
                                              กฎหมายแพงและพาณิชยในหนาท่ีของฝายปกครอง   

1.ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต (มาตรา 5)  
2. ถามิไดกําหนดดอกเบี้ยไว ใหใชอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป (มาตรา 7)  
3. ลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอ่ืนทํานองเชนวานี้ก็ดี ทําลงในเอกสาร ถาไมไดทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี 
หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนแลว เสมอกับลงลายมือชื่อ (มาตรา 9)  
4. การลงจํานวนเงินในเอกสารดวยตัวอักษรและตัวเลข ถาไมตรงกันและมิอาจทราบเจตนาท่ีแทจริงได ใหใชจํานวนเงิน 
ท่ีเขียนเปนตัวอักษรเปนประมาณ ถาไมตรงกันหลายแหง ใหเอาจํานวนเงินหรือปริมาณนอยท่ีสุดเปนประมาณ  
(มาตรา 12 , 13 )  
5. ถาเอกสารทําไวสองภาษา เปนภาษาไทยภาษาหนึ่งดวย หากมีความแตกตางกันและไมอาจทราบเจตนาของคูกรณีได
วาจะใหใชภาษาใดบังคับ ใหใชภาษาไทยบังคับ (มาตรา 14) 

บุคคล  
บุคคลธรรมดา  

สภาพบุคคล ยอมเริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตาย การคลอดนั้นหมายถึง การท่ีทารก
ออกมาจากครรภมารดาหมดท้ังตัวแลว  แมจะยังไมตัดสายสะดือและตองรอดอยูดวยแมเพียงชั่วระยะเวลานิดเดียวก็มี
สิทธิตางๆ ในทรัพยสินยอนไปตั้งแตวันแรกท่ีปฏิสนธิในครรภมารดก เชน อาจรับมรดกของบิดาซ่ึงตายกอนเด็กคลอดได 
เปนตน (มาตรา 15)  

ความสามารถของบุคคล  
1. ผูเยาว บรรลุนิติภาวะเม่ืออายุครบ 20 ปบริบูรณ (ม. 19) หรือบรรลุนิติภาวะเม่ือทําการสมรส

โดยชอบดวยกฎหมาย (ม.20) สมรสเม่ือชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ หรือ เม่ือศาลอนุญาตใหทําการ
สมรส (ม. 1448) “บรรลุแลวบรรลุเลย”  

     ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมของ “ผูแทนโดยชอบธรรม” กอน มิฉะนั้น                
นิติกรรมนั้นๆ เปนโมฆียะ คืออาจถูกบอกลางไดในภายหลัง (ม.21)  

 
ผูเยาวอาจทํานิติกรรมท่ีสมบูรณไดเอง โดยไมตองขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม คือ 

1. ทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุ 15 ปบริบูรณ (ม.25) 
2. นิติกรรมท่ีเปนประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว (ม. 22) เชน รับการใหโดยไมมีขอผูกพัน 
3. นิติกรรมท่ีตองทําเองเฉพาะตัว (ม. 23) เชน การรับรองบุตร กรณีตาม มาตรา 1548 
4. นิติกรรมท่ีสมควรแกฐานานุรูป และเปนการจําเปนในการดํารงชีพตามควร (ม.24) 
5. เม่ือผูเยาวไดรับอนุญาตจากผูแทนโดยชอบธรรมใหประกอบการคา (ม.27) 

2. คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตท่ีคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ของผูนั้น หรือพนักงานอัยการ
ไดรองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนไรความสามารถ (ม. 28) และจัดใหอยูในความอนุบาล นิติกรรม                   
ท่ีคนไรความสามรถกระทําลงยอมตกเปนโมฆียะท้ังสิ้น แมจะไดรับความยินยอมจาก “ผูอนุบาล” ก็ไมได 
(ม. 29) 

สวนคนวิกลจริตท่ีศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากไปทํานิติกรรม ยอมตองถือวามีผล
สมบูรณ เวนแตวา 1.ไดกระทําในขณะจริตวิกล (สติไมสมประกอบ) และ 2. คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลววา
บุคคลนั้นผูกระทําเปนคนวิกลจริต นิติกรรมนั้นจึงตกเปน โมฆียะ (ม.30) 

3. คนเสมือนไรความสามารถ คือบุคคลท่ีปรากฏวา ไมสามารถจัดทําการงานของตนเองได เพราะ             
มีกายพิการ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ แตไมถึงขนาดวิกลจริต ประพฤติสุรุยสุราย เสเพลเปนอาจิณ ติดสุรา



 2 

ยาเมา เม่ือคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคน
เสมือนไรความสามารถ โดยใหอยูใน “ความพิทักษ” ก็ได (ม. 32) 

    คนเสมือนไรความสามารถนั้น ตองไดรับความยินยอม ของผูพิทักษกอนแลวจึงจะทําการอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได (ม.34)  

     (1) นําทรัพยสินไปลงทุน 
              (2) รับคืนทรัพยสินท่ีไปลงทุน ตนเงินหรือทุนอยางอ่ืน 
              (3) กูยืมหรือใหกูยืมเงิน ยืมหรือใหยืมสังหาริมทรัพยอันมีคา 

     (4) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลใหตนตองถูกบังคับ ชําระหนี้ 
     (5) เชาหรือใหเชาสังหาริมทรัพยมีกําหนดระยะเวลาเกินกวา หกเดือนหรืออสังหาริมทรัพยมี

กําหนดระยะเวลาเกินกวาสามป 
              (6) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหท่ีพอควรแกฐานานุรูป เพ่ือ การกุศลการสังคม หรือตามหนาท่ี
ธรรมจรรยา 
              (7) รับการใหโดยเสนหาท่ีมีเง่ือนไขหรือคาภาระติดพัน หรือ ไมรับการใหโดยเสนหา 

   (8) ทําการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือจะไดมาหรือปลอยไปซ่ึงสิทธิ ในอสังหาริมทรัพยหรือใน
สังหาริมทรัพยอันมีคา 
              (9) กอสรางหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน หรือ ซอมแซมอยางใหญ 

      (10) เสนอคดีตอศาลหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เวนแต การรองขอตาม มาตรา 35 หรือ
การรองขอถอนผูพิทักษ 
              (11) ประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโต- ตุลาการวินิจฉัย 
 

 สรุป คนไรความสามารถไมสามารถทําการไมสามารถทําการใด ๆ ไดจะตองใหผูอนุบาล               
ทําการแทน สวนคนเสมือนไรความสามารถ นั้น สามารถกระทําการใด ๆ ได เวนแตในกิจการตามมาตรา 34 
จะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษเสียกอน ถาฝาฝนเปนโมฆียะ วรรคทาย  

 

      ภูมิลําเนา 
บุคคลแตละคนมีลักษณะเฉพาะตน ภูมิลําเนาทําใหทราบวาบุคคลใดอยูท่ีไหน  จึงไดมีการ 

กําหนดใหบุคคลธรรมดาตองมีภูมิลําเนา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการติดตอราชการ  การติดตามตัวเพ่ือสงหมาย
ของทางราชการ  รวมท้ังทําใหทราบไดวาเม่ือบุคคลจะทําการฟองคดีในฐานะโจทก  หรือถูกฟองคดีในฐานะ
จําเลยจะตองฟองท่ีไหนไดอีกดวย  เพราะไมวาจะเปนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  หรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ลวนกําหนดใหใชภูมิลําเนาเปนสําคัญท้ังสิ้น 

