลอก 

มีการกระท าแต่ขาด เจตนา ผู้ถูกหลอกมีการกระท าเพราะไม่ได้ถูกสะกดจิต ไม่ได้ละเมอแต่ผู้ถูกหลอด
ขาดเจตนา เพราะ ผู้ถูกหลอกไม่รู้ ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด 

2.1.3 ผู้ร่วมในการกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน  
2.2 การกระท า กฎหมายแยกการกระท าออกเป็น 3 วาระ คือ (1) คิด (2) ตกลงใจ 

(3)กระท าตามที่ตกลงใจ ขาไปข้อใดข้อหนึ่ง กฎหมายก็ถือว่าไม่เป็นการกระท า เมื่อไม่เป็นการกระท า
ก็ไม่เป็นความผิดทางอาญา(หยุด แสงอุทัย, 2554: 53-54)   

2.3 วัตถุแห่งการกระท า หมายถึง สิ่งที่ผู้กระท ามุ่งหมายกระท าต่อ เช่น มาตรา 334 
“ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลัก
ทรัพย์” วัตถุแห่งการกระท า คือ ผู้อ่ืน หากไม่มีวัตถุของการกระท าจะท าให้ขาดองค์ประกอบความผิด 
เช่น ลักทรัพย์ของตนเอง 

ตัวอย่าง องค์ประกอบภายนอก มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต 
จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

ผู้ใด – ผู้กระท า 
ฆ่า – การกระท า 
ผู้อื่น – วัตถุแห่งการกระท า  

3. องค์ประกอบภายใน เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน
จิตใจของผู้กระท า เรื่องที่อยู่ภายในจิตใจ คือ เจตนา หรือ ประมาท โดยอาศัยพฤติการณ์ต่างๆ 

ที่ผู้กระท าแสดงออกมาภายนอกเป็นหลักในการวินิจฉัยสภาพจิตใจของผู้กระท า  
3.1 เจตนาตามกฎหมายอาญาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

3.1.1 เจตนาตามความเป็นจริง คือเจตนาประสงค์ต่อผล , เจตนาย่อมเล็งเห็นผล 

ตาม มาตรา 59 วรรคสอง กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า และใน
ขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการ กระท านั้น 

เจตนาประเภทประสงค์ต่อผล ทางต าราเรียกว่า “เจตนาโดยตรง” ประสงค์ต่อ
ผลหมายความว่ามุ่งหมายจะให้เกิดผล ถ้าเกิดผลก็เป็นความผิดส าเร็จ ถ้าผลไม่ เกิดก็เป็นผิดพยายาม 
ส่วนเจตนาเล็งเห็นผล เรียกว่า“เจตนาโดยอ้อม” คือเล็งเห็นว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เท่าที่
จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 151)  

3.1.2 เจตนาโดยผลของกฎหมาย หมายความว่า ผู้กระท ามิได้มีเจตนาตามความเป็น
จริงแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น กล่าวคือ มิได้ประสงค์ให้เกิดผลแก่บุคคลนั้น หรือมิได้
เล็งเห็นผลว่าจะเกิดแก่บุคคลนั้น แต่กฎหมายให้ถือว่า ผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับ
ผลร้ายจากการกระท านั้น เจตนาดังกล่าวเรียกว่า “เจตนาโดยผลของกฎหมาย” หรือ “เจตนาโอน”
ตาม มาตรา 60 “ผู้ใดเจตนาที่จะกระท าต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระท าเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดย
พลาด ไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น แต่ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักข้ึนเพราะฐานะของบุคคล หรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท ากับ
บุคคลที่ได้รับผลร้าย มิให้น ากฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพ่ือลงโทษผู้กระท าให้หนักขึ้น” เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า เจตนาโดยพลาด หรือ การกระท าโดยพลาด มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
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1) ต้องมีผู้ถูกกระท าสองฝ่ายขึ้นไป ฝ่ายแรก คือ ผู้ เสียหายคนแรกที่ผู้กระท า
มุ่งหมายกระท าต่อโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล ฝ่ายที่สอง คือ ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งที่
ได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น 

2) การกระท าโดยพลาด ผู้กระท าจะต้องไม่ประสงค์ต่อผลต่อบุคคลผู้ได้รับ
ผลร้ายและต้องไม่เล็งเห็นว่าผลจะเกิดแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายด้วย หากเล็งเห็นผลก็เป็นเจตนาตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 มิใช่เจตนาโดยพลาดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 

3) หากกระท าโดยเจตนาต่อทรัพย์ของบุคคลหนึ่งแต่ผลเกิดกับทรัพย์ของอีก
คนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกระท าโดยพลาดตามได้ 

4) แม้ผลจะเกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายฝ่ายแรกสมเจตนาของผู้กระท า หากผลไปเกิด
แก่ผู้เสียหายอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกระท าโดยพลาดด้วยเช่นกัน 

5) การกระท าโดยพลาดจะต้องมีผลเกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายฝ่ายที่สองเสมอ 
6) ตามมาตรา 60 เป็นเจตนาโอน ดังนั้น หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาฆ่า 

เจตนาที่โอนมาก็เป็นเจตนาฆ่าด้วย หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาท าร้ายเจตนาที่โอนมาก็เป็น
เจตนาท าร้ายเช่นกัน 

7) หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาประเภทไตร่ตรองไว้ก่อน เจตนาที่โอน
มายังผู้ได้รับผลร้ายก็เป็นเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนเช่นกัน 

8) การกระท าโดยเจตนาต่อผู้เสียหายฝ่ายแรกนั้นหากผลไม่เกิดแก่ผู้เสียหาย
ฝ่ายแรก ตามเจตนาของผู้กระท า ผู้กระท าต้องรับผิดฐานพยายาม 

9) การกระท าโดยเจตนาเท่านั้นที่สามารถโอนได้ ส่วนการกระท าโดยประมาท
โอนไม่ได้ 

10) หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาพิเศษ เพ่ือป้องกันสิทธิตามมาตรา 68 
เจตนาพิเศษในเรื่องจ าเป็นตามมาตรา 67 หรือเจตนาพิเศษในเรื่องบันดาลโทสะ ตามมาตรา 72 แม้
จะมีการกระท าโดยพลาดเกิดผลแก่ผู้เสียหายอีกฝ่ายหนึ่ง เจตนาพิเศษในตอนแรกดังกล่าวก็โอนไป
ด้วย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8694/2544 เหตุที่จ าเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพราะ
จ าเลยขอคืนดี แต่ผู้ตายไม่ยอมคืนดีด้วย จ าเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย 1 นัด เมื่อ ส. บิดาผู้ตายเข้ามา
ห้าม จ าเลยได้ใช้อาวุธปืนยิง ส. อีก 1 นัด ดังนี้ การที่จ าเลยใช้อาวุธปืนยิง ส. ซึ่งเป็นการกระท าในครั้ง
หลังนี้เป็นเจตนาที่เพ่ิงเกิดขึ้น ต่างไปจากเจตนาเดิมที่จ าเลยยิงผู้ตาย จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายาม
ฆ่า ส. อีกกระทงหนึ่ง  เมื่อยิง ส. แล้ว จ าเลยได้เข้าไปยิงผู้ตายซ้ าอีกซึ่งเป็นการยิงเพ่ือให้แน่ใจว่า 
ผู้ตายถึงแก่ความตายจริงตามเจตนาที่มีมาตั้งแต่แรกซึ่งขณะนั้น ผ. ประคองผู้ตายอยู่ กระสุนปืนจึงไป
ถูกน่องของ ผ. ด้วย การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยพลาดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80,60 เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน
ตามมาตรา 288 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 
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3.2 การกระท าโดยประมาท 

มาตรา 59 วรรคแรก บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท า โดยเจตนา
เว้นแต่จะได้กระท าความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมาย บัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดย
ประมาท หรือเว้นแต่ในกรณี ที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มี เจตนา 

มาตรา 59 วรรคสี่ การกระท าโดยประมาท ได้แก่การกระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา
แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 
และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 

หยุด แสงอุทัย (2554: 72-74) การกระท าโดยประมาท มีองค์ประกอบคือ 1) เป็น
การกระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา 2) ได้กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ต้องพิจารณาถึงภาวะหรือสถานการณ์ที่ผู้กระท าประสบอยู่
ในขณะนั้น ความระมัดระวังของบุคคลต้องแยกตามอายุ เพศ การศึกษา ความจัดเจนแห่งชีวิต หรือ
พิจารณาในแง่วิชาชีพของบุคคลนั้นๆด้วย 3) ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้
เพียงพอไม ่

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2549: 344) กระท ามิใช่โดยเจตนา หมายความว่า ขณะ
กระท านั้นผู้กระท ารู้ตัวเองอยู่ว่าก าลังท าอะไร เช่น ก าลังถือปืนอยู่ ก าลังขับรถด้วยความเร็วสูง แต่
ผู้กระท าไม่ได้ประสงค์หรือเล็งเห็นว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างใดๆ อันจะเป็นความผิดทางอาญาจาก
การกระท าของตน ส่วนการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี
ตามวิสัยและพฤติการณ์ เช่น การขับรถในเขตที่มีคนพลุกพล่าน หรือขับรถขณะมีฝนตก หากใน
ขณะนั้นขับรถด้วยความเร็วสูงแม้ไม่ประสงค์จะให้เกิดอันตรายแก่ใคร ก็ได้ชื่อว่าขับรถโดยปราศจาก
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะที่จะขับรถต้องมีตามวิสัยของคนขับรถ  และพฤติการณ์ที่คน
พลุกพล่าน หรือฝนตกยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเวลาขับขี่ โดยอาจลดความเร็วแต่ก็ไม่
ท า 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 747/2489 จ าเลยขับรถไฟโดยเมาและเร็วเกินขนาดในเวลา
เข้าหลีกสถานี เป็นเหตุให้รถชนกันน่าหวาดเสียว คนโดยสารโดดหนีเป็นเหตุให้ตาย ดังนี้จ าเลยย่อมมี
ความผิดฐานท าให้คนตายโดยประมาท 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2507 รถยนต์โดยสารสองคันแล่นตามกันมา คันหนึ่งขอ
ทางจะแซงขึ้นหน้า อีกคันหนึ่งไม่ยอมกลับเร่งความเร็วขึ้นเพ่ือแกล้งรถคันที่ขอทาง รถยนต์ทั้งสองคัน
จึงได้แล่นแข่งกันมาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดในถนนซึ่งแคบและเป็นทางโค้ง เป็น
การเสี่ยงต่ออันตราย รถยนต์คันขอทางเฉี่ยวกับรถบรรทุกซึ่งจอดแอบข้างทางแล้วเซไปปะทะกับ
รถยนต์คันที่แข่งกันมานั้นตกถนนพลิกคว่ า คนโดยสารได้รับอันตรายถึงสาหัส ต้องถือว่าคนขับรถยนต์
โดยสารทั้งสองคันนั้นกระท าโดยประมาท 

สรุป ลักษณะการกระท าโดยประมาท คือการกระท าโดยมิได้เจตนาแต่ปราศจาก
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีความระมัดระวังตามวิสัย และพฤติการณ์ ซึ่งระดับ
ความระมัดระวังนั้นไม่อยู่นิ่งตายตัวขึ้นและลงตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ 

ดังนั้น บุคคลใดจะต้องรับผิดทางอาญาจะต้องปรากฏว่า บุคคลนั้นกระท าโดยเจตนา 
ไม่ว่าเจตนาตามความเป็นจริง(เจตนาประสงค์หรือเล็งเห็นผล) หรือเจตนาโดยผลของกฎหมาย(เจตนา
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โดยพลาด)หากบุคคลนั้นกระท าโดยประมาท โดยปกติแล้วไม่ต้องรับผิดทางอาญา เช่นประมาทท า ให้
เสียทรัพย์ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท
เช่น ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย หรือ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัสเป็น
ต้น ในกรณีเช่นนี้ บุคคลนั้นต้องรับผิด แม้กระท าโดยประมาท 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการกระท า 
ในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งสามารถแยกผลออกจากการกระท าได้นี้ เมื่อมีผลของการกระท า

เกิดข้ึน ผู้กระท าจะต้องรับผิดในผลหรือไม่  มีหลักคือ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 304-305)  
4.1 ถ้าผลนั้นเป็นผลโดยตรงผู้กระท าจะต้องรับผิดในผลนั้น ถ้าผลนั้นไม่ใช่ผลโดยตรง

ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั้น ซึ่งในทางกฎหมายใช้ทฤษฎีเงื่อนไขมาอธิบาย อาจอธิบายได้ว่า ถ้าไม่
มีการกระท าของจ าเลยผลก็ไม่เกิดขึ้น จึงต้องถือว่า การกระท าของจ าเลยเป็นเหตุของผลนั้น 

ตัวอย่าง แดงวิ่งเอาไม้ไล่ตีด า ด าวิ่งหนี ขณะนั้นเป็นเวลาฝนตกท าให้ฟ้าผ่าถูกด าถึงแก่
ความตาย กรณีนี้มีปัญหาให้พิจารณาว่าความตายของด าเกิดขึ้นจากการกระท าของแดงหรือไม่ หาก
พิจารณาได้ว่าความตายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกระท าของแดง แต่เป็นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยฟ้าผ่า 
แดงก็ไม่ต้องรับผิดในผลแห่งความตายของด า 

4.2 ถ้าผลโดยตรงท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลโดยตรงนั้นจะต้องเป็นผลธรรมดา
(มาตรา 63 ถ้าผลของการกระท าความผิดใดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระท า
ความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดา ย่อมเกิดขึ้นได้ ) ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย หากไม่ใช่ผลธรรมดา
ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิดในผลที่ท าให้ตนต้องรับโทษหนักข้ึนนั้น  

4.3 ถ้าผลโดยตรงนั้นไม่ใช่ผลที่ท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น แต่เป็นผลที่เกิดจากเหตุ
แทรกแซง ผู้กระท าจะต้องรับผิดในผลนั้นก็ต่อเมื่อผลนั้นเป็นผลโดยตรง(ตามข้อ 1) ซึ่งเกิดจากเหตุ
แทรกแซงที่วิญญูชนคาดหมายได้ ถ้าวิญญูชนคาดหมายไม่ได้ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลายนั้น 
เหตุแทรกแซงที่คาดหมายได้ คือเหตุตามทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม นั่นเอง 

ทฤษฎีที่น ามาใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 

ทฤษฎี เงื่อนไข  (The Condition Theory) หรือ had not test มีหลักคือ การ
กระท านั้นเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลนั้น ซึ่งหากไม่มีการกระท าผลก็จะไม่เกิด จึงเป็นการถูกต้องและชอบ
ธรรมที่จะให้ผู้กระท ารับผิดในผลที่เกิดขึ้น การกระท าในที่นี้ หมายถึง การกระท าที่กฎหมายบัญญัติ
เป็นความผิดด้วย(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 305)  โดยทฤษฎีเงื่อนไขมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้าไม่มีการกระท า ผลก็จะไม่เกิด ถือว่าผลเกิดจากการกระท าอันนั้น 
ตัวอย่าง ด าถูกยิง ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ด าทนพิษบาดแผลไม่ไหว ด าตาย การ

ตายของด าเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของแดง ผลโดยตรงคือ ผลที่สัมพันธ์กับการกระท าตาม
ทฤษฎีเงื่อนไขนั่นเอง 

2. แม้จะมีการกระท าอันอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลนั้นด้วย แต่ถ้าไม่มีการกระท าอันนั้นแล้ว 
ผลก็จะไม่เกิด ต้องถือว่าผลเกิดจากการกระท าอันนั้น 

ทฤษฎี เหตุที่ เหมาะสม (Theory of Adequate Cause) คือทฤษฎีผลธรรมดา 
พิจารณาผลอันเกิดจากการกระท า โดยวินิจฉัยว่า การกระท าของผู้กระท า(เหตุ) นั้นเหมาะสมจะให้
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เกิดผลนั้นๆ โดยทั่วๆ ไปหรือไม่ หรือให้พิจารณาว่า การกระท าและผลนั้นมีความเกี่ยวพันกัน
พอสมควรหรือไม่ ใช้ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสมในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ในกรณีท่ีผลของการกระท าความผิดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักข้ึน ผลธรรมดา
ตามมาตรา 63 ถ้าผลของการกระท าความผิดใดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระท า
ความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตามธรรมดา ย่อมเกิดขึ้นได้ คือผลตามทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม หมายความว่า 
เป็นผลที่ผู้กระท าสามารถคาดเห็นความเป็นไปได้ของผลนั้น การวินิจฉัยความสามารถในการคาดเห็น
นั้น ให้ใช้หลักมาตรฐานของบุคคลสามัญท่ีเรียกว่า วิญญูชนเป็นหลัก  เช่น แดงใช้ไม้ตีศีรษะของด า ด า
ถูกตีหัวแตกและเลือดครั้งในสมองท าให้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ปัญหาที่ต้องพิจารณาก็คือ 
ความตายของด านั้นแดงต้องรับผิดหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แดงมีเจตนาเพียงท าร้ายร่างกายเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาท าให้ถึงตาย ดังนั้นแดงจะต้องรับผิดในผลนั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาตามหลักผลธรรมดา 
ในมาตรา 63 นั่นเอง 

ข้อสังเกต : ก่อนวินิจฉัยเรื่องผลธรรมดา ต้องดูเสียก่อนว่าผลนั้นเป็นผลโดยตรง 
ตามทฤษฎีเงื่อนไขมาก่อนรึไม่ หากเป็นผลโดยตรงแล้ว จึงค่อยดูต่อไปว่าเป็นผลธรรมดาหรือไม่ 
หากเป็นผลธรรมดาผู้กระท าก็ต้องรับผิดในผลบั้นปลาย 

2. ใช้ในกรณีที่ผลของการกระท าเกิดจากเหตุแทรกแซง 
เหตุแทรกแซง (intervening cause) คือ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ใหม่หลังจาก 

การกระท าของผู้กระท าการในตอนแรก และเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลในบั้นปลายขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาว่า 
ในแต่ละเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเหตุใดท าให้เกิดผลได้มากกว่ากัน โดยพิจารณาว่า การกระท าที่เกิดขึ้น
ภายหลังตัดความสัมพันธ์ของการกระท าที่เกิดข้ึนก่อน ๆ หรือไม่ เช่น แดงใช้ไม้ตีศีรษะของด า ด าถูกตี
หัวแตกและเลือดครั้งในสมองต้องท าการผ่าตัด แต่แพทย์และพยาบาลที่ผ่าตัดนั้นได้กระท า โดย
ประมาทท าให้ด าถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ปัญหาที่เราต้องพิจารณาในกรณีนี้คือ ใครต้องรับผิดใน
ผลแห่งความตายของด า ระหว่างแดง หรือแพทย์และพยาบาล ซึ่งต้องพิจารณาตามหลักเหตุ
แทรกแซงว่า เหตุที่เกิดขึ้นภายหลังตัดความสัมพันธ์ของเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหรือไม่ ดังนั้นหากการ
กระท าของนายแพทย์และพยาบาลเป็นเหตุที่ท าให้ด าตายมากกว่าการกระท าของแดง แดงก็ไม่ต้องรับ
ผิดในผลแห่งความตาย เป็นต้น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1867/2553 จ าเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมจี้ขู่ผู้เสียหาย
และเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายและรถยนต์ของบิดาของผู้เสียหายไป เมื่อการกระท าของ
จ าเลยเป็นเหตุให้ผู้เสียหายรับอันตรายแก่กายจ าเลยก็ต้องรับโทษหนักข้ึน แม้ผู้เสียหายได้รับบาดแผล
ที่ต้นแขนซ้ายจากมีดของจ าเลยเนื่องจากอุบัติเหตุ จ าเลยไม่มีเจตนาท าร้ายผู้เสียหาย ก็ไม่ใช่ข้อส าคัญ 
เพราะการที่จ าเลยจะรับโทษหนักขึ้นด้วยเหตุที่ผู้เสียหายรับอันตรายแก่กายนั้น จ าเลยไม่จ าต้อง
กระท าโดยมีเจตนา เพียงแต่พิจารณาว่าผลที่ผู้เสียหายรับอันตรายแก่กายนั้น เป็นผลที่ตามธรรมดา
ย่อมเกิดขึ้นได้ตาม ป.อ. มาตรา 63 หรือไม่ เมื่อจ าเลยใช้มีดปลายแหลมจี้ผู้เสียหายการที่ผู้เสียหายรับ
อันตรายแก่กายจากมีดนั้นจึงย่อมเป็นผลธรรมดาที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของจ าเลยแล้ว จ าเลยจึง
มีความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสียหายรับอันตรายแก่กายตามมาตรา 339 วรรคสาม 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4904/2548 ผู้ตายและผู้เสียหายทั้งสามถูกกักขังและถูก
ท าร้ายร่างกายในลักษณะการทรมานอยู่ในห้องพัเกิดเหตุเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยไม่มี
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หนทางหลบเลี่ยงให้พ้นจากการถูกทรมานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้เห็นได้ว่าผู้เสียหายทั้งสาม
และผู้ตายต้องตกอยู่ในสภาพถูกบีบคั้นทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงติดต่อกันเป็น
เวลานาน การที่ผู้ตายตัดสินใจกระโดดจากห้องพักเพ่ือฆ่าตัวตายนั้นอาจเป็นเพราะผู้ตายมีสภาพจิตใจ
ที่เปราะบางกว่าผู้เสียหายอ่ืน และไม่อาจทนทุกข์ทรมานได้เท่ากับผู้เสียหายอ่ืนจึงได้ตัดสินใจกระท า
เช่นนั้นเพ่ือให้พ้นจากการต้องทนทุกข์ทรมาน พฤติการณ์ฟังได้ว่าการตายของผู้ตายมีสาเหตุโดยตรง
มาจากการถูกทรมานโดยทารุณโหดร้าย 

สรุป การพิจารณาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่นั้น ประการแรกต้อง
ดูว่าการกระท าของบุคคลนั้นครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่หากครบองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติ แล้วก็ต้องดูต่อไปว่าการกระท ามีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือไม่หากไม่มีกฎหมาย
ยกเว้นความผิด ก็ต้องดูต่อไปว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่ เมื่อไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ ก็
หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดในทางอาญา 
 

กฎหมายยกเว้นความผิด  
 การลงโทษในทางอาญามีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษคนที่มีจิตใจชั่วร้าย คนที่คิดไม่ดีเป็นภัยต่อ
สังคมสมควรให้ได้รับโทษ แต่ในบางกรณีการที่บุคคลกระท าความผิด อาจไม่มีจิตใจดังกล่าว แต่เพราะ
มีสถานการณ์บางอย่างหรือข้อเท็จจริงบางประการท าให้ผู้นั้นต้องกระท าความผิด ฉะนั้นกฎหมายจึงมี
บทบัญญัติ ยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษให้ซึ่งเหตุแห่งการยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษมีมานาน
ตั้งแต่ กฎหมายลักษณะอาญา รศ. 127  
 เช่น มาตรา 50 บัญญัติว่า “บุคคลที่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด แต่พอสมควรแก่เหตุ 
โดยมีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันชีวิต เกียรติยศ และชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของตัวเองมันก็ดี หรือของ
ผู้อื่นก็ดี เพื่อให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดโดยผิดกฎหมาย ท่านว่าไม่ควรลงอาญาแผ่นดิน” มาตรานี้กล่าวถึง
การป้องกันคล้ายการป้องกันโดยชอบด้วยตามมาตรา 68 ประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบัน  
 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 68 บัญญัติว่า “ผู้ใดจ าต้องกระท าการใดเพ่ือ
ป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืนให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย 
และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ การกระท านั้นเป็นการป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด” 
 หลักเกณฑ์ของการ ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย(ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2550: 342) 

1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย  
 ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นผู้กระท าไม่มีอ านาจตามกฎหมายจะท าได้ หากผู้ก่อภัยนั้นมีอ านาจท า
ได้โดยชอบ ท่านก็ไม่มีสิทธิจะป้องกัน เช่น พ่อมีสิทธิว่ากล่าวตักเตือนลงโทษลูก ไม่ถือเป็นภยันตราย 
 แม้จะมีภยันตรายแล้วก็ตาม แต่ผู้ที่ อ้างป้องกันได้ จะต้องไม่มีส่วนผิดในการก่อให้เกิด
ภยันตรายดังกล่าวขึ้นด้วย เช่น ไม่เป็นผู้ก่อภัยขึ้นในตอนแรก ไม่เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าวิวาทกัน ไม่เป็นผู้
ที่ยินยอมให้ผู้อื่นกระท าต่อตนโดยสมัครใจ และ ไม่เป็นผู้ที่ไปยั่วให้คนอ่ืนเข้าโกรธก่อน 