ดังนั้นภูมิลําเนาจึงเปนถ่ินท่ีอยูตามกฎหมายของบุคคล จึงตองมีการกําหนด 
หลักเกณฑไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตั้งแตมาตรา 37 จนถึงมาตรา 47 ซ่ึงสามารถจัดแบงการ
กําหนดภูมิลําเนาออกเปน 2 กรณี คือ  

1. ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา (มาตรา 37-มาตรา 40)  
2. ภูมิลําเนาท่ีกฎหมายกําหนดให (มาตรา 43-มาตรา 47)  
 

ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา  
                   บุคคลจึงมีสิทธิท่ีจะกําหนดภูมิลําเนาเองได แตก็ตองอยูภายใตสิ่งท่ีกฎหมายแพงและพาณิชยได
กําหนดไว ดังนี้คือ  

http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-19-36.html#35#35
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1.มาตรา 37  “ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา ไดแก ถิ่นอันบุคคลนั้น มีสถาน               
ท่ีอยูเปนแหลงสําคัญ”  

  ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดาจะตองประกอบไปดวย 2 เง่ือนไข คือ ตองเปนท่ีอยูและ 
ท่ีอยูนั้นตองเปนท่ีอยูอันเปนแหลงสําคัญดวย 

2. มาตรา 38  “ถาบุคคลธรรมดามีถิ่นท่ีอยูหลายแหงซ่ึงอยูสับเปล่ียน กันไป 
หรือมีหลักแหลงท่ีทําการงานเปนปกติหลายแหง ใหถือเอาแหงใดแหงหนึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น” 
เปนการกําหนดภูมิลําเนาสําหรับผูท่ีมีท่ีอยูหรือท่ีทํางานหลายแหง และสลับสับเปลี่ยนท่ีอยูหรือท่ีทํางานเสมอ 
ๆ เพ่ือประโยชนท้ังของบุคคลนั้นเองและทางราชการมาตรา 38 จึงใหเลือกเอาท่ีหนึ่งท่ีใดเปนภูมิลําเนา  

3. มาตรา 39 “ถาภูมิลําเนาไมปรากฏ ใหถือวาถิ่นท่ีอยูเปนภูมิลําเนา”  
กฎหมายมาตรานี้ใชสําหรับกรณีท่ีบุคคลใดไมมีภูมิลําเนา ไมวาจะเปนตามท่ีมาตรา 37 หรือมาตรา 38 ได
กําหนดไว ก็ตองใชถ่ินท่ีอยูเปนภูมิลําเนาไป โดยไมตองคํานึงวาเปนแหลงสําคัญหรือไม ดังเชนกรณีบุคคลท่ี
รับจางทํางานเปนกรรมกรกอสราง ซ่ึงตองเคลื่อนยายไปตามสถานท่ีกอสรางและอยูในแตละท่ีเปนเวลานาน
หรือไม ก็ข้ึนอยูกับงานท่ีทํา ก็ตองยึดถ่ินท่ีอยูตามการทํางานแทนภูมิลําเนา 

4. มาตรา 40 “บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนผูไมมีท่ีอยูปกติเปนหลักแหลง หรือเปนผูครองชีพ  
ในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหลงท่ีทําการงาน พบตัวในถิ่นไหนใหถือวาถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนาของ
บุคคลนั้น”  

   เพ่ือแกปญหาสําหรับกรณีบุคคลท่ีไมสามารถจะมีแมแตภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู   
เนื่องจากมีอาชีพท่ีตองเดินทางไปมาโดยปราศจากแหลงท่ีทํางานแนนอน  เชน พอคาเร หรือเปนบุคคลท่ี
เดินทางไปเรื่อย ๆ ปราศจากจดุหมายใด ๆ เชน คนจรจัด จึงใชแหลงท่ีพบตัวแทนภูมิลําเนา  
ภูมิลําเนาท่ีกฎหมายกําหนดให  

ยังมีบุคคลบางประเภทท่ีกฎหมายจําเปนตองกําหนดตายตัวลงไปเลยวา ภูมิลําเนา 
ของเขาตองเปนท่ีใด ท้ังนี้ก็เพ่ือความสงบเรียบรอยของสังคมและประโยชนของทางราชการนั่นเอง  และมิใชการ
ลิดรอนสิทธิของบุคคลแตประการใด ซ่ึงบุคคลเหลานี้เปนใครบางก็ตองไปดูจากกฎหมายแพงและพาณิชยตั้งแต
มาตรา 43 จนถึงมาตรา 47 ดังนี้  

1. มาตรา 43 “ภูมิลําเนาของสามีและภริยา ไดแกถิ่นท่ีอยูท่ีสามีและ ภริยาอยู 
กินดวยกันฉันสามีภริยา เวนแตสามีหรือภริยาไดแสดงเจตนา ใหปรากฏวามีภูมิลําเนาแยกตางหากจากกัน” 
เปนการกําหนดภูมิลําเนาของสามีภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายหรือสามีภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสกันนั่นเอง ยกเวน
ไดมีการแสดงเจตนาไววามีภูมิลําเนาแยกจากกันไว  

2. มาตรา 44 “ภูมิลําเนาของผูเยาว ไดแกภูมิลําเนาของผูแทน โดยชอบธรรม ซ่ึงเปน 
ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง  

ในกรณีท่ีผูเยาวอยูใตอํานาจปกครองของบิดามารดา ถาบิดาและมารดา 
มีภูมิลําเนาแยกตางหากจากกัน ภูมิลําเนาของผูเยาวไดแก ภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดาซ่ึงตนอยูดวย”  

เปนการกําหนดภูมิลําเนาใหแกผูเยาว ซ่ึงมีบิดามารดาเปนผูแทนโดยชอบธรรม  
ดังนั้น จึงเปนเรื่องถูกตองและสมควรแลวท่ีผูเยาวตองมีภูมิลําเนาเดียวกับผูแทนโดยชอบธรรม และในกรณีบิดา
มารดาแยกกันอยู ก็ใหใชภูมิลําเนาของฝายท่ีผูเยาวอาศัยอยูดวย ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการดูแลผูเยาวนั่นเอง  
 

3. มาตรา 45 “ภูมิลําเนาของคนไรความสามารถ ไดแกภูมิลําเนาของผูอนุบาล”  
เนื่องจากคนไรความสามารถตองอยูในความดูแลของผูอนุบาลตามมาตรา  28 ดังนั้น เพ่ือใหการดูแลและ
ควบคุมคนไรความสามารถไดสมบูรณ จึงไดกําหนดใหคนไรความสามารถตองมีภูมิลําเนาเดียวกับผูอนุบาล
จนกวาจะพนจากการเปนคนไรความสามารถ  
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4. มาตรา 46 “ภูมิลําเนาของขาราชการ ไดแกถิ่นอันเปนท่ีทําการ ตาม 
ตําแหนงหนาท่ี หากมิใชเปนตําแหนงหนาท่ีช่ัวคราวช่ัวระยะเวลา หรือเปนเพียงแตงตั้งไปเฉพาะการครั้ง
เดียวคราวเดียว”  

เปนการกําหนดภูมิลําเนาของขาราชการท่ีตองไปปฏิบัติราชการในท่ีซ่ึงไมใชภูมิลําเนาของตน   
5. มาตรา 47 “ภูมิลําเนาของผูท่ีถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลหรือตามคําส่ัง 

โดยชอบดวยกฎหมาย ไดแก เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีถูกจําคุกอยูจนกวาจะไดรับการปลอยตัว”  
                           เปนการกําหนดภูมิลําเนาใหแกบุคคลท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก วาใหใชภูมิลําเนา
ของเรือนจํา หรือทัณฑสถานท่ีบุคคลนั้นถูกจําคุกจนกวาจะไดรับการปลอยตัวจึงกลับไปใชภูมิลําเนาของบุคคล
ธรรมดาได  
ภูมิลําเนาไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดาไว คือ  
1. การเปลี่ยนภูมิลําเนา มาตรา 41 “ภูมิลําเนายอมเปล่ียนไปดวยการยายถิ่นท่ีอยู พรอมดวยเจตนาปรากฏ
ชัดแจงวาจะเปล่ียนภูมิลําเนา” เปนการแสดงวาบุคคล ทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนภูมิลําเนาไดโดยการยายท่ี
อยูและไปแสดงเจตนาจะขอยายโดยการไปแจงตอนายทะเบียนเสีย  

2. ภูมิลําเนาเฉพาะการ มาตรา 42 “ถาบุคคลใดไดเลือกเอาถิ่นใด โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจงวาจะใหเปน
ภูมิลําเนาเฉพาะการเพ่ือทําการใด ใหถือวาถิ่นนั้นเปนภูมิลําเนาเฉพาะการสําหรับการนั้น” เปนการเปด
โอกาสใหบุคคลสามารถเลือกเอาภูมิลําเนา เพ่ือใหเปนภูมิลําเนาเฉพาะการเพ่ือจะทําการอันใดอันหนึ่งได  ท้ังนี้
เพ่ือประโยชนของบุคคลนั้นเอง เชน มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ แตอาจเลือกจังหวัดเชียงใหมเปนภูมิลําเนาเฉพาะ
การก็ได 
 

การส้ินสภาพบุคคล 
1. ตาย (ม.15) 
2. สาบสูญ (โดยผลของกฎหมาย) ไดแก (ผูมีสวนไดเสีย/พนักงานอัยการรองขอ) 

2.1 บุคคลไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู โดยไมมีใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไรตลอด 
ระยะเวลา 5 ป (ม.61 วรรคแรก) 

2.2 บุคคลไปทําการรบหรือสงครามสิ้นสุดลง หรือตกไปอยูในยานพาหนะเดินทาง เรือเม่ืออับ 
ปราง หรือตกไปในฐานะท่ีจะเปนภยันตรายแกชีวิตประการอ่ืนใด เชน สึนามิ , น้ําปาไหลหลาก เปนตน              
หากนับแตเม่ือภยันตรายประการอ่ืนๆ ไดผานพนไปแลวนับไดเวลาถึง 2 ป ยังไมมีใครทราบวาบุคคลนั้นเปน
ตายรายดีอยางไร (ม.61 วรรคสอง)  
ในกรณี การรบ สงคราม/ ยานพาหนะอับปาง ตกไปในฐานะท่ีจะเปนภยันตรายแกชีวิตประการอ่ืนใด ใหถือ
วาสาบสูญนับแตวันท่ีครบกําหนดตามกฎหมาย ไมใชวันท่ีศาลส่ัง 
 
     นิติบุคคล เฉพาะความหมาย  
 

   กฎหมายแพงและพาณิชยไดมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับนิติบุคคล  หรือบุคคลตาม
กฎหมาย เพราะจะมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายไดเม่ือเปนนิติบุคคลแลวเทานั้น และจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและกฎเกณฑท่ีกฎหมายไดกําหนดไวเทานั้น พนักงานฝายปกครองควรจะรูอยางนอยคําจํากัดความ
ของนิติบุคคลแตอยางวามีความแตกตางกันอยางไร ดังนั้น นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และจะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมิฉะนั้นจะไมมีสภาพเปนนิติบุคคลแตอยางใด  แบงออกเปน 5 ประเภท 
ดังนี้ 

1. สมาคม  
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   มาตรา 78 การกอตั้งสมาคมเพ่ือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใช 
เปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้  
     มีวัตถุประสงคในการประโยชนแกสมาชิก มิไดหากําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน 

2. มูลนิธิ  
   มาตรา 110 มูลนิธิไดแกทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศล 

สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิไดมุง
หาผลประโยชนมาแบงปนกัน และไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้  

การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพ่ือบุคคลใดนอกจากเพ่ือ 
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง 
  จะเห็นวาสมาคมกับมูลนิธินั้นถูกตั้งข้ึนมาโดยมิไดมุงผลกําไรมาแบงกัน แตลักษณะการ
กอตั้งและดําเนินการมีความแตกตางกันตามความประสงคของการจัดตั้ง 
  และดวยขอกําหนดของมาตรา  110 วรรคสอง จะเห็นวากฎหมายเนนวาการจัดการทรัพยสิน
ของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคท่ีจัดตั้ง
มูลนิธิข้ึนมา เชน เพ่ือการกุศล หรือการศึกษา เปนตน  

3.หางหุนสวนสามัญ  
  มาตรา 1025  อันวาหางหุนสวนสามัญนั้น คือหางหุนสวนประเภทซ่ึงผูเปนหุนสวนหมด 

ทุกคนตองรับผิดรวมกันเพ่ือหนี้ท้ังปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัดและไดบัญญัติเก่ียวกับการเปนนิติบุคคลของ
หางหุนสวนสามัญ 

   มาตรา 1064 บัญญัติวา อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได  
4. หางหุนสวนจํากัด  
   มาตรา 1077 ไววา อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือ หางหุนสวนประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีผูเปน 

หุนสวนสองจําพวก ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ  
1) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงมีจํากัดความรับผิดเพียงไมเกิน 

จํานวนเงินท่ีตนรับจะลงหุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง และ  
2) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ 

ของหางหุนสวนไมมีจํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง”  
5. บริษัทจํากัด  
มาตรา 1096 อันวาบริษัทจํากัดนั้น คือบริษัทประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคา 

เทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือและ
บริษัทจํากัดนั้นตองจดทะเบียนกอนจึงจะมีสภาพเปนนิติบุคคลได 
 

นิติกรรม 
หลักเกณฑสําคัญของนิติกรรม (ม.149) 
1) ตองมีการแสดงเจตนา 2) ตองกระทําโดยใจสมัคร 3) มุงใหมีผลผูกพันทางกฎหมาย 4) เปนการทําลง             
โดยชอบดวยกฎหมาย และ 5) ผูท่ีทํานิติกรรมตองมี “ความสามารถ” ในการทํานิติกรรมดวย 
ประเภทของนิติกรรม 

1. นิติกรรมฝายเดียว  มีผลตามกฎหมายแลว แมจะยังไมมีผูรับก็ตาม เชน  
-การทําพินัยกรรม  
-  การปลดหนี้ (ม.340) 
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-  การบอกเลิกสัญญา (ม.386)  
- โฆษณาจะใหรางวัล (ม.362 และ 365) เปนตน  