2. ภยันตรายนั้น ใกล้จะถึง แม้จะมีภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายเกิดขึ้นแล้วก็ตาม การจะ
อ้างป้องกันตัวได้ต่อเมื่อภยันตรายนั้น เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง คือภัยที่เกิดขึ้นกระชั้นชิดถึงขนาดที่
ไม่มีหนทางอ่ืนที่จะขจัดปัดเป่าภัยนั้นได้ นอกจากการป้องกันตัวเอง 
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 หยุด แสงอุทัย(2554: 143) ใกล้จะถึง หมายความว่า ภยันตรายนั้นก าลังปรากฎอยู่เฉพาะ
หน้า หรือเป็นอันตรายได้เกิดขึ้นแล้วและก าลังเกิดอยู่ต่อไปอีก โดยไม่ถือเอาภยันตรายในอนาคตอัน
อยู่ห่างไกลที่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เช่นทราบว่าตนจะถูกฆ่าพรุ่งนี้ หรือภยันตรายในอดีตที่เกิดขึ้นไป
แล้ว ถือเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงตัว 

3. ผู้กระท าจ าต้องกระท าเพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อื่น ให้พ้นจากภยันตรายนั้น “จ าต้อง
กระท า” แสดงว่าประมวลกฎหมายอาญายอมให้ป้องกันเฉพาะเมื่อบุคคลได้กระท าเท่าที่จ าเป็นต้อง
กระท าเท่านั้น (หยุด แสงอุทัย, 2554: 143) 

4. การกระท าป้องกันตัว ตามสมควรแก่เหตุ ก็คือ แม้กฎหมายจะให้สิทธิแก่ประชาชนผู้
ประสบอันตรายป้องกันตนเองได้ แต่ก็ไม่ได้ให้เสียจนหาขอบเขตไม่ได้ จนกลายเป็นการป้องกันผสม
กับความโกรธแค้น บันดาลโทสะ หรือสะใจ เช่น เมื่อมีผู้ร้ายถือมีดจะท าร้ายท่าน ท่านได้ตอบโต้จน
ผู้ร้ายไม่สามารถจะถือมีด หรือไม่สามารถจะแทงท่านได้อีกแล้ว ถือว่าภยันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ถ้า
ท่านซ้ าเติมอีก จะถือว่าเกินกว่าเหตุ 
 การกระท าเพียงใดจึงจะถือว่าได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุนั้นมีทฤษฎี (หยุด แสงอุทัย, 
2554: 144-145) ที่ส าคัญ 2 ทฤษฎีคือ 

1. ทฤษฎีส่วนสัด คือต้องพิจารณาว่าอันตรายที่จะพึงเกิดขึ้นหากจะไม่ป้องกันจะได้ส่วนสัด
กับอันตรายที่ผู้กระท าได้กระท าเนื่องจากการป้องกันนั้นหรือไม่ เช่น มีคนมาตบหน้าท่าน ท่านจะใช้
มีดแทงเขาตายไม่ได้ เพราะความเจ็บเนื่องจากถูกตบหน้า เมื่อมาเทียบกับความตายแล้ว ไม่มีส่วนสัด
กัน ดังนั้น การเอามีดแทงเขาตายนี้ เป็นการกระท าท่ีเกินสมควรแก่เหตุ ผู้กระท าไม่มีอ านาจกระท าได้ 

2. ทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุด ตามทฤษฎีนี้ถือว่าถ้าผู้กระท าได้ใช้วิธีทางน้อยที่สุดที่จะท าให้เกิด
อันตราย ก็ถือว่าผู้กระท าได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุแล้ว เช่น ก.เป็นง่อยไปไหนไม่ได้ ข.จึงเขก
ศีรษะก.เล่น โดยเห็นว่าก.ไม่มีทางกระท าตอบแทนได้เลย นายก.ห้ามปรามเท่าใดข.ก็ไม่เชื่อฟัง ถ้าการ
ที่ก.จะป้องกันมิให้ข.เขกศีรษะมีวิธีเดียวคือใช้มีดแทงข. ต้องถือว่าการที่ก.ใช้มีดแทงนี้เป็นการกระท า
ไปพอสมควรแก่เหตุ เพราะเป็นวิถีทางน้อยที่สุดที่จะป้องกันได ้
 ข้อสังเกต กรณีท่ีไม่ถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

1. การสมัครใจวิวาท ฝ่ายใดจะอ้างป้องกันไม่ได้เว้นแต่การทะเลาะวิวาทนั้น ขาดตอนไปแล้ว 
2. ผู้อ้างป้องกัน เป็นฝ่ายก่อภยันตรายขึ้นเองจะอ้างกระท าโดยป้องกันไม่ได้ 

 

กฎหมายยกเว้นโทษ 

 การยกเว้นโทษ หมายถึง การกระท าใดๆ ที่มีความผิดแต่ยกเว้นโทษให้แก่การกระท านั้น 

ท าให้ผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษส าหรับการกระท านั้น โดยการจะยกเว้นโทษให้ได้จะต้องมีเหตุที่
กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น เหตุยกเว้นโทษมีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นบุคคลโรตจิต จิตไม่ปกติ ไม่สามารถบังคับตนเอง 
มาตรา 65 วรรคแรก “ผู้ใดกระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ

บังคับตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ส าหรับความผิด
นั้น” 
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หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นโทษ ตามมาตรา 65 (หยุด แสงอุทัย, 2554: 173-175)  
มีดังนี ้

1. ต้องได้กระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
ขณะกระท าความผิด คือการกระท านั้นต้องท าโดยไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถ

บังคับตนเองได้ในขณะที่ลงมือกระท า 
ไม่สามารถรู้ผิดชอบ หมายความว่า ไม่รู้ว่าเป็นการกระท าที่ควรท าหรือไม่ เช่น เพราะ

เป็นโรคจิตจึงไม่รู้ว่าการเอามีดฟันคอคนจะท าให้คนตายได้  
ไม่สามารถบังคับตนเองได้ หมายความว่า ไม่สามารถจะห้ามจิตใจมิให้บังคับร่างกายให้

กระท าการนั้นได้ 
2. เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน 

จิตบกพร่อง คือ คุณสมบัติของมันสมองบกพร่องท าให้ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่
สามารถบังคับตนเองได้ โรคจิต คือ มันสมองเป็นโรค และจิตฟ่ันเฟือน คือ ความมีจิตพิการที่เรียกกัน
ว่าบ้าๆบอๆซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะโรคจิต 

ตัวอย่าง นายเอ เป็นโรคประสาท เมื่อเกิดอาการขึ้นมาก็ไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
ต้องขว้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือ และในขณะที่มีอาการ นายเอได้ขว้างแจกันลายครามของนายดี 
แตก เช่นนี้ นายเอได้รับยกเว้นโทษในความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ 

สรุป การกระท าความผิดในขณะที่จิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน ต้องถึงขนาด
ไม่สามารถรู้ผิดชอบ คือไม่เข้าใจถึงสาระส าคัญในการกระท าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีและความไม่รู้ผิดชอบ 
หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ต้องมีอยู่ในขณะกระท าผิด ผู้กระท าจึงจะได้รับการยกเว้นโทษ เว้นแต่
ในขณะกระท าความผิดผู้กระท ายังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้ ผู้นั้น
ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้(มาตรา 65 
วรรคสอง) 

2. การกระท าความผิดในขณะมึนเมา 

มาตรา 66  “ความมึนเมาเพราะเสพสุรา หรือสิ่งเมาอย่างอ่ืนจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตาม
มาตรา 65 ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพ ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึนเมา หรือได้เสพ
โดยถูกขืนใจให้เสพ และได้กระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้หรือสามารถบังคับตนเองได้กระท า 
ความผิดจะจะได้รับยกเว้นโทษ ส าหรับความผิดนั้น” 

ความมึนเมา ตามมาตรา 66 นี้ จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพราะเหตุไม่รู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้ตามมาตรา 65 ไม่ได้ ยกเว้น ถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์ (หยุด แสงอุทัย, 2554: 177-178) 
ดังต่อไปนี้ 

1. ความมึนเมาเกิดโดยผู้เสพย์ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึนเมา และผู้เสพย์ได้กระท าความผิด
ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้เสพย์ไม่ต้องรับโทษ 

2. ความมึนเมานั้นเกิดขึ้นโดยผู้เสพย์ถูกขืนใจให้เสพย์และผู้เสพย์ได้กระท าความผิด
ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้เสพย์ไม่ต้องรับโทษ 

ตัวอย่าง นายนก เป็นหวัดไปหาซื้อยามาทางเอง ปรากฏว่านายนกแพ้ยาตัวหนึ่งมีอาการ
มึนเมาจนครองสติไม่อยู่ ไม่สามารถรู้ผิดชอบได้และในขณะที่มีอาการนี้ ได้เอาก้อนหินขว้างใส่รถของ
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นาย กระต่ายเสียหาย เช่นนี้ นายนกอ้างกระท าผิดเพราะความมึนเมาโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึนเมา 
และได้กระท าในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเอง เพ่ือไม่ต้องรับโทษฐานท าให้
เสียทรัพย์ได ้

หากผู้เสพในขณะกระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือสามารถบังคับตนเองได้
บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 

3. การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 

การกระท าความผิดเพราะอยู่ในที่บังคับ หรืออยู่ในภยันตรายซึ่งจ าเป็นต้องกระท า
ความผิด เพ่ือให้ตนเองรอดพ้นจากที่บังคับหรือภยันตราย ถ้าพอสมควรแก่เหตุ ผู้กระท าก็ไม่ควรรับ
โทษ 

มาตรา 67 ว่า “ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรือ 

(2) เพราะเพ่ือให้ตนเอง หรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ให้พ้นโดยวิธีอ่ืนใดได้ เมื่อภยันตรายนั้น ตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้น เพราะเป็นความผิดของตน ถ้าการ
กระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้น ไม่ต้องรับโทษ” 

การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็นซึ่งกฎหมายยกเว้นโทษให้อาจแยกได้เป็น 2 กรณี
(หยุด แสงอุทัย, 2554: 149-152) คือ 

กรณีที่ 1 กระท าความผิดด้วยความจ าเป็น เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ และกระท าไปไม่เกินสมควรแก่เหตุ 

การกระท าด้วยความจ าเป็น หมายความว่า การกระท านั้นเกิดจากความจ าเป็นบังคับ การ
กระท าด้วยความจ าเป็นนั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ผู้กระท าจ าต้องท า เพราะอยู่ในบังคับหรือ
อ านาจของบุคคลอ่ืน หมายถึง การบังคับจิตใจให้ต้องกระท า โดยผู้กระท ายังตัดสินใจด้วยตนเองอยู่ 
แต่การตัดสินใจนั้นอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจ ซึ่งการกระท านั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงขัดขืนได้ 
และกระท าไปสมควรกับเหตุโดยพิจารณาจากทฤษฎีส่วนสัด และทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุด(ดังได้อธิบาย
ไว้ในเรื่องการป้องกันตัวเอง) ประกอบกัน   

ตัวอย่าง นายเขียวเป็นเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถูกหัวคะแนน
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่ง ใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้แก้คะแนนของผู้สมัครให้ผิดไปจากความจริงแล้ว
น าส่งนายอ าเภอ เช่นนี้ นายเขียว มีความผิดฐานปลอมเอกสาร แต่ได้รับการยกเว้นโทษ ตามมาตรา 
67 นี้  

กรณีที่ 2 กระท าความผิดด้วยความจ าเป็นเพ่ือให้พันภยันตรายต้องเป็นการกระท าเข้า
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ต้องกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นภยันตราย จะเป็นภยันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินก็ดี ภยันตรายนั้นไม่จ าเป็นต้องเกิดแก่ผู้กระท า อาจเกิดแก่ผู้ อ่ืน ก็อาจ
ช่วยเหลือ เขาให้พันภยันตรายโดยอ้างเหตุจ าเป็นได้ 

2. เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ภยันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง หรือเกิดขึ้นแล้ว และยัง
มีอยู่ 
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3. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภยันตรายให้พ้นโดยวิธีอ่ืนได้ทางหลีกเลี่ยงให้พ้นภยันตรายนั้นมี
อยู่ทางเดียว คือต้องกระท าผิดเท่านั้น 

4. ภยันตรายนั้น ตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วยความผิดของตนเอง ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ภยันตรายที่เกิดจากการกระท าผิดกฎหมาย อาจเป็นภยันตรายที่เกิดจากธรรมชาติก็ได้ แต่ถ้า
ภยันตรายนั้นผู้กระท าก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนแล้ว อ้างกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น
ไม่ได้  ในกรณีผู้อื่นจะได้รับภยันตราย แม้ภยันตรายนั้นผู้อื่นได้ก่อขึ้นเพราะความผิดของเขา ผู้กระท า
ความผิดสามารถอ้างเหตุจ าเป็นได้ 

5. กระท าไปไม่เกินสมควรแก่เหตุ โดยใช้ทฤษฎีส่วนสัดกับทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุด 
ตัวอย่าง แดงวิ่งไล่จะท าร้ายด า ด าวิ่งหนีจะเข้าไปในบ้านของขาวเพ่ือหลบหนี ขาวยืนกั้น

อยู่หน้าประตูบ้านไม่ให้แดงเข้าไป ด าจึงผลักขาวล้มลง เพ่ือจะเข้าไปในบ้านขาว ด าอ้างกระท า
ความผิดด้วยความจ าเป็นได้ หรือด าอาจหันกลับกระท าตอบโต้ต่อแดง ด าอ้างการป้องกันได้ 

4. การกระท าตามค าสั่งเจ้าพนักงาน 

มาตรา 70 “ผู้ใดกระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงานแม้ค าสั่งนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้า
ผู้กระท ามีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าค าสั่ง
นั้นเป็นค าสั่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 

หลักเกณฑ์การยกเว้นโทษในกรณีการกระท าตามค าสั่งเจ้าพนักงาน (หยุด แสงอุทัย, 
2554: 155-159) ดังตอ่ไปนี้ 

1. ต้องเป็นการกระท าความค าสั่งของเจ้าพนักงาน 

2. ค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ค าสั่งที่ไม่มีกฎหมายให้อ านาจผู้ออก
ค าสั่งที่จะออกค าสั่งเช่นนั้นได้ หากค าสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ใช่กรณีตามมาตรา 70 

3. ผู้กระท ามีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ซึ่งผู้กระท ามี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามเพราะมีฐานะแห่งการบังคับบัญชากับการอยู่ใต้บังคับบัญชา หรือผู้กระท าไม่มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามแต่เชื่อโดยสุจริตว่าตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1135/2507 ผู้บังคับกองต ารวจสั่งให้จ าเลยซึ่งเป็นต ารวจใต้บังคับ
บัญชาไปจับกุมผู้ต้องหาโดยไม่ได้ออกหมายจับ จ าเลยไปจับผู้ต้องหาโดยเข้าใจว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมาย เพราะได้ถือเป็นหลักปฏิบัติกันตลอดมาว่าไปจับได้ แม้การกระท าของจ าเลยจะเป็น
การมิชอบจ าเลยทั้งสองก็ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70 

4. ผู้กระท าไม่รู้ว่าค าสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
การไม่รู้เป็นเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงบางประการ หรือเป็นเพราะได้ปฏิบัติตามค าสั่ง

ท านองนั้นมาตลอด คิดว่าเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นเพราะผู้รับค าสั่งไม่รู้กฎหมาย
ระเบียบก็ได้ 

5. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าขึ้นระหว่างสามีภริยา 

สามีหรือภริยาในสังคมไทยถือเป็นเหมือนบุคคลคนเดียวกัน ทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่าง
สมรส ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน ฉะนั้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับทรัพย์  บางฐาน
ความผิดที่กระท าขึ้นระหว่างสามีภริยานั้น กฎหมายยกเว้นโทษให้ตาม มาตรา 71 วรรคแรก 
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“ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึง มาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึง มาตรา 364 
นั้น ถ้าเป็นการกระท าท่ีสามีกระท าต่อภริยา หรือภริยากระท าต่อสามี ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ” 

ต้องเป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ระบุ ในมาตรา 71 วรรคแรก และต้อง
เป็นการกระท าของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายต่อกันเท่านั้น 

6. ความอ่อนอายุ 
การกระท าของเด็ก ซึ่งกฎหมายถือว่ายังขาดวุฒิภาวะ ขาดประสบการณ์ อาจกระท า

ความผิดได้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการกับเด็กเหมาะสมกับลักษณะส่วนตัว
ของเด็กและสิ่งแวดล้อมของเด็ก โดยค านึงถึงอายุ ความรู้สึกผิดชอบ สาเหตุในการกระท าความผิดนั้น 
เช่น คบเพ่ือนชั่ว การอบรมสั่งสอนของบิดามารดา เป็นต้น (หยุด แสงอุทัย, 2554: 164) กฎหมายจึง
ก าหนดวิธีการลงโทษโดยแบ่งช่วงอายุเด็กไว้ดังต่อไปนี้  

6.1 การกระท าความผิดของเด็กอายุไม่เกินสิบปี 
ตามมาตรา 73 “เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 

เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 

ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็ก เพ่ือด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

เด็กอายุยังไม่เกิน 10 ปีนั้น กฎหมายสันนิษฐานว่ายังไม่สามารถรู้ผิดชอบ ฉะนั้นจึง
ไม่ได้ก าหนดให้ใช้วิธีการส าหรับเด็ก นอกจากนี้ยังห้ามเด็ดขาดมิให้ลงโทษอาญาแก่เด็กด้วย ทั้งนี้แม้
ตามข้อเท็จจริงเด็กจะมีความรู้สึกผิดชอบมากมายเพียงใดๆก็ดี  

6.2 การกระท าของเด็กอายุกว่าสิบปี แต่ไม่เกินสิบห้าปี 
ตามมาตรา 74 “เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระท าการอันกฎหมาย

บัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา 

มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 
(2) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีค าสั่ง

ให้มอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและก าหนดจ านวนเงินตามที่
เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็ก
นั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 

ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาล
เห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัว
บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อก าหนดท านองที่บัญญัติไว้ส าหรับบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนดเช่นว่านั้นก็
ให้ศาลมีค าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อก าหนดดังกล่าว 

(3) ในกรณีศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัย
อยู่ตาม (2) ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 
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ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพ่ือคุมความประพฤติ
เด็กนั้น 

(4) ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแล
เด็กนั้นได้ หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่
ยอมรับข้อก าหนดดังกล่าวใน (2) ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาล
เห็นสมควรเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอนตามระยาเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์กรนั้น
ยินยอม ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอ านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และสั่ง
สอน รวมตลอดถึงการก าหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานท าตามสมควร หรือให้ด าเนินการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ หรือ 

(5) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ฝึกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบแปดปี 

ค าสั่งของศาลดังกล่าวใน (2) (3) (4) และ (5) นั้น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลา
ที่ศาลก าหนดไว้ ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เอง หรือตามค าเสนอของผู้มีส่วนได้เสี ย พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจ้าพนักงานว่า 
พฤติการณ์เกี่ยวกับค าสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งนั้น หรือมี
ค าสั่งใหม่ตามอ านาจในมาตรานี้” 

กฎหมายให้สันนิษฐานเด็ดขาดว่าเด็กในช่วงอายุดังกล่าวไม่มีความรู้ผิดชอบ จึงไม่ต้อง
รับโทษ แต่กฎหมายได้ก าหนดให้ศาลใช้วิธีการส าหรับเด็ก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 74 (1)-(5) ซึ่งมุ่ง
หมายจะให้เด็กกลับตนเป็นคนดี อันได้แก่วิธีกี่ดังต่อไปนี้ (หยุด แสงอุทัย, 2554: 163-168)   

(1) ว่ากล่าวตักเตือน วิธีนี้ใช้กับเด็กมากท่ีสุด เมื่อเป็นความผิดครั้งแรก หรือความผิด
ที่ไม่รุนแรง หรือศาลเห็นว่าเพียงตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปเด็กก็จะไม่กระท าความผิดซ้ าอีก แม้เด็กจะ
เคยกระท าความผิดมาแล้วแต่ศาลเห็นว่าถ้าให้โอกาสแก่เด็ก เด็กก็จะกลับตนได้ หรือเมื่อศาล
เห็นสมควรอาจเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เด็กอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ เช่น ให้จ ากัด
สาเหตุที่เด็กกระท าความผิด หรือคอยระวังมิให้เด็กกระท าความผิดอีก 

(2) การวางข้อก าหนดแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนที่เด็กอาศัยอยู่ โดย
ศาลจะมอบตัวเด็กให้และวางข้อก าหนดให้บุคคลดังกล่าวระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาล
ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินสามปี และหากเด็กก่อเหตุร้ายด้วยบุคคลดังกล่าวจะต้องช าระเงินตามที่ศาล
ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท 

(3) การก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมประพฤติเด็ก กรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนที่เด็กอาศัยอยู่ตาม (2) ศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมประพฤติเด็กนั้น เช่นที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ หรือ
พนักงานอ่ืนใดเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้น 

อนึ่ง ในการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั้น ศาลควรทราบสามเหตุ
ของการกระท าความผิดของเด็กนั้น เพ่ือที่จะได้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติได้อย่าง
เหมาะสม 
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(4) การมอบเด็กให้บุคคลหรือองค์การเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอน ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้ หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น
นอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองและบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อก าหนดดังกล่าวใน(2) ศาลจะมีค าสั่ง
ให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอนตาม
ระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอม  ในกรณีนี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้น
มีอ านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรมและสั่งสอน รวมถึงก าหนดที่อยู่และจัดให้เด็กมีงานท า
ตามสมควร หรือให้ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมาย 

(5) การส่งตัวเด็กไปโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรมเพ่ือฝึกอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่
ศาลก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินกว่าเด็กนั้นมีอายุครบสิบแปดปี มีข้อสังเกตว่าวิธีการนี้ควรใช้ในกรณีที่เด็ก
ที่กระท าผิดหลายครั้งและใช้วิธีการตาม (1) ถึง (4) จะไม่ช่วยให้เด็กกลับตนได้ 

ทั้งนี้ ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งข้างต้น หรือมีค าสั่งใหม่ตามมาตรา 74 นี้ 
เมื่อพฤตกิารณ์เกี่ยวกับค าสั่งนั้นๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป 

 

เหตุลดหย่อนผ่อนโทษอื่นๆ 

1. บันดาลโทสะ  
มาตรา 72 “ผู้ใดบันดาลโทสะ โดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึง

กระท าความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” มีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ (หยุด แสงอุทัย, 2554: 181-182) ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องบันดาลโทสะ หมายความว่า ผู้กระท าต้องมีความโกรธเกิดข้ึน 
2. การบันดาลโทสะต้องเกิดขึ้นโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงนั้น หมายความว่า ถ้าเป็นการ

ถูกข่มเหงเล็กๆ น้อยๆ ผู้กระท าจะต้องอดทน การพิจารณาว่าเป็นการข่มเหงในเรื่องที่ร้ายแรงหรือไม่ 
อาศัยการสมมติบุคคลขึ้นมาเปรียบเทียบ ให้อยู่ในฐานะและสภาพอย่างเดียวกับผู้กระท าผิด แต่ระดับ
ความร้ายแรงให้ถือระดับวิญญูชน 

3. ต้องเป็นการข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนั้น  
การข่มเหง หมายความว่า การใช้วิธีรังแกหรือรบกวนให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนโดยไม่มีเหตุอัน

สมควรที่จะกระท าเช่นนั้น การข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม คือ กระท าโดยปราศจากเหตุผล แม้
อาจไม่ถึงกับผิด กฎหมายก็ตาม ซึ่งการข่มเหงต้องเกิดจากต้องเกิดจากการกระท าของบุคคลเท่านั้น 
หากเกิดจากสิ่งของ สัตว์หรือธรรมชาติเป็นเหตุให้เกิดโทสะ จะว่าถูกข่มเหงไม่ได้ 

ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม คือ กระท าโดยปราศจากเหตุผล 
ข้อยกเว้น ถ้าผู้ที่บันดาลโทสะเป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อน จะอ้างว่าถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่

เป็นธรรมไม่ได้ กรณีการวิวาทหรือสมัครใจเข้าต่อสู้ท าร้ายซึ่งกันและกัน จะยกข้อต่อสู้ว่าถูกข่มเหง
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ไม่ได้ 

4. ผู้กระท าได้ต้องกระท าความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะนั้น  
การพิจารณาว่าผู้กระท าบันดาลโทสะหรือไม่ ต้องพิจารณาจากจิตใจของผู้กระท าผิด

นั้นเอง มิใช่เปรียบเทียบกับความรู้สึกของ “วิญญูชน” เมื่อทราบเหตุข่มเหงแล้ว ต้องบันดาลโทสะ
ทันที หากทราบเหตุแล้วยังไม่บันดาลโทสะ แต่ไปบันดาลโทสะในภายหลัง แม้จะกระท าความผิดใน
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ขณะที่ยังมีโทสะอยู่ ก็อ้างบันดาลโทสะไม่ได้ และต้องเป็นการกระท าต่อผู้ข่มเหงเท่านั้น หากกระท า 
ต่อผู้อื่นอ้างบันดาลโทสะไม่ได้  

 “ในขณะบันดาลโทสะ” หมายถึง กระท าในระยะเวลาต่อเนื่องกระชั้นชิด หรือในขณะ
ที่ยังมีโทสะรุนแรงก่อนเวลาที่จะสงบอารมณ์ได้ หากขาดตอนไปไม่เป็นบันดาลโทสะ (ฎ. 272/2513) 