2. นิติกรรมหลายฝาย คือ มีฝายท่ีทําคําเสนอและอีกฝายทําคําสนอง เม่ือคําเสนอและคําสนอง
ตรงกัน ก็เกิดสัญญา เชน สัญญาซ้ือขาย / สัญญาเชา / สัญญาคํ้าประกัน เปนตน  

 
 
ความไมสมบูรณของนิติกรรม 
1. ความสามารถในการทํานิติกรรม กลาวคือ ถานิติกรรมไดกระทําลงโดยผูหยอน 

ความสามารถ คือ 1.1) ผูเยาว 1.2) คนไรความสามารถ 1.3) คนเสมือนไรความสามารถ เปนโมฆียะ 
(ม.153) 

 
           2. วัตถุประสงคแหงนิติกรรม (โมฆะ) หมายถึง  ประโยชนสุดทายท่ีคูกรณีของนิติกรรมประสงค
จะไดจากนิติกรรมนั้น หรือหมายถึงจุดมุงหมายหรือประโยชนท่ีมุงหวังจากการทํานิติกรรมนั้น กลาวคือ
เปาหมายในการทํานิติกรรมของคูกรณี  ดังนั้น นิติกรรมทุกชนิดจะตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเสมอ 0

1 
หากไมมีวัตถุประสงคยอมไมเปนนิติกรรม หากมีวัตถุประสงค ดังนี้ เปนโมฆะ 

2.1) เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย (ม.150) 
2.2) เปนการพนวิสัย 
2.3) เปนการขัดความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

 3. แบบแหงนิติกรรม  

    แบบของนิติกรรม   หมายถึง   พิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวและบังคับใหผูแสดงเจตนาทํา                 
นิติกรรมตองปฏิบัติตามเพ่ือความสมบูรณของนิติกรรม  หากไมปฏิบัติตาม แบบนิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ  
มาตรา  152 

    โดยท่ัวไปนิติกรรมไมตองทําตามแบบก็มีผลใชบังคับไดเพียงแตแสดงเจตนาเทานั้น  
แตมีนิติกรรมบางอยางท่ีกฎหมายกําหนดใหทําตามแบบ  เพราะเปนนิติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอรัฐหรือ
ประชาชนโดยสวนรวมได นิติกรรมท่ีกฎหมายกําหนดใหทําตามแบบนี้  ผูทํานิติกรรมจะตองทําตามแบบ                     
ท่ีกฎหมายกําหนดไวดวยจึงจะมีผลใชบังคับได  แบบของนิติกรรมท่ีกฎหมายบังคับใหทําตามแบบนั้น  มีอยู  5 
ประเภท  คือ 

1. ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  หมายความวา ผูทํา 

นิติกรรมท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบนี้  จะตองทําข้ึนหรือตกลงกันไวเปนลายลักษณอักษร   โดยตอง

ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีของหนวยราชการท่ีเก่ียวของกับเรื่อง 

นิติกรรมดังกลาว   นิติกรรมนั้นจึงจะมีผลใชบังคับได   ดังนั้น  ถาทําเปนลายลักษณอักษรเพียงอยางเดียว                     

แตไมนําไปจดทะเบียน  ก็จะไมมีผลใชบังคับแตอยางใด   นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะเพราะทําผิดแบบ  เชน

สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  สัญญาขายฝาก   สัญญาจํานอง   สัญญาแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย   สัญญาให

อสังหาริมทรัพย  เปนตน 

2. ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี   หมายความวา   ผูทํานิติกรรมจะตกลงทํา 

นิติกรรมดวยวาจาหรือทําเปนลายลักษณอักษรก็ได  แตจะตองทําการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีตกลงกันนั้นตอ
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พนักงานเจาหนาท่ีจึงจะมีผลใชบังคับได   เชน  การจดทะเบียนสมรส   การจดทะเบียนหยา  การจดทะเบียนรับ

บุตรบุญธรรม การจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด การจดทะเบียนบริษัทจํากัด  เปนตน 

3. ตองทําเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ี   หมายความวา   ผูทํานิติกรรมตองทํา 

นิติกรรมข้ึนเปนลายลักษณอักษร   และมิใชทําข้ึนไวเองเทานั้น   แตจะตองไปทําเปนลายลักษณอักษรไวกับ

พนักงานเจาหนาท่ีจึงจะมีผลใชบังคับได   เชน  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง  การคัดคานตั๋วแลกเงิน   

การขอดูเอกสารของทางราชการ  เปนตน 

4. ตองทําเปนหนังสือระหวางกันเอง   หมายความวา   ผูทํานิติกรรมจะตองทํานิติกรรมเปน               

ลายลักษณอักษรเสมอจึงจะมีผลใชบังคับได และเปนการทําลายลักษณอักษรระหวางผูทํา 

นิติกรรมกันเองโดยไมตองนําไปจดทะเบียนแตอยางใด  เชน  การทําหนังสือรับสภาพหนี้   การทําสัญญาเชาซ้ือ   

การโอนหนี้  การทําพินัยกรรมแบบธรรมดาและแบบเขียนเองท้ังฉบับ  เปนตน 

5. ตองทําตามแบบพิเศษท่ีกฎหมายกําหนดไว  หมายความวา นิติกรรมท่ีทําข้ึนมีกฎหมายระบุ

แบบไวใหทําโดยเฉพาะ   ซ่ึงผูทํานิติกรรมประเภทดังกลาวจะตองทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไวจึงจะใช

บังคับได  เชน  การออกเช็ค   เช็คจะตองมีรายการระบุไวตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   มาตรา 

988  กําหนดไวคือ  มีคําบอกชื่อวาเปนเช็ค   มีคําสั่งใหใชเงินจํานวนแนนอนโดยปราศจากเง่ือนไข   มีชื่อหรือ

ยี่หอและสํานักงานของธนาคาร   มีชื่อหรือยี่หอของผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ   มีสถานท่ีใชเงิน   

มีวันและสถานท่ีออกเช็ค   และมีลายมือชื่อผูสั่งจาย   หากผูใดออกเช็คโดยขาดรายการใดรายการหนึ่งไป   เช็ค

นั้นก็ไมมีผลใชบังคับทางกฎหมาย 

4. การแสดงเจตนาของบุคคลในการทํานิติกรรม 
4.1 เจตนาอยางหนึ่งแตแสดงออกอีกอยางหนึ่ง นิติกรรมนั้นมีผลใชบังคับได เวนแตอีกฝาย 

หนึ่งจะไดรูถึงเจตนาท่ีแทจริง (ม.154) หรือ การแสดงเจตนาลวง โดยสมรูกับคูกรณีอีกฝายหนึ่ง (ม.155) 
หรือนิติกรรมอําพราง (ม.155 ว.สอง)  เปนโมฆะ 

4.2 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิด 
(1) สําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรม 

- สําคัญผิดในประเภทของนิติกรรม 
- สําคัญผิดในตัวบุคคลซ่ึงเปนคูสัญญา 
- สําคัญผิดในวัตถุแหงนิติกรรม 

(2) สําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย ถาคุณสมบัติดังกลาว เปน 
สาระสําคัญของนิติกรรม กลาวคือ ถารูวา บุคคลหรือทรัพยไมไดคุณสมบัติท่ีตองการ ก็คงไมทํานิติกรรมดวย 
นิติกรรมนั้นเปนโมฆียะ (ม. 157) เปนโมฆะ (ม.156) 

           (3) สําคัญผิดเพราะกลฉอฉล ไดแก การท่ีคูกรณีฝายหนึ่งใชอุบายหลอกลวง ใหเขา 
หลงเชื่อแลวเขาทํานิติกรรม ซ่ึงถามิไดใชอุบายหลอกเชนวานั้น เขาคงไมทํานิติกรรมดวย  นิติกรรมนั้นเปน
โมฆียะ (ม. 159) 

(4) การแสดงเจตนาเพราะถูกขมขู นิติกรรมนั้นเปนโมฆียะ (ม. 164) ถาการขมขู 
นั้นถึง ขนาดท่ีทําใหผูถูกขูกลัวจริงๆ แตการขูวาจะใชสิทธิตามปกตินิยมก็ดี หรือความกลัวเพราะนับถือยําเกรงก็
ดี ไมถือวาเปนการขู (ม.165) 

ผลแหงความไมสมบูรณของนิติกรรม 
 ผลของนิติกรรมท่ีไมสมบูรณ 
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นิติกรรมท่ีไมสมบูรณอันเกิดจากความบกพรองในการทํานิติกรรมดังไดกลาวมาแลวนั้นทําให

เกิดผลของความไมสมบูรณ  2 ประการ  คือ ตกเปนโมฆะ   กับ  ตกเปนโมฆียะ  
โมฆะกรรม 

               โมฆะกรรม   หมายถึง นิติกรรมท่ีทําข้ึนแลวเสียเปลา ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย  และไมอาจให
สัตยาบันเพ่ือใหนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะกลับเปนนิติกรรมท่ีสมบูรณได 

เหตุท่ีทําใหนิติกรรมตกเปนโมฆะ 

               1. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย  หรือเปนการพนวิสัย หรือเปน

การขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน   

2. นิติกรรมท่ีทําไมถูกตองตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว  

3. นิติกรรมท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาบกพรองท่ีเปน  การแสดงเจตนาซอนเรน         หรือการ

แสดงเจตนาลวง    หรือนิติกรรมอําพราง    หรือการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรม   

4. นิติกรรมท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหตกเปนโมฆะ   เชน  ชายหรือหญิงจะทําการสมรส

ในขณะท่ีตนมีคูสมรสอยูแลวไมได  เพราะเปนการสมรสซอน  การสมรสนั้นจึงตกเปนโมฆะ  เปนตน 

ผลของนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะ  

นิติกรรมใดท่ีทําข้ึนแลวตกเปนโมฆะจะมีผลดังนี้  

1. นิติกรรมนั้นจะเสียเปลา  ใชบังคับไมไดตั้งแตตนท่ีทํานิติกรรมข้ึนมา 

2. ไมอาจใหสัตยาบันแกกันได   

3. ผูมีสวนไดเสียกับนิติกรรมท่ีเปนโมฆะนั้นสามารถยกความเปนโมฆะข้ึน กลาวอางได   

4. อาจแยกสวนท่ีสมบูรณออกจากสวนท่ีไมสมบูรณได  

5. อาจสมบูรณเปนนิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะได  

6. การคืนทรัพยสินอันเกิดจากนิติกรรมท่ีเปนโมฆะใหคืนในฐานลาภมิควรได  

              7. ความเปนโมฆะไมคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอก 
โมฆียะกรรม 

 โมฆียะกรรม หมายถึง  นิติกรรมท่ีทําข้ึนแลวมีผลบังคับไดตามกฎหมายไมเสียเปลา แตอาจถูก

บอกลางใหเปนโมฆะตั้งแตเริ่มแรกได หรืออาจใหสัตยาบันเพ่ือรับรองนิติกรรมนั้นใหสมบูรณตั้งแตเริ่มแรกได

เชนกัน     

                เหตุท่ีทําใหนิติกรรมตกเปนโมฆียะ 

1. ผูทํานิติกรรมเปนผูบกพรองในความสามารถไดแก ผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนวิกลจริต   

คนเสมือนไรความสามารถ  เปนตน 

2. นิติกรรมท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาบกพรองท่ีเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือ

ทรัพย หรือถูกกลฉอฉลถึงขนาดหลงเชื่อ จึงยอมทํานิติกรรมข้ึนเพราะกลฉอฉลนั้น  

หรือถูกขมขูจนถึงขนาดผูถูกขมขูกลัว  จึงยอมทํานิติกรรมตามท่ีถูกขมขูนั้น   

3. นิติกรรมท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหตกเปนโมฆียะ   เชน   การสมรสของ 

ผูเยาวท่ีมีอายุครบ  17  ปบริบูรณข้ึนไปแตยังไมครบ  20  ปบริบูรณ  จะตองไดรับความยินยอมจากบิดาและ
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มารดาของท้ังสองฝายกอนจึงจะทําการสมรสกันได  หากการสมรสดังกลาวไมไดรับความยินยอมของบุคคล

ดังกลาว  การสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ  เปนตน 

ผลของนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆียะ   

นิติกรรมท่ีทําข้ึนแลวตกเปนโมฆียะจะมีผลดังนี้   

1. นิติกรรมนั้นมีผลใชบังคับไดตั้งแตเริ่มทํานิติกรรม  แตจะมีผลอยูจนกวาจะถูก 

บอกลาง ถามีการบอกลาง นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะตั้งแตเริ่มแรกทํานิติกรรม  

2. มีการบอกลางไดโดยบุคคลท่ีกฎหมายกําหนด   

3. มีการใหสัตยาบันไดโดยบุคคลท่ีกฎหมายกําหนด  และเม่ือไดใหสัตยาบันแก 

นิติกรรมท่ีเปนโมฆียะกรรมแลว  นิติกรรมโมฆียะนั้นจะมีผลสมบูรณตั้งแตเริ่มแรกทํานิติกรรม  

              4.  การคืนทรัพยสินอันเกิดจากนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะและมีการบอกลางใหเปนโมฆะแลว ใหคืนใน

ลักษณะกลับคืนสูฐานะเดิม   

5. ความเปนโมฆียะคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอก  

5.  การบอกลาง และ การใหสัตยาบัน 

5.1  การบอกลาง 

             การบอกลาง หมายถึง การแสดงเจตนาทําลายลางนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะใหตกเปนโมฆะทําใหเสีย

เปลาไมมีผลตามกฎหมาย ผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม  ไดแก 

1. ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาว   หรือผูเยาวเม่ือบรรลุนิติภาวะแลว  แตผูเยาวจะ  บอกลาง

กอนตนบรรลุนิติภาวะก็ไดถาไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมแลว 

2. บุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ  เม่ือบุคคลนั้น

พนจากการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว  หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี

ของบุคคลดังกลาวนั้นแตถาคนเสมือนไรความสามารถจะบอกลางกอนตนพนจากการเปนคนเสมือนไร

ความสามารถก็ได  ถาไดรับความยินยอมจากผูพิทักษแลว 

3. บุคคลผูแสดงเจตนาบกพรองเพราะสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย  หรือถูกกลื            

ฉอฉล  หรือถูกขมขู 

4. บุคคลวิกลจริตท่ีศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ  ไดทํานิติกรรมขณะตนมีจริตวิกล

และคูกรณีอีกฝายหนึ่งก็ทราบวาตนเปนคนวิกลจริต   สามารถบอกลางนิติกรรมนั้นไดในขณะท่ีจริตของบุคคล