สรุป การข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม คือ ไม่มีเหตุสมควรที่จะท า
เช่นนั้น (ไม่ว่าจะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งวิญญูชนโดยทั่วไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่
สมควรจะท า การข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนี้ อาจกระท าการข่มเหงต่อผู้กระท าความผิดเองหรือ
กระท าต่อผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้กระท าความผิดก็ได้ เมื่อการกระท าความผิดนั้น
เกิดจากกระท าเพราะบันดาลโทสะ  ศาลจะลงโทษผู้กระท าน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ คือ ศาลจะลดโทษลงเท่าใดก็ได้แต่ไม่ลงโทษเลยไม่ได้ หรือไม่ลดโทษเลยก็ได้ 

2. เหตุบรรเทาโทษ 

มาตรา 78 “เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพ่ิมหรือการลดโทษตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่ง
หนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็ได้ 

เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์
อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่
โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่ศาลเห็นว่ามี
ลักษณะท านองเดียวกัน” 

เหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายมี 7 ประเภท (ปกรณ์ มณีปกรณ์ . 2550: 347-348) 
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา 
2. ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1244/2542 การไม่รู้หนังสือและกฎหมายไทย ไม่มีญาติพ่ีน้องจะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือ ถือว่าตกอยู่ในความทุกข์อย่างแสนสาหัส 

3. มีคุณความดีมาก่อน 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 744/2521 รับสารภาพชั้นสอบสวนและเคยช่วยเหลือราชการ 

มีเหตุบรรเทาโทษ  
4. รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้าย 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1665/2520 พาผู้เสียหายมาคืนพร้อมเงินขอขมา และอยู่กิน
ด้วยกัน ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4197/2540 ช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหาย ถือว่า
พยายามบรรเทาผลร้าย มีเหตุบรรเทาโทษ  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5296/2540 ชดใช้ค่าเสียหายและออกค่ารักษาพยาบาล เป็นเหตุ
บรรเทาโทษ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5598/2540 ชดใช้เงินค่าเสียหายถอนค าร้องทุกข์ ถือว่าพยายาม
บรรเทาผลร้าย เป็นเหตุบรรเทาโทษ ค า 
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ค าพิพากษาฎีกาที่  763/2541 อายุน้อย พฤติการณ์ ไม่รุนแรง และและชดใช้
ค่าเสียหาย ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษ  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3337/2543พฤติการณ์ที่น าผู้ ตายส่งโรงพยาบาล บอกชื่อ
สารพิษท่ีผู้ตายกิน ออกค่ารักษาพยาบาล ถือว่าเป็นการบรรเทาผลร้าย 

5. ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 479/2520 ยินยอมให้จับกุม และมอบของกลางแก่เจ้าพนักงาน

ต ารวจ เป็นเหตุบรรเทาโทษ  
ค าพิพากษากาที่  29/2535 ยินยอมให้จับกุมและรับสารภาพทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยาน 

เป็นเหตุบรรเทาโทษ  
ค าพิพากษาฎีกาที่ 1473/2544 แม้มีพยานหลักฐานที่สามารถน าสืบพิสูจน์ความผิด

ของจ าเลยได้ โดยไม่ต้องใช้ค ารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน แต่พฤติการณ์ที่จ าเลยยอม
มอบตัว ทั้งท่ีมีอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนอยู่ เป็นเหตุบรรเทาโทษ  

6. ให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 108/2540 รับสารภาพชั้นจับกุมหรือสอบสวน เป็นการลุแก่โทษต่อ

เจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ 
ค าพิพากษาฎีกา 5368/2542 รับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวน ปฎิเสธชั้นศาล และ

ศาลน าค าให้การรับสารภาพประกอบการวินิจฉัย มีเหตุบรรเทาโทษ  
ค าพิพากษาฎีกาที่  1001/2512 รับสารภาพก่อนสืบพยาน โดยมิได้จ านนต่อ

พยานหลักฐาน เป็นเหตุบรรเทาโทษ  
ค าพิพากษาฎีกาที่ 3353/2541 ให้การรับสารภาพ โดยไม่ต้องสืบพยาน มีเหตุบรรเทา

โทษ  
7. เหตุอื่นๆ ในลักษณะท านองเดียวกัน 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1955/2515 ข้อน าสืบของจ าเลยไม่เป็นประโยชน์ แต่พฤติการณ์มี
เหตุบรรเทาโทษ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1337/2517 หากเป็นกรณีใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่ง
การจับกุม ก็มีเหตุบรรเทาโทษ  

การลดโทษเพราะเหตุบรรเทาโทษนี้ ศาลจะลดโทษเท่าใดเป็นดุลยพินิจของศาล แต่ลด
โทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าผิดนั้น 

3. ความไม่รู้กฎหมาย 

มาตรา 64 “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ 
แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระท าความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการ
กระท านั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระท าไม่
รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใด
ก็ได้” 
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หลักของมาตรานี้ คือ บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือไม่ต้องรับผิดทางอาญาไม่ได้ ซึ่ง
กฎหมายที่แก้ตัวว่าไม่รู้ ไม่ได้นั้น คือกฎหมายอาญา ถ้าไม่รู้กฎหมายอ่ืนที่มิใช่กฎหมายอาญา เช่น 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครอง สามารถแก้ตัวได้ 

ยกเว้น ยอมให้แก้ตัวได้ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพของความผิดซึ่งหมายความว่ากรณีที่เป็น
ความผิด เพราะกฎหมายห้าม (MALA PROHIBITA) มิใช่ความผิดในตัวเอง (MALA IN SE) และ
พฤติการณ์ หมายถึง กรณีเฉพาะตัวผู้กระท าผิด เมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดและพฤติการณ์แล้ว 
ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐาน ถ้าศาลเชื่อความไม่รู้กฎหมาย ศาลอาจลดโทษให้แก่ผู้กระท า
ความผิดก็ได้ หรือไม่ลดโทษก็ได้ แต่ศาลจะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ 

4. การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานซึ่งเป็นการกระท าระหว่างญาติสนิท 

มาตรา 71 วรรค 2 “ความผิดดังระบุมานี้ ถ้าเป็นการกระท าที่ผู้บุพการีกระท าต่อ
ผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานกระท าต่อบุพการี หรือพ่ีหรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน แม้
กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และ
นอกจากนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

ความผิด ดังระบุในมาตรานี้ ได้แก่ ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 
วรรคแรกและมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 และเป็นการกระท าที่บุพการีกับผู้สืบสันดานท าต่อกัน หรือ
พ่ีหรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 956/2509 บุตรบุญธรรมมิใช่ผู้สืบสันดานตามความหมายของมาตรา 
71 วรรค 2 เพราะฉะนั้น ถ้าบุตรบุญธรรมลักทรัพย์ของบุพการีก็ไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา 71 
วรรค  

การลดโทษส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทตามมาตรา 71 
วรรคสองนี้ เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

5. ความอ่อนอายุ 

กรณีช่วงอายุเด็กที่กระท าความผิด ที่ศาลไม่ได้ยกเว้นความโทษ แต่จะลดโทษให้ มี2 ช่วง
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ช่วงอายุ 15 ปี ถึงไม่เกินมาตรา 18 ปี ให้ศาลพิจารณาว่าจะลงโทษหรือไม่ หากจะ
ลงโทษให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง แต่หากไม่ลงโทษก็ให้ใช้วิธีการอ่ืนตามมาตรา 74 ตามมาตรา 75 “ผู้ใด
อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึง
ความรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้น
หรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือศาลเห็นว่าสมควร
พิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง” 

5.2 ช่วงอายุ 18 ปี ถึงไม่เกินมาตรา 20 ปี ให้ศาลพิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไร โดยอาจ
เลือกวิธีการลงโทษได้ 3 วิธีกล่าวคือ ลงโทษตามอัตราที่กฎหมายก าหนด หรือลดโทษให้แก่เด็กนั้นกึ่ง
หนึ่ง หรือลดโทษให้แก่เด็กนั้นหนึ่งในสามส่วน  ตามมาตรา 76 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่
ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือก่ึงหนึ่งก็ได้” 
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การพยายามกระท าความผิด 

 การเริ่มต้นของความผิด ได้แยกการกระท าทางอาญาออกได้เป็น 3 วาระคือ 
1. วาระทางจิตใจ คือ ความคิดท่ีจะกระท าความผิดและการตัดสินใจกระท าความผิด 
2. วาระการเตรียมการ คือ การหาเครื่องไม้เครื่องมือ  วางแผน หรือรวบรวมอุปกรณ์ 

เครื่องมือสิ่งต่างๆ ส าหรับกระท าความผิด 
3. วาระลงมือกระท า คือท าตามแผนการ และใช้เครื่องมือที่หาไว้นั้นกระท าความผิด 

 ตามปกติแล้วจะลงโทษการกระท าที่อยู่ในวาระลงมือกระท าแล้ว เพราะถือว่าเป็นการกระท า
ที่ใกล้ชิดความผิดส าเร็จแม้ว่าความผิดจะส าเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีบางกรณีการกระท าที่อยู่ใน
วาระตระเตรียมการ ผู้กระท าก็อาจได้รับโทษเช่นกัน ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ร้ายแรง เช่น การ
ตระเตรียมการเพ่ือปลงพระชนม์หรือประทุษร้ายต่อพระมหากษัตริย์ การตระเตรียมการเพ่ือเป็นกบฏ 
การตระเตรียมการเพ่ือกระท าความผิดต่อความม่ันคงของรัฐ 
 หลักเกณฑ์การพยายามกระท าความผิด (หยุด แสงอุทัย. 2554: 90-95) 
 จากบทบัญญัติ มาตรา 80 “ผู้ใดลงมือกระท าความผิดแต่กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไป
ตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายาม กระท าความผิด 

 ผู้ใดพยายามกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองใน สามส่วนของโทษที่กฎหมายก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดนั้น” เราสามารถแยกหลักเกณฑ์การพยายามกระท าความผิดได้เป็น 2 ประการ คือ 

1. ผู้กระท าต้องได้ลงมือกระท าความผิดแล้ว 
การลงมือกระท าความผิด ความเห็นของศาลฎีกา ถือว่าการที่ได้กระท าไปแล้วใกล้ชิดกับ

การกระท าความผิดส าเร็จ ก็ถือว่าเป็นการลงมือกระท าความผิดแล้ว 
ความเห็นทางทฤษฎีได้วางหลักเกณฑ์เรื่องการลงมือกระท าความผิด โดยแยกพิจารณาว่า 

การกระท าความผิดนั้นประกอบด้วยกรรม กรรมเดียวหรือหลายกรรม ถ้าการกระท าความผิดเป็น
กรรมกรรมเดียว การกระท าใดซึ่งในทางธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการกระท าความผิดถือว่า
เป็นการลงมือกระท าความผิดแล้ว เช่น ในการฟันการที่ผู้กระท าเงื้อดาบขึ้นจะฟัน การเงื้อดาบขึ้นถือ
เป็นการกระท าในทางธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟันแล้ว ก็เป็นการลงมือแล้วเป็นต้น ส่วนการกระท า
ประกอบด้วยหลายกรรม ถ้าผู้กระท าได้กระท ากรรมใดกรรมหนึ่งลงไป หรือกระท ากรรมใดอันเป็น
การกระท าในทางธรรมชาติกับกรรมใดกรรมหนึ่งดังกล่าว ก็ถือว่าได้ลงมือกระท าความผิดแล้ว เช่น 
ความผิดฐานชิงทรัพย์ประกอบด้วย 2 กรรม คือลักทรัพย์ และใช้ก าลังประทุษร้าย ถ้าผู้กระท าได้ใช้
ก าลังประทุษร้ายแล้ว แม้จะยังไม่ทันได้ลักทรัพย์ก็ถือว่าได้ลงมือชิงทรัพย์แล้ว 

2. กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท าไม่บรรลุผล  
กระท าไปไม่ตลอด หมายความว่า ผู้กระท ารู้สึกว่าเขาไม่สามารถกระท าต่อไปได้ เช่น 

ประทับปืนง้างนกจะยิงคน แล้วเห็นต ารวจเดินมาจึงไม่กล้ายิง เพราะกลัวจะถูกจับหรือถูกปัดปืนไป
เสียก่อนที่จะยิง จึงไม่สามารถจะกระท าไปได้ตลอด 

กระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท าไม่บรรลุผล กระท าไปตลอดแล้ว หมายถึงการกระท าที่
ผู้กระท าเชื่อว่าเขาได้กระท าทุกสิ่งทุกอย่างอันจ าเป็นที่จะให้การกระท าความผิดส าเร็จ แต่การกระท า
นั้นไม่บรรลุผล เช่นจะฆ่าคนได้ยิงปืนแล้วแต่ลูกกระสุนปืนไม่ถูกคน เป็นต้น 
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สรุป การกระท าจะเริ่มเป็นความผิดต่อเมื่อพ้นขั้นตระเตรียมการเข้าสู่ขั้นลงมือกระท า 
โดยแนวความคิดเรื่องการลงมือกระท าความผิดมีหลายแนวแต่ของไทยใช้อยู่ 2 หลัก คือ หลักความ
ใกล้ชิดกับผลและหลักการกระท าความผิดที่ประกอบไปด้วยกรรมเดียวหรือหลายกรรม  ซึ่งการ
พยายามกระท าความผิด ผู้กระท าต้องมีเจตนากระท าให้บรรลุผลตามเจตนา แต่ผู้กระท ากระท าไปไม่
ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล 

การพยายามกระท าความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้  ตามมาตรา 81 “ผู้ที่
กระท าการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระท านั้นไม่สามารถจะบรรลุผลอย่าง
แน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระท า หรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระท าต่อให้ถือว่าผู้นั้นพยายาม
กระท าความผิด” แยกพิจารณาหลักเกณฑ์ของการพยายามกระท าความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้
อย่างแน่แท ้ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีที่จะเป็นการพยายามกระท าความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตาม
มาตรา 81 ได้ จะต้องผ่านหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับการพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 80 
ด้วย 

2. แม้การกระท าบางอย่างจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ แต่เมื่อการกระท านั้นมุ่ง
ต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การกระท าก็แสดงถึงเจตนาชั่วร้ายของผู้กระท าการนั้นแล้วจึง
สมควรที่จะต้องลงโทษบ้าง เพ่ือดัดนิสัยของผู้กระท า 

3. การไม่สามารถบรรลุผลอย่างแน่แท้นี้ กฎหมายบัญญัติสาเหตุไว้เพียง 2 ประการ คือ
ปัจจัยที่ใช้ในการกระท าอย่างหนึ่ง และวัตถุที่มุ่งหมายกระท าต่ออีกอย่างหนึ่ง 

4. ผลของการพยายามกระท าความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ กฎหมายให้ลงโทษได้
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น แต่อย่างไรก็ดีศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 
หากการกระท าซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้นั้นได้กระท าไปโดยความเชื่ออย่างงมงาย 

5. การพยายามกระท าความผิดโดยทั่วๆ ไป และการพยายามกระท าความผิดที่ไม่
สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ แม้จะเป็นการพยายามกระท าความผิดเหมือนกันแต่ก็มีข้อแตกต่างกัน
หลายประการ 

ตัวอย่าง นาย ก ต้องการฆ่านาย ข จึงเตรียมปืนบรรจุกระสุนไว้พร้อมวางไว้หัวเตียง 
ภรรยาของนาย ก ไม่อยากให้นาย ก ท าผิดกฎหมาย จึงแอบถอดเอากระสุนออกหมด นาย ก ไม่รู้ จึง
น าปืนที่ไม่มีลูกนั้นไปยิงนาย ข 

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่ นาย ก ต้องการฆ่า นาย ข จึงเตรียมปืนบรรจุกระสุนไว้
พร้อมแล้ว เห็นได้ว่า นาย ก มีเจตนาฆ่านาย ข แล้วแต่ปรากฏว่าภรรยานาย ก ไม่อยากให้นาย ก ท า
ผิดกฎหมายจึงแอบถอดเอากระสุนออกหมด นาย ก ไม่รู้จึงน าปืนที่ไม่มีกระสุนนั้นไปยิงนาย ข เห็นว่า
กรณีนี้ นาย ก ได้ลงมือกระท าความผิดตามเจตนาของตนแล้วแต่การกระท าของนาย ก ไม่บรรลุผล
อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยที่ใช้ในการกระท าคือซึ่งไม่มีกระสุน นาย ก จึงต้องรับผิดฐานพยายามฆ่า
นาย ข ตามมาตรา 81 ดังกล่าวมาแล้ว 

ผลของการพยายามกระท าความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้  ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 81 วรรค 2 ได้บัญญัติว่า ถ้าการกระท าดังกล่าวในวรรคแรก กล่าวคือกระท า
การมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระท านั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้
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เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้กระท า หรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระท านั้นได้กระท าไปโดยความเชื่ออย่างงม
งายศาลจะไม่ลงโทษกไ็ด้ 

ตัวอย่าง นาง ก ภรรยาน้อยของนาย ข ต้องการจะฆ่าภรรยาหลวงของนาย ข  นาง ก 
เป็นคนเชื่อทางไสยศาสตร์ จึงไปให้หมอผีเสกขนม หมอผีได้ท าพิธีและบอกว่า ถ้าภรรยาหลวงของนาย 
ข กินขนมนี้แล้ว จะต้องตายภายใน 3 วัน  นาง ก จึงน าขนมนั้นไปให้ภรรยาหลวงของนาย ข กิน 
กรณีนี้ นาง ก จะมีความผิดฐานใด 

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นาง ก ภรรยาน้อยของนาย ข ต้องการจะฆ่าภรรยาหลวง
ของนาย ข เห็นว่า นาง ก มีเจตนาจะฆ่าภรรยาหลวงของนาย ก แล้ว จึงได้ไปหาหมอผีเสกขนม 
เพราะตนมีความเชื่อว่า หมอผีสามารถเสกขนมให้เป็นพิษ และน าไปฆ่าภรรยาหลวงของนาย ข ตาย
ได้ หลังจากหมอผีท าพิธีเสร็จ นาง ก ก็น าขนมนั้นไปให้ภรรยาหลวงของนาย ข กิน การกระท า
ดังกล่าวของนาง ก เห็นว่า นาง ก ได้ลงมือกระท าโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแล้ว 
แต่การกระท าของนาง ก ไม่บรรลุผลปัจจัยที่ใช้ในการกระท าคือขนมนั้นไม่สามารถจะท าให้คนตายได้ 
นาง ก จึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าภรรยาหลวงของนาย ข แต่การกระท าของนาง ก นั้น ได้กระท า
ไปโดยความเชื่ออย่างงมงาย กรณีนี้ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

ข้อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่างการพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 80 มาตรา 81 
กรณีข้อเหมือนการพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 80 และมาตรา 81 มีอยู่ 2 

ประการ คือ 1) ผู้กระท ามีเจตนากระท าความผิดเหมือนกัน และ2) ผู้กระท าความผิดได้ลงมือกระท า
ไปแล้วเหมือนกัน 

ส่วนข้อแตกต่างการพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 80 และ มาตรา 81 มีอยู่ 3 
ประการคือ 1) การไม่บรรลุผลตามมาตรา 80 เป็นเพราะเหตุบังเอิญแต่การไม่บรรลุตามมาตรา 81 
เป็นการไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้ 2) การไม่บรรลุผลตามมาตรา 80 อาจเกิดจากปัจจัยซึ่งใช้ในการ
กระท าหรือวัตถุที่มุ่งหมายกระท าต่อหรือเพราะเหตุอ่ืนๆ ก็ได้ แต่การไม่บรรลุผลตามมาตรา 81 ต้อง
เกิดจากปัจจัยซึ่งใช้ในการกระท าหรือวัตถุท่ีมุ่งหมายกระท าต่อเท่านั้น และ3) การพยายามตามมาตรา 
80 กฎหมายก าหนดโทษไว้ว่าให้รับโทษ 2 ใน 3 ของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น แต่
การพยายามตามมาตรา 81 กฎหมายก าหนดโทษไว้ว่าให้รับโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

การพยายามกระท าความผิดที่ไม่มีโทษ 
โดยหลักแล้วเมื่อบุคคลกระท าผิดถึงขั้นพยายามแล้ว บุคคลนั้นก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย 

แต่มีบางกรณีที่กฎหมายไม่เอาโทษการกระท าที่ถึงขั้นพยายามแล้ว (หยุด แสงอุทัย. 2554: 95-99) 
ได้แก่ 

1. การกระท าความผิดลหุโทษ 
2. การพยายามท าแท้ง 
3. การพยายามกระท าความผิดที่ผูกระท ายับยั้งเสียเอง ตามมาตรา 82  
ทั้งนี้ จะขอกล่าวถึงการพยายามกระท าความผิดที่ผู้กระท ายับยั้งหรือกลับใจแก้ไขตาม

มาตรา 82 เท่านั้น มาตรา 82 “ผู้ใดพยายามกระท าความผิด หากยับยั้งเสียเองไม่กระท าการให้ตลอด
หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระท านั้นบรรลุผล ผู้นั้นไม่ต้องรับ โทษส าหรับการพยายามกระท าความผิด
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นั้น แต่ถ้าการที่ได้กระท าไป แล้วต้องบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้ นต้องรับโทษส าหรับ 
ความผิดนั้นๆ” เราสามารถแยกหลักเกณฑ์การพยายามกระท าความผิดที่ผู้กระท ายับยั้งหรือกลับใจ
แก้ไขได้เป็น 2 ประการคือ 

1. ผู้กระท าจะต้องลงมือกระท าความผิดแล้วความผิดที่กระท าจะต้องยังไม่ส าเร็จผล
ตามท่ีผู้กระท าเจตนา 

2. ผู้กระท ายับยั้งเสียเองไม่กระท าการให้ตลอดหรือกระท าไปตลอดแล้วแต่กลับใจแก้ไข
ไม่ให้การกระท านั้นบรรลุผล 

การยับยั้ง หมายถึง การสมัครใจยุติการกระท าของตัวเอง เมื่อตัวได้กระท าถึงขั้นลงมือ
แล้วจนกระทั่งก่อนความผิดจะส าเร็จลง ซึ่งหมายถึงจะต้องกระท าระหว่างที่การกระท าเข้าขั้น
พยายามแล้ว ส่วนการกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระท าบรรลุผล เป็นกรณีที่ผู้กระท าได้กระท าทุกสิ่งทุก
อย่างซึ่งเขาเชื่อว่าจ าเป็นส าหรับความผิดส าเร็จ แต่เขาได้กลับใจโดยความสมัครใจเข้าแก้ไขไม่ให้ไม่ให้
การกระท านั้นบรรลุผล  เมื่อได้มีการกระท าที่เข้าขั้นพยายามกระท าความผิดแล้ว โดยปกติผู้กระท า
ต้องต้องได้รับโทษฐานพยายามเสมอ แต่ถ้าผู้กระท าได้ยับยั้งหรือกลับใจแก้ไขมิให้การกระท านั้น
บรรลุผลด้วยความสมัครใจของผู้กระท า โดยมิใช่ถูกกดดันจากภายนอก กฎหมายก็ยอมยกเว้นไม่เอา
โทษ คงเอาโทษในฐานความผิดที่กระท าการเช่นนั้นเป็นความผิดส าเร็จในตัวเองขึ้นแล้ว 

ตัวอย่าง สาวยกปืนขึ้นเล็งจะยิงนาย แต่สาวเกิดสงสารขึ้นมาจึงกลับใจไม่ยิงนาย ถือว่า
สาวยับยั้งเสียเองไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่าคน 

ตัวอย่าง เอวางยาพิษบี โดยเอายาพิษใส่ในถ้วยกาแฟของบี เมื่อบีดื่มยาพิษเข้าไปแล้วเอ
เกิดส านึกผิดจึงเอายาถอนพิษให้บีกิน จนยาพิษไม่ได้ท าอันตรายแก่จิตใจหรือร่างการของบี ถือว่าเอ
กลับใจแก้ไขไม่ให้การกระท านั้นบรรลุผล ไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่าคน 

ผลของการพยายามกระท าความผิดที่ผู้กระท ายับยั้ งหรือกลับใจแก้ไข แยกได้เป็น 2 
ประการคือ 1) ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษส าหรับการพยายามกระท าความผิดนั้น หรือ 2) แต่ถ้าการที่ได้
กระท าไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 

การพยายามกระท าความผิดที่กฎหมายบัญญัติโทษไว้เท่ากับโทษในความผิดส าเร็จและ
การพยายามกระท าความผิดที่กฎหมายถือเป็นความผิดเช่นเดียวกับความผิดส าเร็จ  เพราะความผิด
บางฐาน การพยายามกระท าความผิดก็มีผลร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าความผิดส าเร็จ จึงสมควรที่จะ
ลงโทษการพยายามกระท าความผิดฐานนั้นๆ เท่ากับโทษในความผิดส าเร็จหรือถือว่าการพยายาม
กระท าความผิดเช่นเดียวกับความผิดส าเร็จ ได้แก่ 

1. การพยายามปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ 
2. การพยายามกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ 
3. การพยายามปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆ่าผู้ส าเร็จราชการแทน

พระองค ์
4. การพยายามกระท าการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัช

ทายาท หรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
5. การพยายามกระท าความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 
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6. การพยายามท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของราชาธิบดี ราชินี ราชสามี 
รัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ที่มีสัมพันธ์ไมตรี 