วิกลจริตนั้นไมวิกลแลว 

ผลของการบอกลางโมฆียะกรรมจะทําใหนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆะตั้งแตเริ่มแรกทํานิติกรรม   

เสมือนไมมีการทํานิติกรรมมากอนแตอยางใดทรัพยสินท่ีไดมาจากการทํานิติกรรมโมฆียะตองคืนใหแกกันใน

ลักษณะกลับสูฐานะเดิม  กลาวคือ ถามีทรัพยสินใดไดไปเนื่องจากการทํานิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ   เม่ือมีการบอก

ลางใหเปนโมฆะแลว  ตองคืนทรัพยสินเหลานั้นแกเจาของเดิมไปเสมือนกับมิไดมีการทํานิติกรรมกันเลย   แตถา

พนวิสัยท่ีจะคืนทรัพยสินนั้นได   เชน  เปนผลไมซ่ึงไดรับประทานไปแลว   ดังนี้ใหชดใชคาเสียหายแทน   

นอกจากนี้  ถามีบุคคลภายนอกไดทํานิติกรรมใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินอันเกิดจากนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะโดยสุจริต  

และเสียคาตอบแทนกอนมีการบอกลางนิติกรรมโมฆียะ   บุคคลภายนอกนั้นยอมไดทรัพยสินนั้นไป   โดยไมตอง

คืนใหแกเจาของเดิม   เชน  ผูเยาวซ้ือรถยนตโดยไมไดรับความยินยอมจากบิดามารดา   และผูเยาวไดขาย
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รถยนตคันดังกลาวใหเพ่ือนไปกอนท่ีบิดามารดาจะบอกลาง   เม่ือบิดามารดาของผูเยาวไดบอกลางการซ้ือ

รถยนตของผูเยาวกับผูท่ีขายรถยนตใหผูเยาว   รถยนตคันดังกลาวยอมตกไปเปนของเพ่ือนผูเยาวโดยชอบดวย

กฎหมาย  สวนผูเยาวตองชดใชราคารถยนตใหแกผูขายแทนการคืนตัวรถยนต   และผูขายก็ตองคืนเงินท่ีผูเยาว

ชําระราคารถยนตคืนใหแกผูเยาว 

ระยะเวลาการบอกลางโมฆียะกรรม   ผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรมตองบอกลางภายใน

กําหนดเวลา  จึงจะทําใหนิติกรรมโมฆียะนั้นตกเปนโมฆะดังนี้  

1. ภายใน 1 ป นับแตเวลาท่ีอาจใหสัตยาบันได คําวา “นับแตเวลาท่ีอาจใหสัตยาบันได” 

หมายถึง นับแตเวลาท่ีมูลเหตุแหงโมฆียะนั้นไดสูญสิ้นไปแลว เชน  ผูแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดรูเหตุท่ีสําคัญผิด  

หรือผูถูกขมขูไดพนจากภัยอันเกิดจากการขมขูแลว  เปนตน  

2. ภายใน 10 ป นับแตเวลาทํานิติกรรม หมายถึง นิติกรรมท่ีเปนโมฆียะนั้นไดทํามาเปน

เวลานานถึง 10  ปแลว ก็ไมสามารถจะบอกลางนิติกรรมนั้นไดเลย  แมจะรูหรือไมรูถึงโมฆียะนั้นก็ตาม หรือจะ

รูหลังจาก  10  ปไปแลวก็ตาม 

 

การใหสัตยาบัน 

              การใหสัตยาบัน   หมายถึง  การยืนยันท่ีจะผูกพันตามนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะนั้น  ถือเปนการ สละ

สิทธิท่ีจะบอกลางนิติกรรมโมฆียะนั้น  การใหสัตยาบันนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ  เปนการรับรองใหนิติกรรมโมฆียะ

นั้นมีความสมบูรณตลอดไป   ซ่ึงแมจะมีการบอกลางภายหลังการใหสัตยาบันนั้นแลว  ก็ไมทําใหนิติกรรมท่ี

สมบูรณจากการใหสัตยาบันแลวนั้นเสียไป 

ผูมีสิทธิใหสัตยาบันคือบุคคลประเภทเดียวกับบุคคลผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม  

เม่ือมีการใหสัตยาบัน  หรือมิไดมีการบอกลางนิติกรรมโมฆียะภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  มีผลใหนิติกรรมท่ี

เปนโมฆียะนั้นเปนนิติกรรมสมบูรณตลอดไป โดยจะบอกลางอีกไมได   และถือเปนการรับรองความสมบูรณของ

นิติกรรมนั้น 

 
สัญญา 

สาระสําคัญของสัญญา 
1. ตองมีบุคคลตั้งแต 2 ฝายข้ึนไป 
2. ตองมีการแสดงเจตนาตองตรงกัน (คําเสนอ+คําสนองตรงกัน) 

“คําเสนอ” เปนคําแสดงเจตนาขอทําสัญญา คําเสนอตองมีความชัดเจน แนนอน ถาไมมีความชัดเจน แนนอน 
เปนแตเพียงคําเชิญชวน 
“คําสนอง” คือ การแสดงเจตนาของผูสนองตอผูเสนอ ตกลงรับทําสัญญาตามคําเสนอ คําสนองตองมีความ
ชัดเจน แนนอน ปราศจากขอแกไข ขอจํากัด หรือขอเพ่ิมเติมใดๆ 

3. ตองมีวัตถุประสงคในการทํา 
ประเภทของสัญญา 

1. สัญญาตางตอบแทนกับสัญญาไมตางตอบแทน “สัญญาตางตอบแทน” ไดแก สัญญาท่ีทําให
คูสัญญาตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้ซ่ึงกันและกัน(ม. 369) กลาวคือ คูสัญญาตางมีหนี้ หรือหนาท่ีจะตองชําระ
ใหแกกันเปนการตอบแทน 
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    “สัญญาไมตางตอบแทน” คือ สัญญาท่ีกอหนี้ฝายเดียว เชน สัญญายืม (ม.640, 650) 
2. สัญญามีคาตอบแทนกับสัญญาไมมีคาตอบแทน 
3.สัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ 
“สัญญาประธาน” หมายถึง สัญญาท่ีเกิดข้ึนและเปนอยูไดโดยลําพัง ไมข้ึนอยูกับสัญญาอ่ืน 
“สัญญาอุปกรณ” นอกจากสัญญาอุปกรณจะตองสมบูรณตามหลักความสมบูรณของตัวเองแลว  

ยังข้ึนอยูกับความสมบูรณของสัญญาประธานอีกดวย กลาวคือ ถาสัญญาประธานไมสมบูรณ สัญญา
อุปกรณยอมไมสมบูรณดวยเชนกัน เชน สัญญาค้ําประกัน (ม.680) / สัญญาจํานอง (ม.702) / สัญญา
จํานํา (ม.747) 

4. สัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก โดยคูสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้ใหแกบุคคลภายนอกโดยท่ี
บุคคลภายนอกนั้นไมไดเขามาเปนคูสัญญาดวย เชน สัญญาประกันชีวิต 

5. เอกเทศสัญญาตาม ป.พ.พ. บรรพ 3 กับสัญญาไมมีชื่อ 
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา 

1. สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
    1.เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอก

กลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได ถาฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะท่ีกําหนดให อีกฝายหนึ่ง
จะเลิกสัญญาเสียก็ได (ม.387) 