7. การพยายามฆ่าราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาทหรือประมุขของรัฐต่างประเทศที่มี
สัมพันธไมตรีหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชส านัก 

บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการพยายามกระท าความผิดบางลักษณะ 
1. มีความผิดบางประเภทที่ไม่มีความผิดฐานพยายาม เช่น ความผิดฐานประมาทจะมี

พยายามไม่ได้ เพราะไม่ได้กระท าโดยเจตนา ความผิดฐานเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ความผิดฐานละเว้น  
2. โดยทั่วไปการพยายามกระท าความผิดจะมีโทษสองในสามส่วนหรือไม่เกินกึ่งหนึ่งของ

โทษที่กฎหมายก าหนด แต่ก็มีข้อยกเว้นการกระท าความผิดบางประเภทที่ไม่ต้อรับโทษ 
3. การพยายามกระท าความผิดบางอย่าง ซึ่งมีลักษณะรุนแรง กฎหมายได้เอาโทษผู้

พยายามกระท าความผิดนั้นเท่ากับการกระท าความผิดส าเร็จ 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 1451/2531 จ าเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์มาดักยิง ศ. เมื่อ ส. ขับรถ

ปิกอัพมาถึงที่เกิดเหตุ จ าเลยที่ 1 เข้าใจว่าเป็น ศ. เพราะไม่รู้จักมาก่อนจึงจ้องปืนเล็งไปยัง ส. โดยมี
เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองแต่ ส. โบกมือให้ทราบว่าตนมิใช่ ศ. จ าเลยที่ 1 จึงไม่ได้ยิง ดังนี้เป็นการลงมือ
กระท าความผิดแล้วแต่กระท าไม่ตลอด จ าเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
289 (4) ,80 

ข้อสังเกต ความผิดในข้อหาเจตนาฆ่าผู้อ่ืนโดยใช้อาวุธปืนการกระท านั้นจะเข้าขั้นลงมือ
เมื่อผู้กระท าได้ใช้อาวุธปืนจ้องไปยังผู้เสียหาย โดยไม่ต้องพิจารณาว่าในขณะนั้นปืนขึ้นนกหรือนิ้วมือ
ของจ าเลยจะแตะอยู่ในไกปืนแล้วหรือไม่ 

ถ้าเพียงแต่ควักปืนออกจากกระบอกปืนยังไม่พ้นเอว ยังไม่หันมาทางผู้เสียหาย และยังไม่
ทันยกปืนขึ้นเล็งถือว่ายังไม่ได้ลงมือฆ่า แต่อยู่ในขั้นตระเตรียมการที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
ความผิด ส าหรับความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น เช่น 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1647/2512 จ าเลยมาพบผู้เสียหายที่บ่อน้ า ผู้เสียหายพูดกับจ าเลยว่า 
ท าร้ายหลานชายผู้เสียหายซึ่งเป็นใบ้ จ าเลยไม่พอใจผู้เสียหายและพูดว่าเดี๋ยวยิง ผู้เสียหายท้าให้ยิง 
จ าเลยจึงควักปืนออกมา ปากกระบอกปืนเพ่ิงพ้นจากเอวยังไม่ทันหันมาทางผู้เสียหาย ก็ถูกผู้เสียหาย
แย่งไปได้ การที่จ าเลยชักปืนออกมาเป็นเพียงเตรียมการเอาปืนออกมาเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นลงมือ การที่
จ าเลยเพียงแต่ชักปืนออกมายังไม่พ้นจากเอว จ าเลยอาจท าท่านขู่ก็ได้ พฤติการณ์ยังไม่พอฟังว่าจ าเลย
มีเจตนนาฆ่า การกระท าของจ าเลยจึงยังไม่เป็นการพยายามกระท าความผิด 

แต่ในกรณีที่จ าเลยยกปืนที่บรรจุกระสุนซึ่งพร้อมที่จะยิงได้จ้องไปยังผู้เสียหายโดยมีเจตนา
ที่จะยิง จ าเลยก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นแล้ว 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 147/2504 (ประชุมใหญ่) การที่จ าเลยยกปืนที่พร้อมจะยิงได้จ้องไป
ทางเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งก าลังกอดปล้ าจับกุม พวกของจ าเลยโดยเจตนาที่จะยิง แม้ยังไม่ทันขึ้นนก
ปืนก็ตาม ก็เป็น พยายามกระท าความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่แล้ว เพราะการ
ลงมือยิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ยกปืนที่พร้อมจะยิง ได้เล็งไปยังเป้าหมาย 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1746/2518 การที่จ าเลยยกปืนที่บรรจุกระสุนซึ่งพร้อมที่จะยิงได้จ้อง
ไปยังผู้เสียหายโดยมีเจตนาที่จะยิง แต่มีผู้ร้องห้ามและเข้ากอดจ าเลยไว้ ประกอบกับผู้เสียหายวิ่งหนี
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เสียทัน แม้จะไม่ได้ความชัดว่าปืนนั้นได้ขึ้นนกแล้วหรือยัง หรือนิ้วมือจ าเลยแตะอยู่ในไกปืนพร้อมที่จะ
ยิงได้แล้วหรือไม่ จ าเลยก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืนแล้ว 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2143/2536 ในกรณีที่จ าเลยเอายาเบื่อหนูใส่ลงในโอ่งน้ าแล้วนั้น ถือว่า
การกระท าของจ าเลยนั้นใกล้ชิดต่อผลแล้วเป็นพยายามกระท าความผิดแล้ว ไม่ใช่อยู่ในขั้นตระเตรียม
การ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 2143/2536 จ าเลยเอาเบื่อหนูใส่ลงในโอ่งน้ าดื่มของผู้เสียหายโดยมี
เจตนาฆ่าผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายทราบเสียก่อนไม่ยอมดื่มน้ าดังกล่าว ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย 
การกระท าของจ าเลยเข้าลักษณะเป็นการปลอมปนเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือบุคคลอ่ืนเสพหรือใช้ และ
การปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 236 และมาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 กรณีเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท 
ลงโทษตามมาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 

ข้อสังเกต ในกรณีที่จ าเลยได้ลงมือกระท าช าเราผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 4 ปี
เศษ แต่อวัยวะสืบพันธุ์ของจ าเลยเพียงแต่จรดอยู่บริเวณปากช่องคลอดของผู้เสียหาย มิได้ล่วงล้ าเข้า
ไปในช่องคลอด การกระท าของจ าเลยจึงเป็นเพียงพยายามข่มขืนกระท าช าเราเท่านั้น (ฎ. 85/2504) 

การลงมือกระท าความผิดแล้วแต่กระท าไปไม่ตลอด เป็นการกระท าที่พ้นขั้นตระเตรี ยม 
แต่ผลยังไม่เกิดเพราะยังมีการกระท าที่ต้องกระท าต่อไปอีก เช่น นายแดงจ้องปืนจะยิงนายด า แต่ยัง
ไม่ได้เหนี่ยวไกปืน การกระท าของนายแดงที่จ้องปืนไปที่นายด า เป็นการกระท าที่ใกล้ชิดกับผลส าเร็จ
ของความคิด คือใกล้ชิดกับผลคือความตายของนายด า ถือว่านายแดงได้ลงมือกระท าความผิดบานฆ่า
นายด า แต่เมื่อนายแดงยังไม่ได้เหนี่ยวไกปืน ถือว่านายแดงยังกระท าไปไม่ตลอด นายแดงจึงมี
ความผิดฐานพยามยามฆ่าผู้อ่ืนตามมาตรา 288 , 80 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1082/2549 นายเอกซึ่งเป็นคนขับรถน้ ามันปีนขึ้นไปบนถังน้ ามัน
และตัดซีลที่ผนึกฝาถังน้ ามันออกเพ่ือลักน้ ามัน แต่ยังไม่ได้เปิดฝาถังน้ ามันก็ถูกเจ้าพนักงานต ารวจจับ
ได้เสียก่อน การตัดซีลที่ผนึกฝาถังน้ ามันออก เป็นการกระท าที่ใกล้ชิดกับผลส าเร็จของความผิด ถือว่า
นายเอกลงมือกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างแล้ว แต่นายเอกยังไม่ได้ดูดเอาน้ ามันไป 
ถือว่านายเอกยังกระท าไปไม่ตลอด นายแดงและนายเอกจึงมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ที่เป็นของ
นายจ้าง โดยท าอันตรายสิ่งกีดก้ันส าหรับคุ้มครองทรัพย์ ตามมาตรา 335(3), (11) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5725/2554 จ าเลยที่ 1 เพียงแต่นั่งคร่อมรถจักรยานยนต์เพ่ือจะ
ใช้กุญแจผีไขรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดยยังไม่ได้เอารถออกไป เป็นการลงมือลักทรัพย์แล้ว แต่
กระท าไปไม่ตลอดเพราะเจ้าพนักงานต ารวจและผู้เสียหายมาถึงที่เกิดเหตุก่อน ท าให้จ าเลยที่1 เอา
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปไม่ได้ จ าเลยที1่ มีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคื 

สรุปหลักเกณฑ์การพยายามกระท าความผิด 
1. ความผิดอาญาเริ่มเมื่อการกระท านั้นถึงขั้นลงมือกระท าแล้ว แต่ถ้าได้ลงมือกระท าแล้ว 

การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอดหรือการกระท าไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล ถือว่าเป็นการพยายาม
กระท าความผิด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีโทษสองในสามส่วนของความผิดส าเร็จ 
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2. ความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ คือความผิดที่ไม่มีทางกระท าให้ส าเร็จได้
โดยเด็ดขาด ไม่ใช่โดยบังเอิญ การกพยายามกระท าความผิดที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ ถือเป็นการ
พยายามกระท าความผิดเช่นกัน ซึ่งผู้กระท าต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนด 

3. การยับยั้งหรือการกลับใจแก้ไขการกระท าอันจะยังผลให้ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษฐาน
พยายามนั้น จะต้องเป็นการยับยั้งหรือกลับใจแก้ไขด้วยความสมัครใจของผู้กระท า มิใช่ถูกกดดันจาก
ภายนอก 

4. มีความผิดบางประเภทที่ไม่มีความผิดฐานพยายาม หรือมีความผิดฐานพยายามแต่ไม่
ต้องรับโทษและการพยายามกระท าความผิดซึ่งมีลักษณะรุนแรง กฎหมายได้เอาโทษผู้พยายามกระท า
ความผิดนั้นเท่ากับการกระท าความผิดส าเร็จ 
 

ตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศ 

 ความรับผิดในทางอาญา โดยหลักแล้วเป็นความรับผิดในการกระท าของตนเอง ซึ่งเราแยก
พิจารณาผู้กระท าความผิดในทางอาญาออกเป็น 3 กรณีด้วยกัน 

1. ผู้กระท าความผิดด้วยตนเอง ความรับผิดเกิดจากการกระท าของตนเอง เช่น เป็นคนเอา
ไม้หน้าสามฟาดหัวคนอ่ืน ใช้ปืนยิงผู้อื่น เป็นต้น 

2. ผู้กระท าความผิดโดยอ้อม ความรับผิดเกิดจากการใช้บุคคลที่ไม่มีเจตนากระท าความผิด
เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด 

3. ผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด ความรับผิดกรณีนี้เกิดจากการเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วม
ในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศ ผู้สนับสนุน ในการกระท าความผิด เมื่อมีส่วนร่วมก็
ต้องรับโทษในความผิดที่ได้ร่วมกระท าลงไป  

ตัวการ 
 มาตรา 83 “ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระท าของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิด
นั้น” ซึ่งการร่วมกระท าความผิดด้วยกันนั้น  จึงถือว่าตัวการเป็นผู้กระท าความผิดประเภทหนึ่ง 
 การจะเป็นตัวการนั้น พิจารณาหลัก(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 581) ได้ดังนี้ 

1. เป็นการกระท าความผิดโดยเจตนา หากการกระท านั้นไม่เป็นความผิด ผู้ที่ร่วมกระท าก็ไม่
เป็นตัวการ หรือการกระท านั้นได้กระท าไปไม่ถึงขั้นที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ผู้ที่ร่วมกระท าก็
ไม่เป็นตัวการ 

2. มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกระท าความผิดด้วยกัน หากคนๆ เดียวท าผิด ไม่ถือว่าเป็น
ตัวการตามมาตรา 83 บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปนี้คนหนึ่งอาจเป็นนิติบุคคล อีกคนหนึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาก็ได้ 

3. ร่วมมือกันกระท าความผิด หมายความว่า บุคคลที่กระท านั้นได้กระท าสิ่งใดบ้าง อย่างไร
จะเพียงพอที่จะถือได้ว่าได้ร่วมกระท าความผิด มีกรณีดังนี้(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 583-595) 

3.1 การร่วมกระท าส่วนหนึ่งของการกระท าท้ังหมดที่รวมกันเป็นความผิดขึ้น 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 559/2514 จ าเลยร่วมกับพ่ีชายของจ าเลยท าร้ายผู้ตาย โดย
จ าเลยเป็นคนแทง พ่ีชายของจ าเลยเป็นคนยิง จ าเลยและพ่ีชายของจ าเลยมีความผิดฐานเป็นตัวการ
ฆ่าผู้อ่ืน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2529 จ าเลยกับ ว. ไปยังที่เกิดเหตุด้วยและคุยกันอยู่
แล้วจึงแยกกันไปรออยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ พอ ว. กระชากเอาสร้อยคอของผู้เสียหายวิ่งหนี ป. วิ่งไล่
ตามไปได้ 7-8 เมตร จ าเลยก็เข้าไปขัดขวางโดยก าหมัดยกแขนจะท าร้าย ป. ทันที เป็นการร่วมกับ ว. 
ชิงทรัพย์ผู้เสียหาย 

3.2 การแบ่งหน้าที่กันท า คือ ผู้ร่วมกระท าคนหนึ่งลงมือกระท าการอันเป็นความผิดใน
ตัวเอง ในขณะที่ผู้ร่วมกระท าอีกคนหนึ่งได้ท าหน้าที่อย่างอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีความผิดในตัวเอง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 565/ 2502 แม้จ าเลยมิได้ลงมือกระท าการปล้น เพียงรับ
หน้าที่คอยแจ้งสัญญาณอันตรายให้พวกทราบ ซึ่งเป็นการกระท าส่วนหนึ่งเพ่ือให้การปล้นบรรลุส าเร็จ 
ก็เรียกได้ว่าจ าเลยได้เป็นตัวการกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
83 แล้ว 

3.3 การอยู่ร่วมหรือใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุในลักษณะที่พร้อมจะช่วยเหลือกันได้ทันที 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3368/2529 จ าเลยไปกับ ส. ด้วยในขณะที่ ส. ยิง ฉ. กับพวก 

กระสุนปืนถูก ก. แม้จ าเลยมิใช่ผู้ยิง แต่จ าเลยเป็นบิดา ส. ตรงที่เกิดเหตุเป็นป่าโดยปกติจะไม่มีผู้สัญจร
ไปมา เมื่อเกิดเหตุแล้วจ าเลยวิ่งหนีไปกับ ส. ดังนี้จ าเลยร่วมกับ ส. กระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, มาตรา 288 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2529 จ าเลยร่วมรู้เห็นมาก่อนว่า ช. จะไปยิงผู้เสียหาย 
จ าเลยร่วมไปกับ ช. เป็นการให้ก าลังใจ เมื่อ ช. ยิงผู้เสียหายแล้ว จ าเลยแสดงตัวเป็นพวก ช. ทันที 
โดยร้องห้ามคนอ่ืนไม่ให้เข้าไปช่วยผู้เสียหาย เป็นการแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่า ช. ไม่ได้มาคนเดียว แล้ว
จ าเลยกับ ช. หลบหนีไปพร้อมกัน ถือว่าจ าเลยร่วมกับ ช. ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย จ าเลยเป็นตัวการ
ตามมาตรา 83 

3.4 การอยู่ร่วมในท่ีเกิดเหตุและก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2515 ผู้ตายเป็นหลานของ ท. ท.กับสามีไปทวงหนี้จาก

สามีจ าเลยเกิดทะเลาะกันจนเกือบจะต่อสู้กันผู้ตายเข้าห้ามและว่าให้ไปพูดกันที่บ้านสามี เมื่อไปพูดกัน
ก็ทะเลาะกันอีก ผู้ตายเข้าห้ามไว้อีก เมื่อผู้ตายกลับบ้านแล้วหลังจากนั้น 1 ชั่วโมง จ าเลยกับสามีและ
ชายอีกคนหนึ่งมาร้องตามหาผู้ตาย พอผู้ตายออกมาชายที่มากับจ าเลยถามว่าคนไหนคือผู้ตาย จ าเลย
ชี้มือบอก ชายคนนั้นก็ยิงผู้ตาย แล้วจ าเลยกับพวกก็วิ่งหนีไปทางเดียวกัน ถือว่าจ าเลยร่วมกระท าผิด
ฐานฆ่าผู้ตาย 

4. ร่วมใจกันกระท าความผิด โดยมีเจตนากระท าร่วมกัน ในขณะกระท าความผิด ซึ่งผู้ที่
กระท าการร่วมกันนั้น จะต้องรู้ถึงการกระท าของกันและกันและต่างต้องประสงค์ถือเอาการกระท า
ของแต่ละคนเป็นการกระท าของตนด้วย กล่าวคือ มุ่งหมายให้ความผิดนั้นส าเร็จดุจท าด้วยตนเอง 
ถึงแม้จะมิได้ท าจริงด้วยมือของตนเองก็ตาม (จิตติ ติงศภัทิย์, 2535: 388) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2511 จ าเลยสมคบกับพวกไปฉุดคร่าผู้เสียหายเพ่ือข่มขืน
กระท าช าเรา มิได้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ แต่พวกจ าเลยได้ล้วงกระเป๋าเอาทรัพย์ของพวกผู้เสียหายอีก
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คนหนึ่งไปด้วย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉับพลันทันทีจะฟังว่าจ าเลยรู้เห็นกับพวกในการลักทรัพย์
ด้วยมิได้ จ าเลยคงผิดฐานฉุดคร่าและข่มขืนกระท าช าเราเท่านั้น 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเจตนากระท าร่วมกัน 
ถ้าผู้กระท ามีเจตนากระท าร่วมกันแล้ว หากมีผลปั้นปลายเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลที่ผู้ลงมือ

กระท าต้องรับผิดแม้ไม่มีเจตนา ผู้กระท าทุกคนก็ย่อมต้องร่วมกันรับผิดในผลบั้นปลายนั้นด้วย 
แดงและด าร่วมกันท าร้ายขาว ด้วยมีการแบ่งหน้าที่กันท า โดยแดงเป็นคนใช้ไม้ตีหัวขาว 

ด าเป็นคนดูต้นทางอยู่ใกล้ๆ ขาวได้รับบาดเจ็บ ต่อมาขาวตาย แดงมีความผิดตามมาตรา 290 ด าก็
เช่นกัน โดยเป็นตัวการตามมาตรา 83 ถึงแม้ว่าตอนแรกด าจะมีเจตนากระท าความผิดตามมาตรา 295 
เท่านั้นร่วมกับแดงก็ตาม 

ผู้ใช้ 
 มาตรา 84 “ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยง
ส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิด 

 ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการถ้าความผิดมิได้กระท าลง 
ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท า ยังไม่ได้กระท าหรือเหตุอ่ืนใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งใน
สามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น” 

 การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ใช้มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 623-
630)  

1. ก่อให้ผู้อ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายความว่า การกระท าอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนตก
ลงใจกระท าความผิด ด้วยวิธีการ ใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน ยุยงส่งเสริม หรือวิธีอ่ืนใด เช่นหลอกลวง 
เป็นต้น 

2. มีเจตนาที่จะก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดนั้น คือ มีความตั้งใจที่จะให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด
นั้นโดยเจตนาประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผล  

ประสงค์ต่อผล หมายถึง มุ่งหมายให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดนั้นๆ โดยตรง ส่วนเล็งเห็นผล 
หมายถึง เล็งเห็นว่าผู้อื่นจะกระท าความผิดนั้นๆ อย่างแน่แท ้

3. ต้องมีผล คือ มีความผิดกระท าลงตามที่ก่อนั้น หมายความว่า จะต้องมีการกระท าที่เป็น
ความผิดอาญาเกิดขึ้นจากการก่อนั้น 

 ตัวผู้ใช้จะรับโทษเท่าใดแยกพิจารณาเป็น 2 กรณ ี(หยุด แสงอุทัย, 2549: 110-115) คือ  
1. กรณีที่ผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิด ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ คือเสมือนได้กระท า

ความผิดนั้นโดยตนเองและประมวลกฎหมายอาญาเรียกผู้นั้นว่า "ผู้ใช้ให้กระท าความผิด"  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1573/2520 โจทก์ประสงค์จะได้ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี

ปลอมมาติดรถ และมอบให้จ าเลยไปจัดท า ซื้อ หรือหาป้ายวงกลมมาแสดงการเสียภาษีปลอมมาให้  
ดังนี้ การท าหรือการใช้ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีปลอมเป็นความผิดต่อกฎหมาย ถือได้ว่าโจทก์
เป็นผู้ใช้ให้จ าเลยกระท าความผิด 

2. กรณีที่ความผิดมิได้กระท าลง ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น มาตรา 84 วรรคสอง ได้ก าหนดกรณีที่ความผิดตามที่ใช้มิได้กระท าลงไว้ 3 กรณี 
กล่าวคือ 
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กรณีที่หนึ่ง ความผิดมิได้กระท าลงเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท า ซึ่งหมายความถึงกรณี 2 
กรณี กล่าวคือ (1) ผู้ถูกใช้ไม่ยอมรับปากว่าจะกระท าตามที่ใช้ประการหนึ่ง (2) ผู้ถูกใช้ยอมรับปากว่า
จะกระท าตามที่ใช้แล้ว แต่ภายหลังเกิดกลับใจไม่ยอมกระท าตามที่ใช้อีกประการหนึ่ง ทั้งนี้แสดงว่า 
เพียงที่ออกปากใช้ให้บุคคลกระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาสามัญหรือความผิดลหุโทษ 
ผู้ใช้ก็มีความผิดทันที คือต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่ใช้ แต่ถ้า
ภายหลังผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดตามที่ใช้ ผู้ใช้ก็มีความผิดเสมือนเป็นตัวการ 

กรณีที่สอง ความผิดมิได้กระท าลงเพราะผู้ถูกใช้ยังมิได้กระท า ซึ่งหมายความถึงเป็นกรณี
ที่ผู้ถูกใช้รับปากท่ีจะกระท าแล้ว แต่ยังมิได้กระท า เช่น ผู้ถูกใช้ถูกจับกุมเสียก่อนลงมือกระท า เป็นต้น 

กรณีท่ีสาม ความผิดมิได้กระท าลงเพราะเหตุอ่ืนใด เช่น เพราะผู้ถูกใข้ตายเสียก่อนที่จะได้
กระท าความผิดตามที่ใช้  

สรุปหลักเกณฑ์ของการเป็น “ผู้ใช้” คือ ผู้ใช้จะต้องมีเจตนากระท าความผิดนั้น  ผู้ใช้
จะต้องมีเจตนาก่อให้ผู้ถูกใช้กระท าความผิดนั้น เจตนาอาจเป็นประสงค์ต่อผล หรือ เล็งเห็นผลก็ได้  ผู้
ถูกใช้จะต้องกระท าความผิดนั้นโดยเจตนา 

ผู้โฆษณาหรือประกาศ 
 มาตรา 85 “ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด และความผิดนั้นมี
ก าหนดโทษไม่ต่ ากว่าหกเดือน ผู้นั้นต้อง ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 ถ้าได้มีการกระท าความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือ ประกาศตามความในวรรคแรก ผู้
โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษ เสมือนเป็นตัวการ”  
 การก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดนั้นกระท าโดยการโฆษณาหรือการประกาศ คือการกระจาย
ข้อความออกไปโดยมีเจตนาเพ่ือให้บุคคลทั่วไปกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความผิดอาญาที่มี
ก าหนดโทษไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยการกระจายข้อความนั้นอาจท าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นติดประกาศ
ไว้ในที่สาธารณะ ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ทางวิทยุ โทรทัศน์ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปไม่จ ากัดว่าจะต้อง
เป็นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ได้รับทราบข้อความเห็นข้อความนั้น(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 
652-654) 
 ตัวโฆษณาหรือประกาศจะรับโทษเท่าใดแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ  

1. กรณีท่ีมีผู้กระท าความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ คือเสมือน
ได้กระท าความผิดนั้นโดยตนเอง 

2. กรณีที่ความผิดมิได้กระท าลงไม่ว่าจะเพราะเหตุใด และความผิดนั้นมีก าหนดโทษไม่ต่ า
กว่าหกเดือน ผู้โฆษณาหรือประกาศต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ตัวอย่าง จ าเลยเป็นผู้น าการชุมนุม ด่าพระภิกษุทางเครื่องขยายเสียงและให้พระรื้อกุฏิ
ออกไป ไม่อย่างนั้นจะเผาท าลายกุฏิ จ าเลยทั้งสองย่อมเล็งเห็นได้ว่าชาวบ้านอาจจะก่อเหตุดังที่จ าเลย
ทั้งสองประกาศทางเครื่องขยายเสียงได้  เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งได้เข้าเผาท าลายกุฏิพระจนได้รับ
ความเสียหาย จ าเลยทั้งสองต้องรับโทษเสมือนตัวการ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 553/2555 จ าเลยที่ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ าเลยที่ 2 เป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จ าเลยทั้งสองพูดจายุยงส่งเสริมด้วยถ้อยค าหยาบคาย ด่าพระภิกษุให้รื้อถอนกุฏิและย้าย
ออกไป มิฉะนั้นจะเผาท าลายกุฏิของส านักสงฆ์ โดยจ าเลยทั้งสองเป็นผู้น าการชุมนุมและอยู่ในเหตุการ
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ณืกับชาวบ้านโดยตลอด ท าให้ชาวบ้านคึกคะนอง การพูดของจ าเลยทั้งสองดังกล่าว จ าเลยทั้งสอง
ย่อมเล็งเห็นได้ว่าชาวบ้านอาจจะก่อเหตุดังที่จ าเลยทั้งสองประกาศทางเครื่องขยายเสียงได้  ถือได้ว่า
จ าเลยทั้งสองมีเจตนาก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดด้วยการยุยงส่งเสริม  เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งได้เข้า
เผาท าลายกุฏิพระจนได้รับความเสียหาย จ าเลยทั้งสองย่อมมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อ่ืนซึ่ง
เป็นกุฏิหรือโรงเรือน และฐานท าให้เสียทรัพย์ 

ผู้สนับสนุน 
 มาตรา 86 “ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่
ผู้อื่นกระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือ
ให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิด ต้องระวางโทษ สองในสามส่วนของ
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น” 
 การจะเป็นผู้สนับสนุนนั้น พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , 
2549: 656-665) 

1. มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น หมายถึง การกระท านั้นเข้าขั้นที่กฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด หากไม่มีการกระท าความผิด ก็ไม่มีผู้สนับสนุน 

2. กระท าการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระท าความผิดนั้น 
2.1 การกระท าอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนี้ มีความหมายกว้างไม่จ ากัดว่า

จะต้องท าด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดโดยเฉพาะ แม่การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกจะเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกิดความผิดเกิดข้ึน ก็ถือเป็นการสนับสนุนได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4086/2536 คนงานของโรงงานรู้ว่าโรงงานที่ตนท าเป็น
โรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต และรู้ว่าไม้สักแปรรูปที่ใช้ท าเครื่องประดิษฐ์เป็นไม้แปรรูปที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ถือว่าคนงานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าของโรงงานในการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 

2.2 การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกกันตรงๆ อาจช่วยกันเป็นทอดๆ ก็ได้ 

ตัวอย่าง ก. รู้ว่า ข. ต้องการได้ปืนเพ่ือไปใช้ในการฆ่า ค. ก. ไม่รู้จักกับ ข. ก. น าปืน
ของตนไปมอบให้แก่ ง. ซึ่งเป็นเพ่ือนของ ข. เพ่ือให้ ง. น าไปให้ ข. เช่นนี้หาก ข. ยิง ค. โดยใช้ปืนของ 
ก. ก็ถือว่า ก. เป็นผู้สนับสนุน ข. ได้ทั้งๆ ที่ ก. ไม่รู้จักกับ ข. เลยก็ตาม 

2.3 การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกอาจจะกระท าโดยการใช้ค าพูดก็ได้ 
2.4 การนิ่ งเฉยเสียไม่ละเว้นห้ามปรามมิให้มีการกระท าความผิดนั้นไม่ถือว่าเป็น 

การสนับสนุน 
3. ได้กระท าโดยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท าความผิดนั้น  

โดยเจตนาอาจเป็นประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลก็ได้ 
4. ได้กระท าการเช่นว่านั้น ก่อน หรือ ขณะ ที่ผู้อื่นนั้นกระท าความผิด 

ข้อสังเกต ผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวการเพราะไม่มีการกระท าร่วมกันขณะกระท าความผิด อาจเป็น
ผู้สนับสนุนได้หากมีการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก ก่อนการกระท าความผิด 

ข้อสังเกต การให้ความช่วยเหลือหลังการกระท าความผิดส าเร็จไม่เป็นผู้สนับสนุน 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 342/2509 จ าเลยพาพวกปล้นมารู้จักบ้านผู้เสียหายแล้วแยกทาง
ไปเสียโดยไม่ได้ร่วมปล้นด้วย จ าเลยมีความผิดเพียงเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 86 จ าเลยสนับสนุนตัวการให้ปล้นทรัพย์ ตัวการได้กระท าการเพียงพยายามปล้น จ าเลยจึง
ต้องรับโทษสองในสามส่วนของความผิดฐานพยายามปล้น 

5. ไม่ว่าผู้กระท าความผิดนั้น จะได้รู้หรือมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นหรือไม่
ก็ตาม การสนับสนุนการกระท าความผิด อาจกระท าโดยผู้สนับสนุนเจตนาฝ่ายเดียว ผู้กระท าความผิด
ที่ได้รับการสนับสนุนไม่จ าต้องรู้ถึงการสนับสนุนด้วย 

ตัวอย่าง ก. ต้องการไปลักทรัพย์ในบ้านของ ข. ค. ซึ่งเป็นคนใช้ในบ้านของ ข. ช่วยเปิด
ประตูบ้านทิ้งไว้โดยประสงค์จะให้ ก. เข้ามาลักทรัพย์ได้สะดวก ก.ได้เข้ามาลักทรัพย์ในบ้านของ ข. 
โดยทางประตูที่เปิดไว้นั้น เช่นนี้ถือว่า ค. เป็นผู้สนับสนุน แม้ว่า ก. จะมิได้รู้ถึงการให้ความช่วยเหลือ
ของ ค. นั้นเลยก็ตาม 

ผู้สนับสนุนนี้มีโทษสองในสามส่วนของความผิดฐานที่ตนเองสนับสนุนนั้น 
สรุป การกระท าอันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกนั้น จะเป็นด้วยวิธีใดก็ได้ แต่จะต้อง

มีข้ึนก่อนผู้อ่ืนกระท าความผิด หรือในขณะกระท าความผิด เช่น ให้ปืนไปยิงคน น าทางไปปล้น ขับรถ
ไปคอยรอรับไปส่งในการลักทรัพย์ หรือหาเครื่องมือเครื่องไม้ให้ใช้ในการกระท าความผิด เป็นต้น และ
ไม่ว่าผู้กระท าความผิดจะรู้ถึงการช่วยเหลือนั้นหรือไม่ก็ตามไม่เป็นข้อส าคัญ หรือให้อาวุธไปปล้นแม้
เวลาปล้นไม่ได้ใช้อาวุธนั้นก็เป็นผู้สนับสนุนได้ และแม้ความผิดจะไม่ส าเร็จก็เป็นการสนับสนุนให้
พยายามได้ ข้อส าคัญคือ ผู้กระท าความผิดจะต้องเข้ารับความช่วยเหลือนั้น มิฉะนั้นแล้วการสนับสนุน
ก็ไม่เกิด เช่น ก. คนใช้ของ ข. โกรธ ข. จึงเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เพ่ือให้คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ หากคนร้าย
ไม่มาหรือไม่เข้าทางหน้าต่างดังกล่าว การช่วยเหลือของ ก. ไม่ประสบผลก็ไม่มีการสนับสนุน หรือจะ
ให้ปืนไปยิงคน แต่ผู้กระท าไม่รู้หรือไม่รับเท่ากับยังไม่มีการช่วยเหลือ แต่ถ้านัดแนะกับคนร้ายไว้แล้ว 
เมื่อตนเองได้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ให้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้ว 
 

การกระท าความผิดหลายบทหลายกระทง 
 การกระท าความผิดนั้น อาจเป็นการกระท ากรรมเดียว ซึ่งเป็นการกระท าอันเดียวหรือเป็น
การกระท าหลายอันแต่มีเจตนาเป็นอย่างเดียวกัน เป็นความผิดตามกฎหมายตั้งแต่ 2 บทขึ้นไป ถือว่า
เป็นการกระท าความผิดหลายบท ต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด
(มาตรา 90) หรือหากการกระท าหลายกรรมต่างกัน เป็นความผิดตามกฎหมายตั้งแต่ 2 บทขึ้นไป ถือ
ว่าเป็นการกระท าความผิดหลายกระทง ต้องลงโทษผู้กระท าความผิดทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป
(มาตรา91)  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาเมื่อปรากฎว่าได้มีการกระท าความผิดหลายบทตามมาตรา 90 ได้
ก าหนดให้ศาลลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดแต่บทเดียว (หยุด แสงอุทัย. 2554: 135) มีดังนี ้

1. พิจารณาล าดับโทษตาม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 18 โดยโทษที่อยู่ล าดับก่อนเป็นโทษ
หนักกว่าโทษในล าดับถัดไป เช่น โทษจ าคุกถือว่าหนักกว่าโทษปรับ แม้จะก าหนดโทษจ าคุกไว้เพียง
เล็กน้อย แต่ก าหนดโทษปรับไว้มากมาย 
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2. ในกรณีที่เป็นโทษประเภทเดียวกัน เช่น จ าคุกส าหรับความผิดทุกบท ศาลต้องใช้บทที่มี
โทษจ าคุกสูงที่สุด ทั้งนี้โดยไม่ต้องค านึงถึงโทษขั้นต่ าของบทอ่ืน เช่น ความผิดบทหนึ่งมีโทษจ าคุกไม่
เกินเจ็ดปี ส่วนความผิดอีกบทหนึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี ศาลต้องใช้บทที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี เพราะเป็นบทที่มีโทษขั้นสูงกว่า และในการลงโทษนี้ ศาลจะลงโทษเพียงจ าคุกหนึ่งวันก็ได้ 
เพราะบทที่มีโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีนั้นไม่มีโทษข้ันต่ า 

โทษบทหนักที่สุดไม่ได้หมายถึงประหารชีวิต แต่หมายถึงโทษที่หนักที่สุดในทางพิจารณา 
เช่น ฟ้องขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายเป็นความผิดทั้ง ตาม ป.อ. มาตรา 
390 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และผิด 
พ.ร.บ จราจร พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 157 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท จะ
เห็นได้ว่าความผิดซึ่งเกิดจากการกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งตามมาตรา 90 บัญญัติว่า 
"เมื่อการกระท าใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ กฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนัก
ที่สุดลงโทษแก่ผู้ กระท าความผิด" ดังนั้นเวลาศาลลงโทษก็ต้องปรับบทหนักสุด คือ ป.อ.มาตรา 390  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1937/2522 ยิง 4-5 นัด เจตนาฆ่า ก. กระสุนถูก ก. ตาย ถูก ส.
อันตรายสาหัส เป็นความผิดตาม ป.อ.ม.288 กับ ม.288,80 อีกบทหนึ่ง ค าพิพากษาต้องอ้างความผิด
ทั้ง 2 บท ให้ลงโทษตาม ม.288 บทหนัก 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3903/2551 จ าเลยเอาไปเสียซึ่งเช็คของผู้เสียหายแล้วปลอมเช็ค
ดังกล่าวโดยกรอกข้อความและจ านวน เงินในเช็คกับปลอมลายมือชื่อของผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็ค แล้ว
น าเช็คดังกล่าวไปเบิกเงินจากธนาคารตามเช็ค ได้รับเงินจ านวน 850,000 บาท ไป เป็นการกระท าที่มี
เจตนามุ่งหมายเพ่ือจะได้เงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของผู้เสียหายเป็นหลัก การกระท าต่างๆ 
เป็นเพียงวิธีการเพ่ือจะให้ได้เงินไปเท่านั้น แม้การกระท าแต่ละอย่างจะเป็นความผิดแยกต่างหากจาก
กัน การกระท าของจ าเลยก็เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10319/2558 การที่จ าเลยทั้งสามร่วมกันน ายาฆ่าแมลงใส่ในผล
มะละกอให้ช้างกิน ช้างได้รับสารพิษท าให้ล้มลงกับพ้ืน ขณะที่ยังไม่ถึงแก่ความตายจ าเลยทั้งสาม
ร่วมกันใช้เลื่อยเหล็กตัดงาช้าง เป็นเหตุให้ช้างได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็นและถึงแก่ความตายใน
เวลาต่อมา แล้วจ าเลยทั้งสามร่วมกันลักงาช้างไปโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพ่ือสะดวกแก่การ
กระท าผิด การพาทรัพย์นั้นไปและเพ่ือให้พ้นการจับกุม จ าเลยทั้งสามจึงมีความผิดฐานร่วมกันท าให้
เสียทรัพย์ ร่วมกันฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็น และร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ 
แต่การกระท าดังกล่าวมุ่งประสงค์เพ่ือลักงาช้างเป็นส าคัญ จึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ต้องลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 335 (1) (7) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ ซึ่งเป็นบทที่มี
โทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตาม ป.อ. มาตรา 90 

หลักเกณฑ์การลงโทษในความผิดหลายกระทง(หยุด แสงอุทัย. 2554: 135-136) ตาม 
มาตรา 91 “เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระท าการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุก
กรรมเป็นกระทงความผิดไป” กรณีตามมาตรา 91 นี้จะต้องเป็นค าพิพากษาฉบับเดียวกัน คือ เป็น
กรณีที่บุคคลได้กระท าการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ซึ่งศาลฎีกาใช้ค าว่า “ต่างกรรมต่าง
วาระกัน” กล่าวคือ การกระท าแต่ละกรรมนั้นเป็นอิสระจากกัน โดยให้ศาลลงโทษผู้กระท าผิดทุก
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กรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็
ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วจ าคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินก าหนดดังนี้ 

(1) สิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักที่สุดมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี 
(2) ยี่สิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี แต่ไม่

เกิน 10 ปี 
(3) ห้าสิบปี ส าหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุด มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้น

ไป เว้นแต่กรณีท่ีศาลลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2551 การลงโทษจ าเลยที่กระท าความผิดหลายกรรมต่างกัน
และให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความ ผิดไปตาม ป.อ. มาตรา 91 นั้น มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้แยก
ลดโทษแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงรวมโทษภายหลัง การที่ศาลรวมโทษท่ีวางแต่ละกระทงแล้วจึงลดโทษ
ให้จ าคุกจ าเลยเป็นรายปีจึงชอบ ด้วยกฎหมาย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5620/2552 บิดา มารดาของเด็กทั้งสามมีฐานะยากจนต้องออก
ท างานหาเลี้ยงชีพในแต่ละวัน จึงต้องปล่อยให้เด็กท้ังสามเท่ียวเล่นอยู่ตามล าพังตามประสาเด็กเท่านั้น 
แต่เมื่อเด็กทั้งสามไม่กลับบ้านตามปกติ บิดามารดาของเด็กทั้งสามก็ตามหาและแจ้งแก่เจ้าพนักงาน
ต ารวจ ยังใช้อ านาจปกครองเด็กท้ังสามอยู่ การที่จ าเลยทั้งสองชักชวนเด็กทั้งสามคนไปท างานบ้านอยู่
กับจ าเลยทั้งสองที่ จังหวัดสุพรรณบุรี แต่กลับพาไปบวชเป็นสามเณรแล้วพาออกแจกซองผ้าป่าตาม
จังหวัดต่างๆ เรี่ยไรเงินจากชาวบ้านแล้วแบ่งผลประโยชน์กันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา
ของเด็กทั้งสามคน จึงเป็นการพรากเด็กทั้งสามคนไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองดูแลโดยปราศจาก
เหตุ อันสมควร พฤติการณ์ของจ าเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานพรากเด็กชายทั้งสามซึ่งอายุไม่เกิน 
15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพ่ือหาก าไรตาม ป.อ.
มาตรา 317 วรรคสาม ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตาม ป.อ. มาตรา 317 มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครอง
อ านาจการปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครองดูแล ของผู้เยาว์ ไม่ให้ถูกผู้ใดพาไปหรือแยกออก
จากความปกครองดูแล แม้จ าเลยทั้งสองจะพูดชักชวนและพาเด็กทั้งสามไปในครั้งเดียวคราวเดียวกันก็
ตาม แต่ก็เป็นการกระท าที่มีเจตนากระท าต่อผู้เสียหายและบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของ
ผู้เสียหายแต่ละคนโดยเฉพาะ การกระท าของจ าเลยทั้งสองจึงเป็นการกระท าความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ตามป.อ.มาตรา 91 หาใช่เป็นการกระท าความผิดกรรมเดียว 
 

การกระท าความผิดอีก 

1. ผู้ที่เคยถูกลงโทษจ าคุกมาแล้ว หากได้กระท าความผิดอีกภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดและศาลจะลงโทษจ าคุก ผู้นั้นอาจถูกเพ่ิมโทษให้หนักข้ึนอีกหนึ่งในสามก็ได้ 

2. ผู้ที่เคยถูกลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาแล้ว หากได้กระท าความผิดซ้ าในความผิด
ประเภทเดียวกันอีก ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและศาลจะลงโทษจ าคุก ผู้นั้นอาจจะถูกเพ่ิมโทษให้
หนักขึ้นอีกก่ึงหนึ่งได ้

3. ความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งกระท าในขณะมีอายุยังไม่
เกิน 17 ปี ไม่ถือเป็นเหตุเพ่ิมโทษ 
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1. หลักเกณฑ์การเพ่ิมโทษเพราะการกระท าความผิดอีกโดยทั่วไปตาม มาตรา 92 มีดังนี้ 
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 888-891) 

1.1 ผู้นั้นเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก 
1.2 ได้กระท าความผิดใดๆ อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่ หรือภายในเวลา 5 ปี นับแต่

วันพ้นโทษ 
1.3 ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก 

ก าหนดโทษที่ศาลจะเพ่ิมแก่ผู้กระท าความผิดอีกโดยทั่วไปตาม มาตรา 92 คือ หนึ่ง
ในสามของโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระท าความผิดส าหรับความผิดครั้งหลัง  มิใช่เพ่ิมหนางในสามจาก
อัตราโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายส าหรับความผิดนั้น กล่าวคือ “เป็นการเพ่ิมโทษที่จะลง” 

2. หลักเกณฑ์การเพ่ิมโทษเพราะกระท าความผิดอีกเฉพาะอย่างตาม มาตรา 93 มีดังนี้ 
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549: 893) 

2.1 ผู้นั้นเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2.2 ได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดซ้ าในมาตราเดียวกันอีกในระหว่างยังต้องรับโทษ

อยู่หรือภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันพ้นโทษ 
2.3 ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก 

ก าหนดโทษที่ศาลจะเพ่ิมแก่ผู้กระท าความผิดอีกเฉพาะอย่างตาม มาตรา 93 คือ 

กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลจะลงแก่ผู้กระท าความผิดส าหรับความผิดครั้งหลัง 
3. ความผิดที่ห้ามมิให้น ามาเป็นเหตุเพิ่มโทษตาม มาตรา 94 มีอยู่ 3 ประเภท คือ 

3.1 ความผิดที่กระท าโดยประมาท 
3.2 ความผิดลหุโทษ 
3.3 ความผิดซึ่งกระท าในขณะอายุยังไม่เกิน 17 ปี 

 

อายุความ 

 อายุความในคดีอาญานั้นมีการก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ดังต่อไปนี้  (หยุด แสงอุทัย. 2554: 
237-238) 
 อายุความการฟ้องคดีและน าตัวผู้กระท าความผิดมาศาล มาตรา 95 “ในคดีอาญา ถ้ามิได้
ฟ้องและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลภายในก าหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระท าความผิด เป็นอัน
ขาดอายุความ” 

(1) ยี่สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกยี่สิบปี 
(2) สิบห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี 
(3) สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี 
(4) ห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี 
(5) หนึ่งปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษ

อย่างอ่ืน 

 ตามมาตรา 95 นั้นเป็นการก าหนดอายุความในการฟ้องร้องคดีอาญาและน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หากไม่สามารถฟ้องคดีและน าตัวผู้กระท าความผิดมา
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ศาลได้ ก็ถือว่าเกินก าหนดเวลา โดยอายุความนานที่สุดคือ 20 ปีส าหรับความผิดที่มีระวางโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกยี่สิบปี 
 อายุความการลงโทษในคดีอาญา  มาตรา 98 “เมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้
นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพ่ือรับโทษนับแต่
วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระท าผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้ 

(1) ยี่สิบปี ส าหรับโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกยี่สิบปี 
(2) สิบห้าปี ส าหรับโทษจ าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี 
(3) สิบปี ส าหรับโทษจ าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี 
(4) ห้าปี ส าหรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอ่ืน 

 ตามมาตรา 98 นั้นเป็นการก าหนดระยะเวลาที่จะต้องน าตัวผู้กระท าความผิดมารับโทษตาม
ค าพิพากษา หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วและยังไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมารับโทษ
ตามค าพิพากษาของศาลได้ ก็จะไม่สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดนั้นได้อีก ซึ่งผู้กระท าความผิดบาง
รายก็จะใช้วิธีการหลบหนีคดีให้หมดอายุความ เพ่ือจะได้ไม่ต้องรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา (หยุด 
แสงอุทัย. 2554: 240) 
 ส าหรับการนับระยะเวลาตามมาตรา 98 นั้นต้องน าโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดมา
เปรียบเทียบกับระยะเวลาตามมาตรา 98 ก็จะทราบว่าอายุความในการจับตัวผู้กระท าความผิดมารับ
โทษนั้นมีระยะเวลากี่ปี 
 ตัวอย่าง จ าเลยถูกฟ้องคดีอาญา ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ต่อมาศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกจ าเลย 5 ปี โดย
ไม่มีการรอการลงโทษไว้ แต่จ าเลยได้หลบหนีไปก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ต้องน าโทษตาม
ค าพิพากษาอันถึงที่สุดนั้น มาพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรา 98 ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้น หาก
พิจารณามาตรา 98 (3) ที่บัญญัติว่า “สิบปี ส าหรับโทษจ าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี” หมายความว่า หาก
จ าเลยในคดีนี้หลบหนีคดีก็ต้องหลบหนีไปเป็นเวลา 10 ปี  เพราะโทษตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดนั้น 
คือจ าคุก 5 ปี   
 ระยะเวลา 10 ปีที่ว่านั้นจะเริ่มนับกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ส าหรับอายุความในมาตรา 98 นั้น จะ
แยกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ผู้กระท าความผิดยังไม่ได้รับโทษ คือหลบหนีไปโดยที่ยังไม่ได้รับโทษเลย ก็
ให้นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด และกรณีที่ผู้กระท าความผิดได้รับโทษไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
โดยหลบหนี ก็ให้นับแต่วันที่หลบหนีเป็นต้นไป 
 ระยะเวลาอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98 เป็นบททั่วไป กรณีที่เป็น
ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืนที่มีบทบังคับหรือบทยกเว้นไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็ไม่อาจน าอายุความ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 ไปใช้บังคับได้ยกตัวอย่างเช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ. 2542 ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 มาตรา 11 จะมีบทบัญญัติในมาตรา 74/1 บัญญัติว่า “ในการด าเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้
ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไป ในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับ
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ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98 มาใช้บังคับ” ดังนั้น ถ้าผู้ใดถูกลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก็จะไม่อาจน าอายุความการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98 มา
ใช้ได้หมายความว่าต้องหลบหนีกันไปตลอด จับตัวได้เมื่อไหร่ก็ต้องมารับโทษเมื่อนั้น 
 อายุความฟ้องคดีความผิดอันยอมความ (มาตรา 96) ได้มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

(1) ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระท าความผิด 
(2) ภายในอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 หมายความว่า แม่ผู้เสียหายจะ

ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนแล้ว ก็ตาม การฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้ก็อยู่ภายในก าหนดอายุความ
ฟ้องคดีท่ัวไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 ด้วย 
 อายุความยึดทรัพย์สินหรือกักขังแทนค่าปรับ (มาตรา 99) หลักเกณฑ์คือ การยึดทรัพย์สิน
หรือการกักขังแทนค่าปรับในกรณีที่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ปรับไม่น าค่าปรับมาช าระแก่ศาลภายใน
ก าหนด จะต้องกระท าภายในก าหนดอายุความคือ ก าหนด 5 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด 
มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความ จะยึดทรัพย์หรือกักขังผู้นั้นไม่ได้ 
 

บทบัญญตัิที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 

 ความผิดลหุโทษ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดสาม และความผิดตาม
พระราชบัญญัติอ่ืน ซึ่งมีระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ แม้จะได้กระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้โดยไม่มีเจตนา ก็ต้องรับโทษ ซึ่งแตกต่างจากการกระท า
ผิดอาญาอ่ืนๆที่ต้องรับโทษเมื่อกระท าโดยเจตนาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความผิดในหมวดนี้เน้นการ
ป้องกันและระงับข้อพิพาทระหว่างบุคคลมิให้ลุกลามใหญ่โต ไม่ใช้สิทธิของตนในการก่อความร าคาญ
แก่ผู้อื่นเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
 กฎหมายได้บัญญัติให้น าหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายอาญาในลักษณะ 1 มาใช้กับความผิด
ลหุโทษด้วย เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษในมาตรา 104,105 และ106 ซึ่งกฎหมายได้
บัญญัติให้แตกต่างไปจากความผิดสามัญ 
 ความผิดลหุโทษได้แก่ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค3 และความผิดตามกฎหมาย
อ่ืนที่มีอัตราโทษดังนี้ 

1. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ 
2. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ 
3. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 บทบัญญัติพิเศษที่ใช้กับความผิดลหุโทษ แตกต่างจากบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป (หยุด 
แสงอุทัย. 2554: 244-245) ดังนี้ 

1. เจตนาในการกระท าความผิด คือ การกระท าความผิดลหุโทษแม้กระท าโดยไม่มีเจตนาก็
เป็นความผิด 

2. การพยายามกระท าความผิด คือ ผู้ที่พยายามกระท าความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 



144 

3. ผู้สนับสนุนการกระท าความผิด คือ ผู้ที่สนับสนุนการกระท าความผิดลหุโทษผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ 
 ปกติการกระท าผิดอาญาในขั้นพยายามหรือการเป็นผู้สนับสนุน ต้องรับโทษอาญาลดหลั่นกัน
ไปตามลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น แต่ส าหรับความผิดลหุโทษแล้ว ถือเป็นความผิดอาญา แต่ไม่ต้องรับ
โทษ เพราะประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดมิให้ต้องรับโทษฐานพยายามท าผิดลหุโทษหรือฐานเป็น
ผู้สนับสนุน 

 ตัวอย่างลักษณะความผิดลหุโทษ เช่น 
1. มาตรา 367 ผู้ใดเมื่อเจ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย ไม่ยอม

บอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
2. มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ท าให้เกิดเสียงหรือกระท าความอ้ืออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

จนท าให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
3. มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มี

เหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริงหรือการอ่ืนใด ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น 

4. มาตรา 372 ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอ้ืออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระท า
โดยประการอ่ืนใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท  

5. มาตรา 378 ผู้ใดเสพสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน จนเป็นเหตุให้ตนเมา ประพฤติวุ่นวายหรือ
ครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

6. มาตรา 388 ผู้ใดกระท าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล โดยเปลือยหรือเปิดเผย
ร่างกาย หรือกระท าการลามกอย่างอ่ืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 

ความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดยอมความได ้

 ความผิดอาญาแผ่นดิน คือ ความผิดที่มีโทษทางอาญาทุกชนิดที่ไม่มีกฎหมายระบุไว้ว่า  
"เป็นความผิดอันยอมความได้" ถือเป็นเป็นความผิดต่อแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งเป็นความผิดที่สังคม
ส่วนรวมได้รับผลกระทบ ให้ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายด้วย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิดอาญา
ดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปด าเนินคดีเองได้ หรือแม้จะไม่ติดใจเอาความ ไม่ว่าผู้เสียหายจะว่าอย่างไร  ก็
ต้องมีการสอบสวนเพ่ือส่งให้อัยการฟ้องคดี  หรือหากผู้เสียหายจะฟ้องคดีเองก็สามารถด าเนินการได้
เต็มที่ ในความผิดต่อแผ่นดินพนักงานสอบสวนสามารถท าการสอบสวนได้โดยไม่ต้องได้รับค าร้องทุกข์  
เพียงสงสัยหรือมีการกล่าวโทษจากผู้พบเห็นเหตุการณ์ก็สามารถท าการสอบสวนได้   
 ความผิดยอมความได้ หรือ ความผิดต่อส่วนตัว  คือ ความผิดที่มีกฎหมายระบุไว้ว่า  "ยอม
ความได้"  ซึ่งเป็นความผิดที่ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง สังคมไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกระท าผิดนันด้วย ดังนั้น ผู้เสียหายจึงมีสิทธิเข้าด าเนินคดีได้เอง หรือ
มอบให้รัฐด าเนินคดีแทนก็ได้  โดยจะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ก่อนหากไม่มีการร้องทุกข์ตาม
ระเบียบ  พนักงานสอบสวนจะไม่มีอ านาจสอบสวน  ส่งผลให้อัยการไม่มีอ านาจฟ้องคดีตามไปด้วย 
เมื่อปรากฎได้ความว่ามีการยอมความกันแล้ว  ผู้เสียหายไม่เอาเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะด้วยการถอนค าร้อง
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ทุกข์ถอนฟ้อง หรือตกลงประนีประนอมยอม อ านาจในการสอบสวนสิทธิในการด าเนินคดีของ
ผู้เสียหายและอัยการหมดทันที 
 นอกจากนี้ หากเป็นคดีความผิดอันยอมความได้กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่
จะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายในก าหนด 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด 
มิฉะนั้นถือว่าขาดอายุความ ไม่สามารถด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดได้ (แต่เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์ภายใน
ก าหนด 3 เดือนแล้ว อายุความก็จะนับตามอายุความปกติ) 
 สรุปกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดการกระท าหรือไม่กระท าการอย่าง
ใดเป็นความผิด และก าหนดบทลงโทษทางอาญาส าหรับความผิดนั้น ซึ่งการกระท านั้นต้องครบ
องค์ประกอบความรับผิดทางอาญา ที่ว่าด้วยมีการกระท า ครบองค์ประกอบภายนอก องค์ประกอบ
ภายใน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลของการกระท าความผิด เมื่อเป็นการกระท าที่
คบองค์ประกอบความผิดทางอาญาแล้วผู้กระท าได้รับยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ หรืออาจมีเหตุใน
การลดหย่อนผ่อนโทษหรือไม่ หากไม่ก็ต้องรับโทษส าหรับฐานความผิดนั้นๆ 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. โทษอาญา หรือสภาพบังคับทางอาญามีก่ีสถาน 
2. โทษประหารชีวิตปัจจุบันใช้วิธีการลงโทษอย่างไร 
3. เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีในขณะกระท าความผิด หากความผิดนั้นมีโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก

ตลอดชีวิต ศาลต้องเปลี่ยนโทษใดลงแทนการประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตนั้น 
4. การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
5. การกักขังแทนค่าปรับนั้น ถือจ านวนค่าปรับเท่าใดเท่ากับการกักขัง 1 วัน 
6. วิธีการเพ่ือความปลอดภัยคืออะไร มีวิธีใดบ้าง 
7. ข้อใดเรียงล าดับขั้นตอนในการกระท าความผิดทางอาญาได้ถูกต้อง 
8. ผู้ใดลงมือกระท าความผิดแต่กระท าไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท าไม่บรรลุผล 

เป็นขั้นตอนใดของการกระท าความผิด 
9. นางแดง ต้องการท าร้ายนายด า ขณะที่นายด านั่งรับประทานอาหารอยู่กับนางสาว สวย นางแดง

จึงใช้ก้อนหินขว้างไปที่นายด า ก้อนหินถูกนายด า และกระเด็นไปถูกศีรษะของนางสาวสวย การ
กระท าของนางแดงต่อนางสาวสวยเป็นการกระท าโดยเจตนาหรือไม่ อย่างไร 

10. อธิบายลักษณะของบุคคลดังต่อไปนี้ ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 
11. ไก่กาต้องการฆ่างูเขียว เล่าความประสงค์ให้หมีควายฟัง  หมีควายจึงให้ไก่กายืมปืน หมีควายเป็น

ผู้กระท าความผิดทางอาญาในฐานะใดและมีโทษเท่าใด 
12. การกระท าต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นโทษ ลดหย่อนผ่อนโทษ หรือไม่ เท่าใด  

ก.นายเขียวใช้ไม้ตีหัวนายแดงขณะที่นายเขียวจิตฟ่ันเฟือน 

ข.นายเอกถูกหลอกให้ดื่มน้ าอัดลมที่ผสมเหล้าโดยนายเอกไม่ทราบมาก่อน ขณะมึนเมานายเอกขี่
รถจักรยานยนต์ชนนายโทได้รับบาดเจ็บ 

ค.นายโอ่งนัดดื่มเหล้ากับเพ่ือนจนเมาไม่ได้สติ เมื่อกลับถึงบ้านนายอ่างบิดาพูดตักเตือน ด้วยความ
มึนเมานายโอ่งคิดว่านายอ่างบิดาคือนายแมวศัตรูของตน จึงใช้ปืนยิงนายอ่างถึงแก่ความตาย 

ง.นางฟ้าถูกคนร้ายจี้และให้ขับรถพาหลบหนีต ารวจโดยให้นางฟ้าขับรถฝ่าไฟแดง นายฟ้าตกใจขับ
รถชนนายด าถึงแก่ความตาย 

13. ความผิดลหุโทษมีลักษณะอย่างไร 

14. ให้อธิบายค าว่า กระท าความผิดหลายกระทง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

15. ความหมายของ “กรรมเดียว” คือ 

16. ความผิดจะถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักรกรณีใดบ้าง 

17. การตระเตรียมกระท าความผิดใด ที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

18. การแจ้งความร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวต้องท าภายในระยะเวลาเท่าใด 

19. ยกตัวอย่างความผิดอาญาแผ่นดินมา 3 ประการ 

20. การก าหนดอายุความในการน าตัวผู้กระท าความผิดมาศาลนานที่สุดเท่าใด  
21. การกระท าโดยประมาทมีลักษณะอย่างไรจงอธิบาย 
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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 
6. ท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
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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 4 

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 เริ่มตั้งแต่การรวบร วม
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 
 1. ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
 2. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

 3. พนักงานอัยการ 
 4. ศาลยุติธรรม 

 5. กรมราชทัณฑ์ 

 6. ทนายความ 
 7. กรมคุมประพฤต ิ
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 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 
6. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาอย่างรวดเร็ว 

และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรมิได้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามกฎหมายและต้องแจ้งเหตุ
ให้ทราบโดยเร็ว 

7. สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกันตัว 
8. สิทธิที่จะมีล่ามหรือล่ามภาษามือ กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่สามารถพูดหรือเข้าใจ

ภาษาไทยหรือไม่ สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้ 
9. สิทธิที่จะได้รับหลักประกันในเเรื่องความสามารถในการต่อสู้คดี ในกรณีที่เชื่อว่าผู้ต้องหา

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 
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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. มีสิทธิที่จะต้ังรงัเกียจผู้พิพากษา  
7. สิทธิที่จะไม่ถูกด าเนินคดีซ้ า 
8. สิทธิที่จะไม่ยอมไปพบเจ้าพนักงานหรือศาล ถ้าไม่มีหมายเรียก 
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  
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 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
เข้าสู่การพิจารณาของศาล  โดยต ารวจเป็นผู้จับกุมผู้กระท าความผิด และท าการรวบรวม
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนแล้วส่งส านวนสอบสวนให้พนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล 
เมื่อศาลพิพากษาลงโทษแล้ว เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวผู้นั้นไว้ในเรือนจ าเพ่ืออบรม ดัดนิสัย 
และฝึกอาชีพต่อไป 

1. มีความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น 
หลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต้องมีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

การกระท าในที่นี ้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 าผิดได ้ 

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 ้
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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) 

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

ทั้งนี้ เฉพาะความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้เท่านั้นที่ผู้เสียหายต้องร้อง
ทุกขภ์ายในระยะเวลา 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 

ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเท่านั้น 

ซึ่งได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง ต าแหน่งตั้งแต่ปลัดอ าเภอขึ้นไป หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ
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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
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้ ในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกก่อนเริ่มถาม
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
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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 

4.1 หมายเรียกจะต้องท าเป็นหนังสือมีข้อความตาม มาตรา 53 ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่ที่ออกหมาย 

(2) วันเดือนปีที่ออกหมาย 

(3) ชื่อและต าบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 
(4) เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 
(5) สถานที่ วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 
(6) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล หรือลายมือชื่อและต าแหน่ งเจ้าพนักงานผู้

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) 
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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 านักงานของผู้ ถูกหมายเรียก 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) 

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) 
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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 ได้แก ่

1. กรณีเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ต้องมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. กรณีเป็นต ารวจต้องมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

เหตุที่ออกหมายอาญาได้ ไม่ว่าจะโดยศาลเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอ ต้องปรากฎ
พยานหลักฐานตามสมควรว่าจะออกหมายนั้นๆ  

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 ศาลกอ็อกหมายจับได้ 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 
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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 

(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 
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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 
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  หลังเกิดเหตุผู้ เสียหายแจ้งต่อเจ้า
พนักงานต ารวจทันทีแล้วเจ้าพนักงานต ารวจได้ออกสกัดจับคนร้ายในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้
หลบหนี ก่อนจับกุมเจ้าพนักงานต ารวจรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักยานยนต์ของคนร้าย
และของผู้ เสียหายจากผู้ เสียหาย และเจ้าพนักงานต ารวจซึ่ งออกมาสกัดจับค นร้ายที่พบ
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) 
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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 

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
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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 

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 



165 

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
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
หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ 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
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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 าตัวไปถึงที่ท า
การของพนักงานสอบสวนตาม มาตรา 83 หากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องน าตัวผู้ต้องหานั้นไป
ขออ านาจศาลขังไว้ในระหว่างสอบสวนนี้ 

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 มีได้ในกรณีที่ผู้ถูกจับมิได้รับ  
การปล่อยชั่วคราว ก็ให้น าตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง โดยให้นับระยะเวลา
เดินทางไปศาลด้วย เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้  การนับระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง 
ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกจับไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่แรกท่ีไปถึง  
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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 

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 
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5.4 หมายปล่อย 

5.4.1 เหตุในการออกหมายปล่อย (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2549: 133-134) 
มีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 72,73 และ 75 กล่าวคือ 

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  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2558 ในคดีอาญา ผู้ประกันซึ่งท าสัญญา

ประกันว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อศาลมีหน้าที่จะต้องน าตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาศาลตาม
ก าหนดหรือตามที่ศาลมีหมายเรียก ซึ่งหากผิดสัญญาก็มิใช่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายภายใน
วงเงินตามสัญญาประกันเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาลด้วย และตราบใดที่ผู้ประกันยังไม่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อศาลก็ต้องถือว่ายังคง
ผิดสัญญาประกันที่ท าไว้ต่อศาลอยู่ตราบนั้น แต่หากผู้ประกันขวนขวายได้ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยมา
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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 

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
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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 

(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) 
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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 เม็ด 
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
ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมาย 
หรือถ้าค้นโดยไม่มหีมายก็ให้แสดงนามและต 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 าหนดให้ค้นในที่รโหฐานในเวลากลางวัน 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 
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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
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 
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 พนักงานอัยการ 
 พนักงานอัยการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งด าเนินคดีต่อจากพนักงานสอบสวน เมื่อพนักงาน
สอบสวนได้สอบสวนคดีเสร็จแล้ว ก็จะส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ เพ่ือฟ้องผู้ต้องหาต่อ
ศาลต่อไป พนักงานอัยการจึงเปรียบเสมือนทนายของแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีในนาม
ของรัฐ(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 239) 
 หลักการฟ้องคดีของพนักงานอัยการตามกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

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
สอบสวนอื่นที่มีอ 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
และอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระท าผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง ค าให้การของ
จ าเลยให้จดไว้ ถ้าจ าเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจด รายงานไว้ และด าเนินการต่อไป 

วันไต่สวนมูลฟ้อง คือวันที่อัยการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ในทางปฏิบัติศาลไม่เคย
ไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานเป็นโจทก์เลย เพราะคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์นั้นได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากพนักงานสอบสวนและอัยการแล้ว จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าคดีดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะ
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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 ศาลอุทธรณ์นั้นเดิมมีอยู่ศาลเดียว 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
ศาลอุทธรณ์อีกข้ันหนึ่ง 
 การพิจารณา พิพากษาคดีคดีอาญามีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 
234-235) 

1. ต้องมีการฟ้องจึงจะมีการพิจารณาคดีได้ ศาลไม่มีอ านาจริเริ่มการพิจารณาคดีได้เอง 
2. การพิจารณาต้องท าโดยเปิดเผย ประชาชนที่สนใจมีสิทธิฟังการพิจารณาคดีได้ 
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 
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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) 
 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 
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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
ประพฤติจะบังคับโทษแก่จ าเลยให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล  การก าหนดวิธีการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานี้ก็เพ่ือให้ได้พยานหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องจนพิสูจน์ได้ว่าว่าบุคคลนั้นเป็น
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 าได้หรือไม ่
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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แผนบริหารการสอน 

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการอย่างย่อในการน าคดีแพ่งเข้าสู่ชั้นศาล 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา

ได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและอธิบายวิธีการบังคับคดแีพ่งได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรู้จักและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

 
เนื้อหาสาระ 

1. องค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
2. การฟ้องคดีแพ่ง 
3. การพิจารณาความแพ่ง 
4. การพิพากษาคดีแพ่ง 
5. การบังคับคดีแพ่ง 

 
กิจกรรมการสอน 

1. ให้นักศึกษารวมกลุ่มศึกษาและสรุปกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งส่งโดยท าเป็นแผนความคิด 
(mind map)  

2. ให้แบ่งกลุ่มและให้ออกไปหาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

3. บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม power point ประกอบ 
4. สรุปเนื้อหาเป็นแผนความคิด (mind map) ให้นักศึกษา 
5. ท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและโปรแกรมน าเสนอ power point 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. แผนความคิด (mind map) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
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การวัดผลและการประเมินผล 

1. ส่งงานถูกต้องตามหัวข้อและตรงเวลา 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
4. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 



 

บทท่ี 5 

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
 

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 ว่ากระบวนยุติธรรมทางแพ่ง เป็นเรื่องของเอกชนที่จะต้อง
รักษาส่วนได้เสียของตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎหมายที่ว่าด้วยการบังคับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่กรณีที่ประสงค์จะให้เป็นไปตามข้อตกลงซึ่งบังคับเองไม่ได้ หรือบังคับคดีในกรณีที่มีข้อพิพาทโต้แย้ง
สิทธิกันในทางแพ่ง จึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากศาล เช่น กรณีผิดสัญญา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
ข้อตกลง การที่จะบังคับให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาปฏิบัติตตามข้อตกลง หรือชดใช้ค่าเสียหายจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร มีบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ถือเป็นสาขาหนึ่งของ
กฎหมายมหาชน เพราะพิจารณาในแง่ที่ว่าคู่กรณีที่ประสงค์จะให้การเป็นไปตามสิทธิซึ่งบังคับเองไม่ได้ 
แต่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากศาลของรัฐ จึงเข้าลักษณะเป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับราษฎรในฐานะท่ีรัฐมีอ านาจเหนือราษฎร 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ 
   ภาค 1 บททั่วไป 
   ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น 
   ภาค 3 อุทธรณ์ ฎีกา 
   ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา และการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 
 โดยเนื้อหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี้มีเรื่องที่ต้องศึกษามากมายและยุ่งยาก
ซับซ้อน เวลาอันน้อยนิดในรายวิชานี้จึงท าได้เพียงการศึกษาอย่างคร่าว ๆ เพ่ือท าความรู้จัก
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเท่านั้น และเพ่ือความเข้าใจได้ง่าย ขอแบ่งเนื้อหาในการบรรยาย 
ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
 2. การฟ้องคดีแพ่ง 
 3. การพิจารณาความแพ่ง 
 4. การพิพากษาคดีแพ่ง 
 5. การบังคับคดีแพ่ง 
 ในการบรรยายเนื้อหาในบทนี้จะขอกล่าวถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลัก
โดยจะกล่าวถึงเฉพาะมาตรากฎหมายมิยกชื่อกฎหมายขึ้นมาอีก เว้นแต่เป็นกฎหมายฉบับอ่ืนจะได้
กล่าวไว้ต่างหาก 
 

องค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
1. คู่ความ ตามมาตรา 1(11) หมายความว่าบุคคลผู้ยื่นค าฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล และเพ่ือ

ประโยชน์แห่งการด าเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระท าการแทนบุคคลนั้นๆ  ตาม
กฎหมาย หรือในฐานะทนายความ ในคดีแพ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นฟ้อง (โจทก์) หรือผู้ถูกฟ้อง (จ าเลย) 
กฎหมายจะเรียกว่าคู่ความ นอกจากนั้นคู่ความยังหมายความถึงผู้ร้องเรียนส าหรับคดีไม่มีข้อพิพาท 
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และเนื่องจากคดีแพ่งเป็นเรื่องของเอกชนที่จะต้องรักษาส่วนได้เสียของตนเอง กระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งจึงยินยอมให้คู่ความมอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้ ดังนั้น คู่ความจึงหมายความรวมถึง
บุคคลผู้มีสิทธิกระท าแทนคู่ความตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความด้วย  นอกจากนี้
บุคคลภายนอกที่ศาลอนุญาตให้ร้องสอดเข้ามาเป็นโจทก์ หรือจ าเลยในภายหลัง ก็ถือว่าเป็นคู่ความ
ด้วยเช่นกัน 

และคู่ความยังหมายความถึง ผู้ที่ได้ร้องขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิของตนและผู้ที่การขอให้
ศาลคุ้มครองสิทธินั้นได้กระท าต่อตน และในที่สุดเมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งใดที่ออกมาในนามของผู้ที่
เป็นคู่ความ ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมจะส่งผลดีหรือผลร้ายต่อผู้ที่เป็นคู่ความนั้น กล่าวคือ ผู้ที่ได้
ร้องขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิของตน คือโจทก์ ส่วนผู้ที่การขอให้ศาลคุ้มครองสิทธินั้นได้กระท าต่อตน 
คือจ าเลย (คณิต ณ นคร, 2548: 101) 

2. ศาลยุติธรรม มาตรา 1(1) ให้ค านิยามศาล หมายความว่า ศาลยุติธรรมหนือผู้พิพากษาที่มี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แบ่งศาลผู้พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่
คู่ความฟ้องร้องกัน ออกเป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

ศาลยุติธรรมชั้นต้นซึ่งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้นทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นก าหนดไว้ การฟ้องร้องคดีแพ่งจะต้องฟ้องที่ศาลชั้นต้นเป็นล าดับ
แรก แต่เนื่องจากศาลชั้นต้นมีหลายประเภท และตั้งอยู่ในทุกจังหวัด การเสนอค าฟ้องจะต้องเสนอให้
ถูกศาล มิฉะนั้นศาลก็จะไม่รับฟ้องหรือยกฟ้องเสีย (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 241)  

ศาลชั้นต้น แบ่งออกเป็นศาลประเภทต่างๆ ดังนี้ 
ก. ศาลแพ่ง มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งทั้งหมดและคดีอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของศาล

ชั้นต้นอื่นๆ 
ข. ศาลอาญา มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค. ศาลแขวง เป็นศาลชั้นต้นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เป็น

ความผิดเล็กน้อยและคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์พิพาทไม่สูง ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นและเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนศาลแขวงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีและมี
อ านาจท าการไต่สวนหรือมีค าสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม เช่น พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจ านวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 
300,000 บาท และพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จ าคุกไม่เกิน 
3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีที่จะลงโทษจ าคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับ
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับซึ่งโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเกิน
อัตราที่กล่าวแล้ว จะต้องให้ผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งร่วมเป็นองค์คณะในการพิพากษาคดีด้วย 

ง. ศาลจังหวัด ประจ าอยู่ในแต่ละจังหวัดหรือบางอ าเภอ มีอ านาจพิจารณาคดีทั้งแพ่งและ
อาญาที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของศาลชั้นต้นอ่ืนๆ องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนและ
ต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจ าศาลเกิน 1 คน หากในจังหวัดนั้นไม่มีศาลแขวง ให้ศาลจังหวัดมีอ านาจ
พิจารณาคดีที่อยู่ในอ านาจศาลแขวง โดยองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาคนเดียว 

กรณียื่นฟ้องคดีกับศาลจังหวัดแต่คดีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศาลแขวงและยังอยู่ในอ านาจของศาล
แขวง ศาลจังหวัดต้องโอนหน้าที่ไปให้ศาลแขวงดังกล่าว  
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ศาลจังหวัด และศาลแขวงในส่วนภูมิภาค มีจ านวน 9 ภาค การบริหารจัดการงานธุรการ
ของศาลจังหวัดและศาลแขวงในภาค 1 - 9 ด าเนินการโดยส านักอ านวยการประจ าศาลหรือส านักงาน
ประจ าศาลแต่ละศาลโดยมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค ท าหน้าที่บริหารราชการของศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอ านาจด้วยผู้หนึ่ง และ
มีส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค 1 - 9 ท างานด้านธุรการ  

3. เจ้าพนักงานบังคับคดี คือ เจ้าพนักงานของศาลหรือพนักงานอ่ืนผู้มีอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่าง
พิจารณา หรือเพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามมาตรา 278 ซึ่งอ านาจและหน้าที่ของเจ้า
พนักงานบังคับคดี นับแต่วันที่ได้ส่งหมายบังคับคดีให้แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือถ้าหมายนั้นมิได้
ส่งนับแต่วันออกหมายนั้นเป็นต้นไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจในฐานเป็นผู้แทน เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา ในอันที่จะรับช าระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้น ามาวางและออกใบรับให้กับมีอ านาจที่จะยึด
หรืออายัดและยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาไว้ และมีอ านาจที่จะเอาทรัพย์สินเช่นว่านี้
ออกขายทอดตลาด ทั้งมีอ านาจที่จะจ าหน่ายทรัพย์สินหรือเงินรายได้จากการนั้นและด าเนินวิธีการ
บังคับท่ัวๆ ไป ตามที่ศาลได้ก าหนดไว้ในหมายบังคับคดี 
 