     2.เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ซ่ึงโดยสภาพหรือโดยเจตนาท่ีคูสัญญาไดแสดงไว วัตถุประสงค 
แหงสัญญาจะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้ ณ เวลาท่ีกําหนดหรือภายในระยะเวลาซ่ึงกําหนดไว 
เจาหนี้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที โดยไมจําเปนตองบอกกลาวกําหนดระยะเวลาชําระหนี้กอน (ม.388) 

     3. เม่ือการชําระหนี้ท้ังหมดหรือแตบางสวนกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะ 
โทษลูกหนี้ได เจาหนี้จะเลิกสัญญาเสียก็ได (ม.389) 

2. สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยขอสัญญา หมายความวา คูสัญญาไดตกลงกันกําหนดสิทธิในการเลิก 
สัญญาไวลวงหนา ถามีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดไวเกิดข้ึน ก็ใหสิทธิบอกเลิกสัญญาแกคูกรณี 

ผลของการเลิกสัญญา 
1. คูสัญญาแตละฝายตองใหอีกฝายหนึ่งกลับคืนสูฐานะเดิม (ม.391 วรรคหนึ่ง) เชน 

- ทรัพยสินท่ีไดสงมอบหรือโอนใหแกกันไปตามสัญญา ก็ตองคืนทรัพยสินนั้นในสภาพท่ี 
เปนอยูเดิมขณะมีการสงมอบหรือโอนไปตามสัญญา และถาเปนการพนวิสัยท่ีจะคืนไดท้ังหมดหรือบางสวน ก็
ตองชดใชคาเสียหายแทน 

- หากทรัพยสินท่ีจําตองสงคืนนั้นเปนเงินตรา กฎหมายกําหนดใหบวกดอกเบี้ย คิดตั้งแตเวลา 
ท่ีไดรับเงินไปดวย (ม.391 วรรคสอง) อัตราดอกเบี้ยนั้น ถามิไดกําหนดเอาไว ใหใชอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป 
(ม.7) 

- อยางไรก็ตาม การเลิกสัญญาอันมีผลทําใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิมนี้ จะเปนสาเหตุทําให 
บุคคลภายนอกเสื่อมเสียสิทธิไมได 

2. การเลิกสัญญาไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนี้ท่ีจะเรียกคาเสียหาย  (มาตรา 391 วรรคทาย) 
หนี ้

ลักษณะสําคัญของหนี้ ตองประกอบดวย 
1. การมีนิติสัมพันธ (ความผูกพันกันในทางกฎหมาย) 
2. การมีเจาหนี้และลูกหนี้ (สิทธิเหนือบุคคล) 
3. ตองมีวัตถุแหงหนี้ (การกระทํา / งดเวนกระทําการ / สงมอบทรัพยสิน) 

บอเกิดแหงหนี้ 
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1. นิติกรรม สัญญา 
2. นิติเหตุ หมายถึง เหตุท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการแสดงเจตนาเขาผูกพันตนเพ่ือกอหนี้  แตกฎหมายเปน 

กําหนด ซ่ึงอาจเปนเหตุธรรมชาติ หรือ อาจเปนเหตุท่ีกอข้ึนโดยการกระทําของบุคคล โดยเขามิไดมุงใหมีผลใน
กฎหมาย แตกฎหมายก็กําหนดใหตองมีหนี้หรือหนาท่ีตอบุคคลอ่ืน ไดแก  ละเมิด (ม.420) จัดการงานนอกสั่ง 
(ม.395, 401)  ลาภมิควรได (ม.406) ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา (ม.1563) 

 การบังคับชําระหนี้ 
1. กําหนดชําระหนี้ ถาเปนกรณีท่ีคูกรณีไมไดตกลงกําหนดเวลาชําระหนี้ไวแนนอนแลว กฎหมาย ถือ

วา หนี้นั้นถึงกําหนดชําระโดยพลัน (ม. 203) 
2. การผิดนัดของลูกหนี้ 
    1.เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้น เจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไม

ชําระหนี้ ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัด เพราะเขาเตือนแลว (ม. 204 วรรคหนึ่ง) 
    2. เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระตามวันแหงปฏิทินแลว และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตามกําหนด ลูกหนี้ไดชื่อ 

วาตกเปนผูผิดนัดแลว โดยมิตองเตือนกอนเลย (ม. 204) 
    3. ถาเปนหนี้อันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดมาแตเวลาท่ีทําละเมิด (ม. 206) 

 
ผลของการท่ีลูกหนี้ผิดนัด 

     1. เจาหนี้มีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการนั้นได (ม.215) 
     2. ถาโดยเหตุท่ีผิดนัดนั้น ทําใหการชําระหนี้กลายเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้ เจาหนี้มีสิทธิท่ีจะ 

บอกปดไมรับการชําระหนี้นั้น และมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้ได (ม. 216) 
     3. ลูกหนี้จะตองรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาท่ีเกิดแตความประมาทเลินเลอในระหวางท่ีตน 

ผิดนัด ท้ังจะตองรับผิดชอบในการท่ีการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนในระหวางผิดนัด
ดวย เวนแตความเสียหายนั้นถึงอยางไรก็จะเกิดมีข้ึนอยูดีถึงแมวาตนจะไดชําระหนี้ทันกําหนดเวลา  (ม.217) 

    4. ในระหวางผิดนัด ถาไมมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ในกรณีของหนี้เงินใหคิดดอกเบี้ยรอยละเจ็ด
ครึ่งตอป (ม. 224) 
     การรับชวงสิทธิ ถามีบุคคลภายนอกท่ีไมไดเปนฝายในมูลหนี้มาแตเดิม แตเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษ 
อาจเขามาเก่ียวของโดยการเขามาใชหนี้แทนลูกหนี้ได และโดยผลของกฎหมายบุคคลภายนอกนั้นก็จะเปนผูเขา
มาสวมตําแหนงเปนเจาหนี้แทนตอไป เรียกวา “การรับชวงสิทธิ” (ม.226) 

การโอนสิทธิเรียกรอง คือ ขอตกลงซ่ึงเจาหนี้เรียกวา “ผูโอน” ยินยอมโอนสิทธิของตนอันมีตอลูกหนี้
ใหแกบุคคลภายนอกเรียกวา “ผูรับโอน” เฉพาะเจาหนี้เทานั้นท่ีสามารถโอนสิทธิเรียกรองของตนให
บุคคลภายนอกได สวนลูกหนี้นั้นจะโอนหนี้ของตนใหบุคคลภายนอกไมได (ม.303) 
- สิทธิเรียกรองท่ีโอนไมได 

1) สภาพของสิทธินั้นไมเปดชองใหโอน (ม.303 วรรคหนึ่ง) 
2) สิทธิเรียกรองท่ีคูกรณีไดแสดงเจตนาหามโอนกัน แตการแสดงเจตนาเชนวานี้จะยกข้ึนเปนขอตอสู

บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตไมได (ม.303 วรรคสอง) 
3) สิทธิเรียกรองใดท่ีตามกฎหมาย ศาลจะสั่งยึดไมได สิทธิเรียกรองเชนนั้นยอมโอนกันไมได (ม.304) 