การฟ้องคดีแพ่ง 
 การฟ้องคดีแพ่ง จะกระท าได้ต่อเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใด
ตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วน
แพ่งที่มีเขตอ านาจได้ ตามมาตรา 55  โดยไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเช่นคดีอาญา แต่คดี
แพ่งผู้เสียหาย หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องเป็นผู้ด าเนินคดี โดยการฟ้องร้องต่อศาลเอง  
 มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง กล่าวคือเป็นกรณี
ที่บุคคลตั้งแต่สองฝ่ายเกิดการโต้แย้งสิทธิหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายหนึ่งปฏิเสธหรือไม่ยอมรับสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคลอีกฝ่าย ดังนั้นผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ย่อมน าคดีไปฟ้องศาลได้ เรียกว่าโจทก์ 
และอีกฝ่ายก็สามารถต่อสู้ยื่นค าให้การได้เรียกว่าจ าเลย เรียกว่าคดีมีข้อพิพาท  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4207/2551 เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดและผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาแล้ว 

ผู้เช่าจ าต้องออกไปจากท่ีเช่า เมื่อสัญญาเช่าเลิกต่อกันแล้วผู้เช่าไม่ยอมออกไปจากท่ีเช่า ผู้ให้เช่าชอบที่
จะใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาลเนื่องจากผู้เช่ากระท าการอันเป็น การโต้แย้งสิทธิผู้ให้เช่าตาม ป.วิ.พ. 
มาตรา 55 สิทธิของผู้ให้เช่าที่จะขับไล่ให้ผู้เช่าออกจากที่เช่าต้องกระท าโดยทางศาล ให้ศาลเป็นผู้
บังคับ ผู้ให้เช่าหามีสิทธิที่จะท าการบุกรุกเข้าไปปิดประตูใส่กุญแจห้ามมิให้ กรรมการผู้จัดการของผู้
เช่าเข้าไปภายในอาคารไม่ ดังนั้น การที่จ าเลยทั้งสองเข้าไปในอาคารของโจทก์แล้วท าการปิดประตูใส่
กุญแจห้ามมิ ให้กรรมการผู้จัดการของโจทก์เข้าไปภายในอาคารจึงเป็นการท าละเมิดตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 420 

 ต้องการใช้สิทธิทางศาล เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าบางอย่างต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการรับรองจากศาลก่อน เช่น การร้องขอศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งการใช้สิทธิ
ทางศาลนี้ ไม่ต้องฟ้องใครเป็นจ าเลย เพียงแค่ยื่นค าร้องขอต่อศาลเท่านั้น เรียกว่าคดีไม่มีข้อพิพาท 
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 อ านาจฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี้ ผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้องต้องเป็น
บุคคลตามกฎหมาย คือ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเท่านั้น (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2553: 18) 
และในบางกรณีต าแหน่งหน้าที่ราชการบางต าแหน่งที่กฎหมายรับรองก็มีอ านาจด าเนินคดีในศาลใน
ฐานะเจ้าพนักงานได้  

1. ซึ่งผู้ที่ฟ้องร้องในคดีแพ่งมักจะมอบหมายให้ทนายความเป็นตัวแทนในการฟ้องร้อง 
การฟ้องร้องในทางแพ่งมีลักษณะที่จะฟ้องร้องต่อศาลให้พิจารณาออกค าสั่งและตัดสินได้ดังนี้ 

1.1 การร้องต่อศาลฝ่ายเดียว  
ซึ่งการร้องฝ่ายเดียวนี้เป็นการร้องขอใช้สิทธิทางศาลโดยไม่มีคู่กรณี เรียกว่า คดีไม่มี

ข้อพิพาท(คณิต ณ นคร, 2548: 38-39) เพ่ือให้ศาลออกค าสั่งตามที่ตนต้องการ หรือเพ่ือยืนยันสิทธิ
ตามค าร้องขอ เช่น การร้องต่อศาลเพ่ือให้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก การร้องต่อศาลในการ
อายัดทรัพย์เพ่ือช าระหนี้ การร้องต่อศาล เพ่ือสั่งให้ท าการสมรส การร้องต่อศาลฝ่ายเดียวหรือการร้อง
ต่อศาลโดยไม่มีคู่กรณี ผู้ร้องไม่ต้องแต่งตั้งทนายก็ได้เพียงแต่ไปปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ธุรการศาลเพ่ือขอ
ค าแนะน าช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ธุรการศาลจะช่วยด าเนินการได้ 

1.2 การฟ้องต่อศาลในคดีแพ่งโดยมีคู่กรณี 2 ฝ่าย  
เป็นการเสนอคดีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ต่อศาล เรียกว่า 

คดีมีข้อพิพาทฝ่ายที่ฟ้องจะเป็นฝ่ายที่เสียหายซึ่งเรียกกันว่า ฝ่ายโจทก์ และฝ่ายที่ถูกฟ้องจะเป็นฝ่าย
จ าเลย  โดยฟ้องเพ่ือให้กระท า หรือฟ้องให้ยืนยันสิทธิ หรือฟ้องให้ก่อตั้งสิทธิใหม่ (คณิต ณ นคร, 
2548: 38-39) เมื่อเกิดคดีในทางแพ่ง ฝ่ายโจทก์จะไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น คดีอาญา
ไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจะไม่รับแจ้งความ เคยมีคดีความทางแพ่ง ที่ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจอยู่บ่อย ๆ ได้แก่คดีท่ีสามีภรรยาต้องการหย่าขาดจากกันก็พากัน ไปแจ้งความประสงค์ท่ีจะหย่า
ขาดจากการเป็นสามีภรรยากันทางเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องแจ้งให้ทราบว่าตนเองไม่มีอ านาจรับแจ้งความ
ในเรื่องการหย่า ต้องไปแจ้งความประสงค์การหย่ากันที่อ าเภอ และถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินยอม
หย่า จะต้องฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือพิจารณาการหย่า การฟ้องคดีแพ่งที่มีคู่กรณี ปกติฝ่ายโจทก์มักจะหา
ทนายความเพ่ือปรึกษาปัญหาต่างๆ ทางด้านกฎหมาย และแต่งตั้งทนายความให้เป็นผู้ฟ้องร้องคดีต่อ
ศาลแทน 

1.3 การฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา  
ตามปกติเมื่อเกิดคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องคดีแพ่งควบคู่กับไปคดีอาญา

ต่อศาลอาญาที่รับฟ้องคดีอาญา เช่น โจรวิ่งราวทรัพย์สร้อยคอทองค าของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนรอรถ
ประจ าทางอยู่ และได้น าสร้อยคอไปขาย ต่อมาโจรวิ่งราว ทรัพย์ผู้นั้นถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจตามจับได้ 
และให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงน าส านวนการสอบสวน และโจรวิ่งราวทรัพย์ผู้นั้น ส่งให้
อัยการเพ่ือด าเนินการส่งฟ้องศาล การกระท าผิดวิ่งราวทรัพย์เป็นคดีความผิดทางอาญา ส่วนการน า
สร้อยคอ ทองค าไปขายเสียแล้ว ทางผู้เสียหายจะต้องได้สร้อยค าทองค าคืน การเรียกร้องที่จะได้
สร้อยคอทองค าคืนเป็นคดีความทางแพ่ง คดีแพ่งลักษณะเช่นนี้จะฟ้องคดีแพ่งควบคู่ไปกับคดีอาญา  

ได้เลย 
หรือในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา จะฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาและ

ฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลแพ่งต่างหากก็ย่อมท าได้ 
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2. เขตอ านาจศาลในคดีแพ่ง  
ในการเสนอคดีต่อแพ่งศาลนั้น โจทก์จะต้องรู้ว่าจะยื่นค าฟ้องหรือค าร้องยังศาลใด 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับการยื่นค าฟ้องและค าร้อง ตามมาตรา 4 
เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน 

(1) ค าฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น
ในเขตศาลไม่ว่าจ าเลยจะมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ 

(2) ค าร้องขอ ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาล หรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตศาล 

คณิต ณ นคร (2548: 220) อ านาจศาล คือ อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแต่ละ
ศาล เขตอ านาจศาล คือ เขตท้องที่ของศาล 

เขตศาล หมายความถึงอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่จัดตั้งศาลนั้นๆ เช่น ศาลจังหวัดอุดร
ย่อมมีเขตท้องที่เหนือท้องที่ในจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่ เขตอ านาจศาล หมายความถึงเขตที่ศาลจะ
ใช้อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีไปถึงได้ (อโยธัย งดงาม และฤทธิชัย งดงาม, 2546: 14) เช่น ถ้ามูลคดี
เกิดในเขตศาลจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีย่อมสามารถใช้อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นที่
เกิดข้ึนภายในเขตศาลของตนได้  

2.1 ในเรื่องเขตอ านาจศาลในคดีแพ่ง การยื่นค าฟ้องให้เสนอต่อศาลดังต่อไปนี้ (1) ศาลที่
จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต (2) ศาลที่มูลคดีเกิดได้ ถ้าจ าเลยไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ฟ้อง
ยังศาลที่มูลคดีเกิดโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงภูมิล าเนาหรือสัญชาติของจ าเลย 

ในการยื่นค าฟ้องนี้ โจทก์จะยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่อยู่ในเขตอ านาจดังกล่าวก็ได้ 
โดยไม่ต้องร้องขออนุญาตศาลก่อน (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2553: 26) 

สถานที่ที่กฎหมายให้ถือว่ามูลคดีเกิด หมายความว่า เหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้ง
สิทธิก่อให้เกิดอ านาจในการฟ้องร้องตามสิทธินั้นขึ้นมา (อโยธัย งดงาม และฤทธิชัย งดงาม, 2546: 
15) หากมูลคดีเกิดในเรือไทย อากาศยานไทยที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรให้ถือว่าศาลแพ่งเป็นศาลที่มี
เขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี 

ข้อสังเกต : การฟ้องผิดศาลถ้าศาลที่รับฟ้องไว้ไม่ใช่ศาลแพ่งศาลต้องมีค าสั่งไม่รับ
ฟ้องแล้วให้ไปฟ้องใหม่ให้ถูกศาล แต่ถ้าศาลที่รับฟ้องไว้เป็นศาลแพ่งและศาลใช้ดุลยพินิจไม่รับคดีไว้
พิจารณา ศาลแพ่งต้องมีค าสั่งให้โอนคดีไปยังศาลที่มีเขตอ านาจตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 
16 วรรคสาม 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 6437/2541 จ าเลยไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร โจทก์ฟ้อง
ยังศาลที่มูลคดีเกิดได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 6155/2540 การที่จ าเลยได้เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้ง
สองนั้นเป็นการได้มาโดยความยินยอมในกรณีหย่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 1520 และมาตรา 1566 (6) 
อันเป็นการได้อ านาจปกครองมาโดยข้อสัญญา โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนอ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้ง
สองของจ าเลย โดยอ้างเหตุว่าจ าเลยปล่อยปละละเลยไม่ท าหน้าที่ของผู้ใช้อ านาจปกครองจึงเป็นกรณี
ที่โจทก์กล่าวอ้างว่า จ าเลยประพฤติผิดสัญญาหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้อ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้ง
สองของจ าเลย จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล เมื่อโจทก์และจ าเลยได้จดทะเบียน
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การหย่าและท าบันทึกข้อตกลงหลังทะเบียนการหย่าที่ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงต้องถือ
ว่ามูลคดีนี่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 7255/2539 ในคดีตั๋วเงิน สถานที่ตั้งของธนาคารตามเช็คเป็น
สถานที่ๆ มูลคดีเกิด (ในคดีละเมิดสถานที่เกิดเหตุละเมิดเป็นสถานที่ๆ  มูลคดีเกิด) 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 219/2523 จ าเลยเป็นหุ้นส่วนกับ ส. ส. ท าค าเสนอซื้อยางจาก
โจทก์ซ่ึงอยู่กรุงเทพฯ โจทกส่งยางไปให้จ าเลยที่จังหวัดนครปฐมตามค าเสนอ เป็นการท าค าสนองด้วย
การส่งสินค้าไปยังร้านผู้สั่งซื้อ ถือว่ามูลคดีที่จ าเลยไม่ช าระราคายางเกิดที่ร้านที่รับเอาสินค้าด้วย ศาล
จึงหวัดนครปฐมใช้ดุลพินิจสั่งอนุญาตตามค าสั่งตามค าร้องของโจทก์ให้ฟ้องคดีต่อศาลนั้นได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 922/2542 สถานที่ท าค าเสนอขอสมัครท าสัญญาประกันชีวิตกับ
ตัวแทนผู้ประกันภัย เป็นสถานที่ท่ีมูลคดีเกิดนอกจากส านักงานใหญ่ด้วย 

2.1.1 ข้อยกเว้น การเสนอค าฟ้องต่อศาลตามมาตรา 4(1) ข้างต้น 
1) การฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้ฟ้องตาม มาตรา 4 ทวิ ค าฟ้องเกี่ยว

ด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้เสนอต่อศาลที่
อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ไม่ว่าจ าเลยจะมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรหรือไม่หรือ ต่อศาลที่
จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่เขตศาล 

ค าฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ คือค าฟ้องที่ต้องพิจารณาความเป็นอยู่
ของทรัพย์ (ทรัพย์ของใคร) หรือ มุ่งหมายจะบังคับเอาตัวทรัพย์โดยเฉพาะเจาะจง หรือ สิทธิประ
ประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ เช่น ทางจ าเป็น สิทธิเก็บกิน เป็นต้น  (อโยธัย งดงามและ 

ฤทธิชัย งดงาม, 2546: 15) 
ฟ้องให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อขาย หรือฟ้องบังคับ

จ านอง เป็นค าฟ้องเก่ียวด้วยอสังหาริมทรัพย์ 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 2098/2519 ฟ้องขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินที่ท า

โดยไม่มีอ านาจ เป็นที่ดิน ที่โจทก์รับมาตามพินัยกรรม เป็นฟ้องเรียกที่ดินคืนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ต้องฟ้องต่อศาลชั้นต้นซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในเขต 

การฟ้องที่ไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ฟ้องเรียกเงินค่านายหน้าจาก
การขายที่ดิน เป็นเรื่องหนี้เหนือบุคคล หรือฟ้องเรียกค่าเช่าที่ดินเป็นเรื่องหนี้เหนือบุคคลตามสัญญา
เช่า 

2) ค าฟ้องอ่ืนๆ ตามมาตรา 4 ตรี ค าฟ้องอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 
ทวิ ซึ่งจ าเลยมิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้
มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือต่อศาลที่โจทก์มีภูมิ ล าเนา
อยู่ในเขตศาล 

ค าฟ้องตามวรรคหนึ่ ง ถ้าจ าเลยมีทรัพย์ที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ ใน
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โจทก์จะเสนอค าฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ใน
เขตศาลก็ได้ 

ค าฟ้องนั้นต้องไม่ใช่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ (เป็นเรื่องหนี้เหนือบุคคล) ถ้า
เป็นอสังหาริมทรัพย์ ฟ้องตามมาตรา 4 ทวิ และจ าเลยไม่มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรหรือมูลคดีไม่ได้
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เกิดในราชอาณาจักร (ถ้าจ าเลยมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรหรือมูลคดีเกิดในราชอาณาจักรฟ้องตาม
มาตรา 4(1) ได้) หากโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ฟ้องต่อ ศาลแพ่ง
หรือศาลที่โจทก์มีภูมิล าเนา หรือถ้าจ าเลยมีทรัพย์ท่ีอาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักรฟ้องต่อศาล
ที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตอ านาจศาลนั้นได้ 

2.2 การยื่นค าร้องขอ ตามมาตรา 4 (2) ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นค า
ร้องขอไว้เป็นพิเศษเท่านั้น ถ้ามีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษ เช่น ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ค าร้องขอที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักร จะไม่ใช้ มาตรา 4(2) บังคับ  

การยื่นค าร้องให้ยื่นต่อ (1) ศาลที่มูลคดีเกิด หรือ (2) ยื่นต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตศาล โดยผู้ร้องขอจะเสนอค าร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ ไม่ต้องขออนุญาตศาลก่อน (ปริญญา 
จิตรการนทีกิจ, 2553: 37) 

2.2.1 การยื่นค าร้องขอตามมาตรา 4(2) นั้นมีข้อยกเว้นอยู่ 3 กรณี (อโยธัย งดงาม 
และฤทธิชัย งดงาม, 2546: 16-17) ดังต่อไปนี้ 

1) ค าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกร้องได้สองศาลตามมาตรา 4 จัตวา คือ  
1.1) ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่ขณะถึงแก่ความตาย หมายความว่า

ภูมิล าเนาของเจ้ามรดกขณะถึงแก่ความตาย ไม่ได้หมายความว่าตายที่ไหน เช่น เจ้ามรดกมีภูมิล าเนา
อยู่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ตายที่กรุงเทพต้องยื่นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 

1.2) ศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ ในเขต (กรณีเจ้ามรดกไม่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักร) เพราะฉะนั้นทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาลใดยื่นในเขตศาลนั้น ถ้ามีทรัพย์หลายเขตยื่น
ศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ข้อสังเกต : กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจผู้ร้องเลือกเอาว่าจะยื่นต่อศาลใด แต่
เป็นกรณีถ้าไม่อาจยื่นตามภูมิล าเนาได้จึงจะยื่นตามที่ตั้งทรัพย์มรดกเท่านั้น ถ้าเจ้ามรดกมีภูมิล าเนาใน
ราชราชอาณาจักร ต้องยื่นค าร้องขอไปยังศาลตามภูมิล าเนาของเจ้ามรดก 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5912/2539 แม้ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและถึงแก่
ความตายที่จังหวัดพิจิตรแต่ผู้ตายก็ได้อยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องถึง 20 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการ
และได้ซื้อที่ดินที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย แสดงว่าผู้ตายมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่
อยู่อันเป็นแหล่งส าคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการจึงเป็นภูมิล าเนาของผู้ตาย ผู้ร้องมี
สิทธิเสนอค าร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 
จัตวา 

2) ค าร้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมหรือที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคล ค าร้อง
ขอเลิกนิติบุคคล ค าร้องขอตั้งหรือถอนผู้ช าระบัญชีของนิติบุคคล หรือค าร้องขออ่ืนใดเกี่ยวกับนิติ
บุคคล ให้เสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตศาล (มาตรา 4 เบญจ) ซึ่งค าร้อง
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับนิติบุคคลทั้งหมด ยื่นต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีส านักงานใหญ่อยู่ในเขตศาล แม้ว่านิติ
บุคคลนั้นจะมีส านักงานย่อยหลายแห่งให้ถือว่าทุกแห่งเป็นภูมิล าเนาก็ตาม 

3) กรณีค าร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งมูลคดีมิได้เกิดขึ้น
ในราชอาณาจักรและผู้ร้องไม่มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือค าร้องขอที่หากศาลมีค าสั่งตามค าร้อง
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ขอนั้นจะเป็นผลให้ต้องจัดการหรือเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดี ให้เสนอต่อศาลที่
ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในเขตศาล (มาตรา 4 ฉ)  

2.3 ค าฟ้องหรือค าร้อง ตามมาตรา 5 ซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้น ไม่ว่าจะ
เป็นเพราะภูมิล าเนาของบุคคลก็ดีเพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดี เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดีก็ดี หรือ
เพราะมีข้อหาหลายข้อก็ดี ถ้ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน โจทก์หรือผู้ร้องจะเสนอค าฟ้องหรือค าร้อง
ขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้  

คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจหลายศาลตามมาตรา 5 นั้น ได้แก่ 
2.3.1 คดีที่ฟ้องจ าเลยร่วมกันหลายคนในมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน แต่ละคนมี

ภูมิล าเนาต่างกัน 
2.3.2 คดีท่ีมีมูลคดีเกิดข้ึนหลายท้องที่ท่ีอยู่ในเขตศาลต่างกัน 
2.3.3 คดีท่ีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตหลายศาล 
2.3.4 คดีท่ีมีหลายข้อหา 
บุคคลมีสิทธิน าคดีของตนไปสู่ศาลใดก็ได้ตามมาตรา 5 นี้ โดยหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยหนทางไปสู่ศาลของบุคคลต้องเปิดเสมอ (คณิต ณ นคร, 2548: 83) ทั้งนี้ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 792/2541 โจทก์ฟ้องทั้งหนี้สามัญและบังคับจ านองอสังฯ โดยหนี้
สามัญมีการท าสัญญากันในเขตอ านาจของศาลหนึ่ง และที่ดินจ านองอยู่ในเขตอ านาจของศาลหนึ่ง
โจทกม์ีสิทธิฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4760/2534 จ าเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้ จ าเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ าประกัน 
ดังนั้นมูลความแห่งคดีของหนี้ตามสัญญากู้และสัญญาค้ าประกัน เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่อาจแบ่งแยก
จากกันได้ โจทก์ฟ้องจ าเลยทั้งสองต่อศาลแพ่งได้ (มูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันเพราะตัวทรัพย์สินที่
เป็นมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน) 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 695/2524 ฟ้องจ าเลยท าละเมิดให้รถยนต์ของโจทก์ที่ 1 เสียหาย 
โจทก ์ที่ 2 ผู้ขับรถบาดเจ็บ เป็นกรณีโจทก์ทั้งสองมีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเหตุอันเป็นรากฐานแห่งคดี 
โดยถือหนี้อันเป็นมูลของคดีเป็นสาระส าคัญ มูลกรณีเป็นละเมิดร่วมกัน แม้ค่าเสียหายแยกกัน 

เป็นโจทก์ร่วมกันในคดีเดียวกันได้ 
สรุปการเสนอค าฟ้องหรือค าร้องขอ ให้เสนอไปยังศาลที่จ าเลยหรือผู้ร้องขอมี

ภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ านาจศาล หรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตอ านาจศาลนั้น ยกเว้นกรณีที่ได้บัญญัติ
ไว้ต่างหาก 
 

การพิจารณาความแพ่ง 
 หลักการริเริ่มอยู่ที่คู่ความ ค าฟ้อง ค าให้การหรือค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีแพ่ง คู่ความต้อง
ระวังรักษาผลประโยชน์ของตนเอง การพิจารณาคดีเป็นไปโดยเคร่งครัดต่อแบบพิธี คู่ความท่ีไม่ปฏิบัติ
ตามแบบพิธีย่อมได้รับผลร้ายบางประการ ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องถือเอาความสัตย์จริงเป็นใหญ่ ศาลจะ
พิพากษาให้เป็นไปตามฟ้องของโจทก์ และค ารับของจ าเลย เพราะคู่ความต้องระวังผลประโยชน์
ในทางคดีของตนเอง มีข้อยกเว้นอยู่ในกรณีที่ศาลอาจยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
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ของประชาชนขึ้นมาอ้างได้ โดยศาลอาจวินิจฉัยไปโดยไม่ฟังค ารับของคู่ความก็ได้  (นัยนา เกิดวิชัย, 
2549: 237) 
 การพิจารณาคดีเป็นขั้นตอนส าคัญของคดีซึ่งจะจบลงด้วยค าพิพากษาหรือค าสั่ง ค าฟ้องต้อง
ท าเป็นหนังสือ (มาตรา172 วรรคหนึ่ง) ต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและค าขอบังคับทั้ง
ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแหล่งแห่งข้อหา (มาตรา172 วรรคสอง) ศาลจะชี้ขาดตัดสินคดีโดยค าพิพากษา
ได้ตามปกติต้องมีการสืบพยาน การนั่งพิจารณาตามปกติต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความที่มา
ศาล (มาตรา 36 วรรคหนึ่ง) การก าหนดสืบพยานหลักฐานต้องกระท าไม่ว่าจะมีการชี้สองสถานหรือไม่ 
(มาตรา 184) ก่อนการสืบพยานหลักฐานอาจมีการอ่านค าฟ้อง ค าให้การ ค าให้การแก้ฟ้องแย้ง หรือ
รายงานพิสดารแห่งการชี้สองสถานได้เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความร้องขอ (มาตรา 185) ค า
พิพากษาต้องท าเป็นหนังสือและมีเหตุผลแห่งค าวินิจฉัย (มาตรา141 วรรคหนึ่ง) ต้องตัดสินตามข้อหา
ในฟ้องทุกข้อ (มาตรา142 วรรคหนึ่ง) การอุทธรณ์หรือฎีกาต้องท าเป็นหนังสือ (มาตรา229 และ
มาตรา247) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต้องกล่าวไว้โดยชัด
แจ้งในอุทธรณ์หรือฎีกาและต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่าง ทั้งจะต้องเป็น
สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา225วรรคหนึ่ง และมาตรา249วรรคหนึ่ง) (คณิต ณ นคร, 
2548: 158-159) ซึ่งในกระบวนการพิจารณาความแพ่งนั้นมีวิธีการมากมายจึงจะขอกล่าวถึงเฉพาะ
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ กระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอม
ของคู่ความเอง โดยมีบุคคลอ่ืนมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะน า เสนอแนะทางออกในการยุติหรือ
ระงับข้อพิพาทให้คู่ความต่อรองกันได้ส าเร็จ ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะด าเนินไปแล้วเพียงใด ศาลก็มี
อ านาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน หรือประนีประนอมยอม
ความกัน ทั้งนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความ และไม่มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาด
ข้อพิพาทแต่อย่างใด การไกล่เกลี่ยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดการประนีประนอมยอมความจาก 

ความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นส าคัญ ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอยกเลิ กการไกล่เกลี่ย
เมื่อใดก็ได้ หากตกลงกันไม่ได้ก็จะส่งส านวนคืนให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณา และนัดสืบพยาน
ต่อไป 

2. การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีตาม มาตรา 155 (เดิมเรียกว่า 
การขอด าเนินคดีอย่างคนอนาถา) คู่ความทั้งฝ่ายโจทก์และจ าเลย ซึ่งอ้างว่าไม่สามารถเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล อาจยื่นค าร้องพร้อมกับค าฟ้อง ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฎีกา ค าร้องสอดหรือ
ค าให้การหรือจะยื่นในภายหลังเวลาใดๆ ก็ได้ (โดยไม่ต้องสาบานตัวตามกฎหมายเก่าอีกต่อไปแล้ว) 
เพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนจนเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลชั้ นต้น 

ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา หรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกิน
สมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้องในแต่ละชั้นศาล โดยผู้ขอต้องแสดงว่าคดีมีมูลที่จะฟ้องร้อง 
หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ฎีกา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในระหว่างการไต่สวนศาลจะมีค าสั่งให้งด
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาสั่ง
ค าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะถึงท่ีสุดก็ได้ ตามมาตรา 156 
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ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนหรือยกค าร้องเสียก็ได้ ค าสั่งศาลที่
อนุญาตให้เป็นที่สุด และในกรณีคู่ความที่ได้รับอนุญาตให้ ฟ้องหรือต่อสู้โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลในศาลชั้นต้น มายื่นค าร้องขอในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาอีก ให้ถือว่าคู่ความนั้นยังคงไม่
มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือหากไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะได้รับ
ความเดือดร้อนเกินสมควรอยู่ ศาลชั้นต้นอาจอนุญาตได้โดยไม่จ าต้องไต่สวนและฟังค าคัดค้านของอีก
ฝ่ายหนึ่งเสียก่อน เว้นแต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมศาลที่ได้รับการยกเว้นให้
รวมถึงเงินวางศาลในการยื่นฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาด้วย ถ้าศาลอนุญาตในระหว่างพิจารณา ให้ใช้บังคับ
เฉพาะค่าธรรมเนียมศาลและเงินวางศาลที่จะต้องเสียหรือวางภายหลังค าสั่งอนุญาตเท่านั้น ส่วนที่เสีย
หรือวางไว้ก่อนค าสั่งอนุญาตไม่ต้องคืน ตามมาตรา 156 และ156/1 (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2553: 
289-290) 

ทั้งนี้ หากผู้ร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนค าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดอ านาจ
ศาล ตามมาตรา 31(2) 

3. ร้องสอด หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในคดีของบุคคลอ่ืนใน
ระหว่างพิจารณาคดี โดยการร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในศาล ตามมาตรา 57 – 58 มีหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ (คณิต ณ นคร, 2548: 137-139) 

3.1 การร้องสอดด้วยความสมัครใจเองเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม เพราะเป็นการจ าเป็น
เพ่ือยังให้ได้รับการรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ (เช่น ร้องสอดว่าที่ดินพิพาทเป็น
ของผู้ร้อง) โดยยื่นค าร้องต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณา หรือศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น 

ตามมาตรา 57(1) ซึ่งถือเป็นค าฟ้องตามมาตรา 1(3) ผู้ร้องสอดอยู่ในฐานะเป็นโจทก์ ส่วนโจทก์เดิม
และจ าเลยอยู่ในฐานะจ าเลย ค าร้องสอดที่ยื่นเข้ามาใหม่นี้ จึงอาจเป็นฟ้องซ้อนกับคดีที่ผู้ร้องได้ฟ้อง
โจทก์จ าเลยไว้อีกคดีหนึ่งแล้วได้ และต้องอยู่ในบังคับของมาตรา 172 วรรคสอง ที่ต้องแสดงให้แจ้งชัด
ซึ่งสภาพแห่งข้อหาและค าขอบังคับด้วย 

3.2 การร้องสอดด้วยความสมัครใจเองเพราะมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น 
(หมายถึง ผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนหรือถูกบังคับโดยค าพิพากษานั้นโดยตรงหรือผลคดีตามกฎหมาย 

จะมีผลไปถึงตนด้วย) โดยยื่นค าร้องสอดต่อศาลไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนศาลพิพากษาเพ่ือขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วมหรือจ าเลยร่วม หรือเข้าแทนที่โจทก์หรือจ าเลยโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้น 

(ซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นยังต้องผูกพันตนโดยค าพิพากษาของศาลทุกประการ) ตามมาตรา 57 (2) หรือ 
3.3 การร้องสอดด้วยถูกหมายเรียกเข้ามาเป็นคู่ความในคดี 

3.3.1 ตามค าร้องขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือ 

ถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้ เพ่ือการใช้สิทธิไล่เบี้ย หรือเพ่ือใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้
คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดี 

3.3.2 โดยค าสั่งศาลเมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความมีค าขอในกรณีที่มีกฎหมาย
บังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือจ าเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม เช่น ผู้เอาประกันภัยเรียกผู้รับประกันภัย (ค้ าจุน) ผู้ซื้อ (หรือผู้เช่า) ที่ถูกรอนสิทธิ
เรียกผู้ขาย (หรือผู้ให้เช่า) เข้ามาในคดี โดยให้คู่ความยื่นค าร้องขอให้หมายเรียกพร้อมกับค าฟ้องหรือ
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ค าให้การ หรือในเวลาใดๆ ก่อนมีค าพิพากษาโดยต้องได้รับอนุญาตจากศาล ดังนั้น ผู้ร้องสอดที่ถูก
หมายเรียกเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมโดยมิได้สมัครใจตามมาตรา 57 (3) นี้ จึงไม่อาจมีค าขอใดๆ ได้ 
ศาลย่อมมีอ านาจพิพากษาให้จ าเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมได้  โดยอาศัยค าขอและ
พยานหลักฐานของโจทก์นั่นเอง 

ข้อสังเกต : ผู้ร้องสอดตามมาตรา 57 (1) และ (3) มีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือ
ถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ (ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง) 

ส่วนการร้องสอดตามมาตรา 57 (2)  ผู้ร้องสอดจะใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกจากสิทธิที่มีอยู่
แก่คู่ความท่ีตนขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจ าเลยร่วมไม่ได้ และจะใช้สิทธิขัดกับสิทธิของโจทก์จ าเลยเดิม
ไม่ได้ ดังนั้น ถ้าตามค าฟ้องเดิมโจทก์ไม่มีอ านาจฟ้อง ผู้ร้องย่อมขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมไม่ได้ หรือจ าเลย
เดิมขาดนัดยื่นค าให้การหรือขาดนัดพิจารณา ผู้ร้องก็ไม่อาจยื่นค าให้การหรือขอสืบพยานได้เพราะเป็น
การใช้สิทธินอกจากหรือเกินกว่าที่จ าเลยเดิมมีอยู่ เสมือนเป็นโจทก์ร่วม หรือจ าเลยร่วม หรือเข้าแทนที่
คู่ความเดิมเสียเลยทีเดียว (คณิต ณ นคร, 2548: 140) 

4. คดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก เป็นคดีที่กฎหมายก าหนดให้มีการพิจารณาคดีโดยรวบ
รัด โดยมุ่งหมายให้ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้า เพราะคดีทั้งสองประเภทเป็นคดีที่มีทุน
ทรัพย์น้อย เป็นคดีไม่มีปัญหายุ่งยาก อาจพิจารณาให้เสร็จไปได้โดยเร็ว (คณิต ณ นคร, 2548: 400)  

4.1 คดีมโนสาเร่ คือ (1) คดีที่มีค าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ 
(คดีมีทุนทรัพย์) ไม่เกิน 300,000 บาท หรือ (2) คดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์ 
อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นค าฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ตามมาตรา 198   

วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ มีบทบัญญัติพิเศษหลายประการ กล่าวคือ การเสียค่าขึ้นศาล
ในศาลชั้นต้นเพียงร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท(มาตรา 190) โดยอาจยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ
ตามปกติหรือแถลงด้วยวาจาโดยให้เจ้าพนักงานศาลบันทึกค าฟ้องรวมถึงรายละเอียดแห่งข้อหา
เหล่านั้นให้ก็ได้ (มาตรา 191) ศาลต้องก าหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและออกหมาย (โดยระบุประเด็น
คดี) เรียกจ าเลยมาศาลเพ่ือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันก่อน พร้อม
ทั้งให้การและสืบพยานในวันเดียวกัน(มาตรา 193) ถ้าจ าเลยไม่ให้การศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจสั่งไม่
ยอมเลื่อนเวลาให้จ าเลยยื่นค าให้การและด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยถือว่าจ าเลยขาดนัดยื่น
ค าให้การ(มาตรา 193 วรรคสี่) เมื่อโจทก์ทราบค าสั่งให้มาศาลแล้วไม่มาในวันนัดพิจารณา โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะด าเนินคดีต่อไป และศาลมีค าสั่งจ าหน่าย
คดีออกจากสารบบความ(มาตรา 193 ทวิ) เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอ านาจเรียก
พยานหลักฐานมาสืบได้เอง ศาลจะบันทึกค าเบิกความพยานแต่โดยย่อก็ได้(มาตรา 193จัตวา) ศาลมี
อ านาจขยายหรือย่นระยะเวลาได้โดยไม่จ าต้องมีพฤติการณ์พิเศษหรือเหตุสุดวิสัย(มาตรา 190ตรี)  
ศาลมีอ านาจท าค าสั่งหรือค าพิพากษาด้วยวาจา(มาตรา 194)  เป็นต้น  

4.2 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก เป็นคดีแพ่งสามัญซึ่งโจทก์ฟ้องขอให้ช าระเงินแน่นอนตามตั๋วเงิน
หรือสัญญา ซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่าเป็นสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ อาทิ สัญญา 
ยืมเงิน ค้ าประกัน โจทก์จะยื่นค าร้องพร้อมกับค าฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีโดยรวบรัดก็ได้ หรือ 

ถ้าศาลเห็นว่าคดีปรากฏในเบื้องต้นว่าเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้น าวิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร่มาใช้ (คณิต ณ นคร, 2548: 408) ศาลจะออกหมายเรียกไปยังจ าเลย แสดงจ านวนเงินและ
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เหตุแห่งการเรียกร้อง สั่งให้จ าเลยมาศาลและให้การในวันที่ก าหนดซึ่งมักจะเป็นวันสืบพยาน 

เมื่อจ าเลยมาศาล ให้ศาลจดค าแถลงและค าให้การของจ าเลยแล้วเห็นว่าจ าเลยไม่มีเหตุต่อสู้คดี 
ศาลจะพิพากษาคดีนั้นโดยเร็วต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าจ าเลยอาจมีข้อต่อสู้ศาลจะต้องด าเนินการพิจารณา
ต่อไปโดยไม่ชักช้าและฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายก่อนพิพากษา  แต่ในกรณีที่จ าเลยได้หมายเรียก
แล้วไม่มาศาล ศาลจะมีค าสั่งโดยไม่ชักช้าว่าจ าเลยขาดนัดพิจารณา แล้วพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวและ
พิพากษาโดยเร็ว 
 

การพิพากษาคดีแพ่ง 
 ศาลพิพากษาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณา แต่จะพิพากษาให้เกินค าขอไม่ได้  
(นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 237) มาตรา 142 ได้บัญญัติหลักการตัดสินคดีไว้กล่าวคือ ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในค าฟ้องทุกข้อทุกประเด็น และห้ามพิพากษาหรือค าสั่ง
ให้สิ่งใดๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากท่ีปรากฎในค าฟ้อง เว้นแต่กรณีท าสัญญาประนีประนอมตามมาตรา 
138  
 ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดเนื้อหาคดี หมายถึง ค าวินิจฉัยของศาลที่มีผลในทางคดี กล่าวคือ 
ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่ตามมา (คณิต ณ นคร, 2548: 383) ซึ่งเป็นการชี้ขาดของศาลในประเด็น
แห่งคดีที่ฟ้อง เพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่างคู่ความ อันจะยุติกระบวนพิจารณาในชั้นของศาลนั้นๆ หรือ
ในคดีบางประเภท ศาลอาจยุติกระบวนพิจารณาด้วยค าสั่งศาลก็ได้ 
 นอกจากนี้ ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค าพิพากษา
คดสี่วนอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 46 การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ที่ต้องพิจารณาว่าความรับผิดในคดีแพ่งต้องอาศัยมูลเหตุมาจากการกระท า
ผิดในทางอาญาหรือไม่ หากต้องอาศัยมูลเหตุมาจากการกระท าผิดในทางอาญา ก็เป็นคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ ค าพิพากษาคดีอาญาต้องถึง
ที่สุดแล้ว (ไม่ใช่เป็นแต่ข้อเท็จจริงในชั้นสอบสวนที่ผู้ต้องหายอมให้เปรียบเทียบปรับเท่านั้น) 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องเป็นประเด็นโดยตรงที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วในคดีอาญา และต้องเป็นคู่ความใน
คดีอาญามาก่อน (โดยพนักงานอัยการอาจด าเนินคดีแทนผู้เสียหายก็ได้)  เช่น คดีละเมิดที่มักต้องถือ
ข้อเท็จจริงในประเด็นว่าเหตุละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจ าเลยหรือไม่ ตามที่ปรากฏใน
ค าพิพากษาคดีอาญาซึ่งจ าเลยถูกฟ้องฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตายหรือ
บาดเจ็บด้วย ประเด็นข้อพิพาทนี้ในทางปฏิบัติคู่ความจึงมักจะขอให้ศาลจ าหน่ายคดีแพ่งออกเสียจาก
สารบบความชั่วคราว เพ่ือรอฟังผลคดีอาญาให้ถึงที่สุดเสียก่อน   
 การอุทธรณ์ ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนด 

1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ตามมาตรา 229 และต้องน าค่าธรรมเนียมซึ่ง
จะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางศาลด้วย ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีมีทุนทรัพย์
ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 224 เว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาล
ชั้นต้นได้ท าความเห็นแย้งไว้ หรือรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ หรือได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็น
หนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้มีอ านาจ แล้วแต่กรณี การห้าม
อุทธรณ์ข้างต้นมิให้ใช้บังคับในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล หรือสิทธิในครอบครัว และคดีไม่มี
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ทุนทรัพย์ เว้นแต่คดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 

4,000 บาท   
 การฎีกา ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาหรือมีค าสั่งแล้ว ให้ยื่นฎีกาได้ภายใน 1 เดือน 

นับแต่วันได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณ์นั้น โดยให้น าบทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลมตามมาตรา 247 แต่ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้น
ฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ได้มี
ความเห็นแย้งไว้ หรือรับรองว่ามีเหตุอันควรฎีกาได้ หรือได้รับอนุญาตให้ฎีกาเป็นหนังสือจากอธิบดีผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี แต่ห้ามมิให้ใช้บังคับในคดีเก่ียวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล หรือสิทธิ
ในครอบครัว และคดีไม่มีทุนทรัพย์ เว้นแต่คดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าขณะยื่น
ฟ้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ตามมาตรา 248 
 

การบังคับคดีแพ่ง 
 การบังคับคดีแพ่งเป็นเรื่องของความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ชนะคดี ซึ่งการบังคับคดี
ต้องกระท าโดยรัฐ เมื่อมีค าพิพากษาแล้วลูกหนี้ตามค าพิพากษาไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาล จึงขอให้ศาลบังคับคดีอีกชั้นหนึ่ง การบังคับคดีเป็นไปตามมาตรา 271 กล่าวคือถ้า
คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะ
ร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดย
อาศัยและตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น ทั้งนี้ คู่ความจะบังคับคดีตามค าพิพากษา
โดยตนเองไม่ได้ต้องให้เจ้าพนักงานตามที่กฎหมายระบุไว้บังคับคดีให้ (นัยนา เกิดวิชัย, 2549: 237)  
 การออกค าบังคับตามมาตรา 272 ให้ศาลออกค าบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้น และให้ถือว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบค าบังคับแล้วในวันนั้น เว้นแต่ศาล
จะได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่ออกค าบังคับหรือในภายหลังว่าให้นับแต่วันใดวันหนึ่งตามที่ศาล
เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในระหว่างที่ระยะเวลาตามค าบังคับยังไม่ครบก าหนด
หรือการปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขในค าบังคับยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอาจยื่นค าขอ
ฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีค าสั่งก าหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของตนก็ได้ 
 ถ้าในค าบังคับได้ก าหนดให้ใช้เงิน หรือให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การอย่างใดๆ ให้ศาลระบุไว้ในค าบังคับนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืนๆ อันจะต้องใช้เงิน 
ส่งทรัพย์สิน กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการใดๆ นั้น หากเป็นเป็นคดีมโนสาเร่ศาลไม่จ าต้องให้เวลา
แก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเกินกว่าสิบห้าวันในอันที่จะปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นตามมาตรา 
273 
 ระยะเวลาบังคับคดีภายใน 10 ปี ตามมาตรา 271 นับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชั้นที่สุด
กล่าวคือ คดีถึงที่สุดในชั้นศาลใดก็นับแต่วันที่ศาลชั้นนั้นได้มีค าพิพากษา (ฎีกาที่ 10731/2558 
(ประชุมใหญ่)) 
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 ผู้ที่มีอ านาจในการบังคับคดี ก็คือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั่นเอง เช่น โจทก์ จ าเลย ผู้ร้องสอด
เป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ผู้ร้องขัดทรัพย์ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับคดีเช่นโจทก์ร่วม บุคคลผู้มีสิทธิ
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
 บุคคลที่จะถูกบังคับคดีได้ ต้องเป็นคู่ความในคดี เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271 แต่ถ้าเป็นคดีฟ้องขับไล่ หากโจทก์ชนะคดีค าพิพากษา
สามารถใช้บังคับถึงวงศ์ญาติและบริวารด้วย (อโยธัย งดงาม และฤทธิชัย งดงาม, 2546: 249) 
 หากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระหนี้เงินแล้วลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาชอบที่จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดย
วิธีอ่ืน ตามมาตรา 274 ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอ านาจที่จะรวบรวมเงินให้พอช าระตามค า
พิพากษา หรือค าสั่งโดยดังกล่าวตามมาตรา 296 ทั้งนี้การยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง และขาย
ทอดตลาดมีรายละเอีย ดังต่อไปนี้  

1. การยึดทรัพย์สิน คือ การเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษามา 

เพ่ือด าเนินการให้บรรลุตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลบังคับให้ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาช าระเงิน(อโยธัย งดงาม และฤทธิชัย งดงาม, 2546: 249) การยึดก็เพ่ือให้ทรัพย์สิน
นั้นได้เข้ามาอยู่ในความควบคุม ดูแล หรือครอบครองของผู้ด าเนินการยึดทรัพย์สินนั้น 

ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ที่ไม่สามารถท าการบังคับคดี ได้ 
ตามมาตรา 301 

1.1 เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณ
รวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท รวมทั้งสามประเภทไม่เกิน 60,000 บาท เช่น เสื้อผ้า 
โต๊ะกินข้าว เก้าอ้ี เครื่องครัว เป็นต้น (แต่ถ้าเกิน 60,000 บาท สามารถโดนยึดได้) 

1.2 สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่
จ าเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน 100,000 บาท เช่น 
ลูกหนี้ท างานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตัวคอมพิวเตอร์หากราคาไม่เกิน 100,000 บาท ก็ได้รับยกเว้นไม่
ต้องโดนยึด (แต่ถ้าเกิน 100,000 บาท สามารถโดนยึดได้) 

1.3 สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ท าหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

1.4 ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือ
ส าหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ 

1.5 ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคด ี

2. การอายัดสิทธิเรียกร้อง คือ การสั่งบุคคลภายนอกไม่ให้ท าการโอนหรือช าระหนี้ให้แก่
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา แต่ให้ท าการช าระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี เพราะลูกหนี้ตามค าพิพากษามี
สิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา
ช าระเงินเช่นกัน (อโยธัย งดงาม และฤทธิชัย งดงาม, 2546: 249)  

เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาต่อไปนี้ ไม่สามารถบังคับคดีได้
ตามมาตรา 302 
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2.1 เบี้ยเลี้ยงชีพที่เป็นเงินรายได้เป็นคราวๆ ที่บุคคลภายนอกได้ยกให้เพ่ือเลี้ยงชีพนั้น 

ให้มีจ านวนไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจ านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร เช่น 

ถ้าลูกหนี้มีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่ถูกบังคับคดี เพราะจะบังคับคดีได้เฉพาะส่วนที่เกิน 
20,000 บาท เท่านั้น 

2.2 เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ 

2.3 เงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกัน
ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน เป็นจ านวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจ านวนที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร (ต้องเป็นเงินส่วนที่เกิน 20,000 บาท จึงจะบังคับคดีได้) 

2.4 บ าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของบุคคลซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ
หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ เป็นจ านวนไม่เกิน 300,000 บาท หรือตามจ านวนที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร 

2.5 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของ
บุคคลอ่ืนเป็นจ านวนตามที่จ าเป็นในการด าเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร 

เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่อายัดได้ตามมาตรา 316-319 คือ เงินเดือน ค่าจ้าง 
บ านาญ เงินสงเคราะห์ ฯลฯ ของพนักงาน ลูกจ้าง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา คอมมิชชั่น โบนัส เงินตอบ
แทนกรณีออกจากงานในส่วนที่เกินกว่า 300,000 บาท เงินฝากในบัญชีธนาคาร เงินปันผลหุ้น เงินลง
หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าเช่าบ้าน อ่ืนๆ 

3. เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงาน
บังคับคดีต้องน าทรัพย์สินมาขายทอดตลาด เพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ในการขายทรัพย์สินนั้นเจ้าพนักงานบังคับจะต้องขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
ค าพิพากษาด้วยวิธีการขายทอดตลาดเท่านั้น 
 สรุป กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นเรื่องของเอกชนที่ต้องการใช้สิทธิของตนทางศาลหรือ
มีข้อพิพาทเกิดขึ้น เริ่มต้นโดยคู่ความเสนอค าฟ้องหรือค าร้องต่อศาล จากนั้นศาลจะพิจารณาคดีและ 

มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยให้ศาลการออกค าบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้น และให้ถือว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ทราบค าบังคับแล้วในวันนั้น หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม
ค าพิพากษาหรือค าสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นผู้จัดการบังคับให้บรรลุผลตามค าพิพากษานั้น 

หากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระหนี้เงินแล้วลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ เจ้าหนี้ร้องขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับมีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอ่ืน เพ่ือรวบรวมเงิน
ให้พอช าระตามค าพิพากษา หรือค าสั่งนั้น ทรัพย์สินที่ยึดไปเจ้าพนักงานบังคับคดีจะน าไปยื่นค าขอต่อ
ศาลให้มีค าสั่งขายทอดตลาด เพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาต่อไป ทั้งนี้ระยะเวลาในการบังคับคดีให้บังคับภายใน 10 ปี นับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ชั้นที่สุดกล่าวคือ คดีถึงที่สุดในชั้นศาลใดก็นับแต่วันที่ศาลชั้นนั้นได้มีค าพิพากษา  
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ค าถามท้ายบท 
 

1. การพิจารณาคดีทางแพ่ง ศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ศาลอะไรบ้างจงอธิบาย 
2. จงอธิบายความหมายค าว่าคู่ความในคดี 
3. ก่อนจะฟ้องร้องคดีทางแพ่ง ผู้เสียหายต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจก่อนใช่หรือไม่ 
4. บุคคลทีเ่กี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งมีใครบ้างจงอธิบาย 
5. เหตุใดที่จะท าบุคคลอาจเสนอคดีต่อศาลส่วนแพ่งได้ 
6. เขตอ านาจในการพิจารณาคดีของศาลแขวงก าหนดไว้ว่าอย่างไร 
7. การร้องสอดคือ มีเหตุใดบ้างท่ีท าให้บุคคลเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด 
8. การบังคับคดีแพ่งมีก่ีวิธี อะไรบ้าง 
9. การยึดทรัพย์สิน และการอายัดสิทธิเรียกร้องเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจงอธิบาย 
10. คดีมีขอ้พิพาท และคดีไม่มีข้อพิพาทมีลักษณะอย่างไร 
11. คดีมโนสาเร่มีลักษณะอย่างไร การฟ้องคดีมโนสาเร่มีวิธีการอย่างไร 
12. กฎหมายก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีไว้กี่ปี 
13. ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาท าการยึดไม่ได้มีอะไรบ้าง    
14. คู่ความฝ่ายใดสามารถการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้  
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