สิทธิเรียกรองเชนนี้ตองมีกฎหมายบัญญัติไววาไมอยูในขายแหงการบังคับคดีหรือไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี 
- แบบของการโอนสทิธิเรยีกรอง 
1) ตองทําเปนหนังสือ มิฉะนั้นการโอนจะไมสมบูรณ 
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2) จะยกการโอนข้ึนเปนขอตอสูลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได ตอเม่ือ 
ก. บอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้ หรือ 
ข. ใหลูกหนี้ยินยอมดวยในการโอนเปนหนังสือ 

ความระงับแหงหนี้ 
1. การชําระหนี ้
1.1 ผูชําระหนี้ บุคคลภายนอกจะเปนผูชําระหนี้แทนลูกหนี้ก็ได เวนแตสภาพแหงหนี้นั้นจะไมเปดชองใหบุคล
ภายนอกชําระ หรือขัดเจตนาของคูกรณี (ม.314) 
1.2 ผูรับชําระหนี้ ลูกหนี้ตองชําระหนี้ใหแกผูท่ีมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามกฎหมายเทานั้น ถาลูกหนี้ชําระหนี้
ใหแกผูท่ีไมมีสิทธิโดยชอบท่ีจะรับชําระหนี้แลว หนี้นั้นก็หาระงับลงไม “ผูรับชําระหนี้” คือบุคคลดังตอไปนี้ 
(ม.315) 

สัญญาซ้ือขาย 
ความหมายของสัญญาซ้ือขาย มีลักษณะดังนี้ (ม.453) 
1. สัญญาซ้ือขายเปนสัญญาท่ีตองมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นใหแกผูซ้ือ เม่ือคูสัญญาไดแสดง

เจตนาตกลงทําสัญญาซ้ือขายแลว กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตองโอนไปยังผูซ้ือตั้งแตเวลาท่ีไดทําสัญญาซ้ือขาย
กันทันที (ม.458) 

2. ผูซ้ือตกลงจะใชราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย “ราคา” ในท่ีนี้หมายความถึง เงินตราปจจุบันท่ี
สามารถชําระหนี้ไดตามกฎหมาย มิใชทรัพยสินอยางอ่ืน เพราะถาหากเปนทรัพยสินอยางอ่ืนแลว ก็อาจ
กลายเปนสัญญาแลกเปลี่ยนไป (ม. 518) 

สัญญาซ้ือขายท่ีตองทําตามแบบ 
1. อสังหาริมทรัพย (ม.139) ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี 
2. สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ (ม.456) มิฉะนั้น สัญญาซ้ือขายจะตกเปนโมฆะ (ม.456) 
3. สังหาริมทรัพยราคา 500 บาทข้ึนไป ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิด หรือ

ตองไดมีการวางมัดจํา หรือไดชําระหนี้บางสวนแลว จึงจะฟองรองบังคับคดีได (ม.456 วรรคทาย) 
ขอแตกตางระหวางสัญญาจะซ้ือจะขายกับสัญญาซ้ือขายเสร็จเด็ดขาด  

“สัญญาซ้ือขายเสร็จเด็ดขาด” เปนการซ้ือขายท่ีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปลี่ยนมือ หรือโอนไปยังผูซ้ือทันที
อยางเด็ดขาด เม่ือการซ้ือขายสําเร็จบริบูรณ สวนการซ้ือขายจะสําเร็จบริบูรณเม่ือใดนั้น นอกจากการตกลงกัน
แลว ตองพิจารณาถึงแบบของสัญญาดวย ถาเปนการซ้ือขายทรัพยสินชนิดท่ีกฎหมายกําหนดใหมีแบบแลว ตอง
ทําตามแบบดวย มิฉะนั้น สัญญาซ้ือขายก็ตกเปนโมฆะ 
“สัญญาจะซ้ือจะขาย” เปนสัญญาจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจากผูขายไปยังผูซ้ือในเวลาภายหนา 
ขอสังเกต สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษนั้น กฎหมายไดกําหนดใหตองมี
หลักฐานเปนหนังสือ หรือไดวางมัดจําไว หรือไดชําระหนี้บางสวนแลว จึงจะฟองรองบังคับคดีได (ม.456) 

สัญญาขายฝาก 
ลักษณะของสัญญาขายฝาก (ม.491) มีดังนี้ 
1. เปนสัญญาซ้ือขายเสร็จเด็ดขาด ทําใหกรราสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นโอนเปลี่ยนมือจากผูขายไปยังผูซ้ือ

ฝากทันที แมจะยังไมมีการสงมอบหรือชําระราคาก็ตาม 
2. มีขอตกลงใหผูขายฝากอาจไถทรัพยสินนั้นคืนได ในการทําสัญญาขายฝากไมจําเปนตองใชคําวา 

“ไถ” อาจใชคําอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายทํานอเดียวกันก็ได เชน “ซ้ือกลับคืน” หรือ “ซ้ือคืน” เปนตน 
แบบของสัญญาขายฝาก ใหนําบทบัญญัติในลักษณะซ้ือขายมาใชบังคับ 

ระยะเวลาในการใชสิทธิไถคืน (ม.494) มีดังนี้ 
1. ถาเปนอสังหาริมทรัพย คูกรณีจะกําหนดระยะเวลาไถคืนไวเกินกวา 10 ปไมได 
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2. ถาเปนสังหาริมทรัพย คูกรณีจะกําหนดระยะเวลาไถเกินกวา 3 ปไมได 
3. ถาคูกรณีกําหนดระยะเวลาไถคืนไวเกิน 10 ป หรือ 3 ป ก็ตองลดลงมาเหลือเพียง 10 ป หรือ 3 

ป แลวแตประเภททรัพย (ม.495) 
- ในกรณีท่ีไมมีขอตกลงเก่ียวกับระยะเวลาไถไว หรือมีการขยายระยะเวลาไถ แตกําหนดเวลาไถ

รวมกันท้ังหมดจะตองไมเกินระยะเวลาตามกฎหมาย คือ 10 ป หรือ 3 ป แลวแตกรณี (ม.496) 
“สินไถ” คือ ราคาไถถอน ซ่ึงตองเปนเงินตราเทานั้น จะเอาทรัพยสินอยางอ่ืนมาไถแทนไมได และถา

หากไมไดกําหนดสินไถไวในสัญญา กฎหมายถือวา สินไถมีจํานวนเทากับราคาท่ีขายฝากไว แตถามีการกําหนด
ราคาขายฝาก หรือสินไถไวสูงกวาราคาขายฝากท่ีแทจริงเกินอัตรารอยละ 15 ตอป กฎหมายกําหนดใหไถได 
ตามราคาขายฝากท่ีแทจริง รวมถึงประโยชนตอบแทนอีกรอยละ 15 ตอป (ม.499) 

สัญญาเชาทรัพย 
สัญญาเชาทรัพยมีลักษณะดังนี้ (ม. 537) คือ 
1. เปนสัญญาตางตอบแทน สัญญาเชารายใดท่ีกําหนดใหผูเชาไดประโยชนในทรัพยสินฝายเดียว โดย            

ผูเชาไมตองมีหนาท่ีอยางใดๆ แลว สัญญานั้นก็หาเปนสัญญาเชาไม แตอาจเปนสัญญายืม (ม.369) หรือเปน            
ผูอาศัย 

2. ผูเชามีสิทธิไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีเชา “ทรัพยสิน” (ม. 138) ท่ีเปนวัตถุแหง
สัญญาเชานี้จะเปนอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพยหรือสิทธิใดๆ ก็ได และสิทธิท่ีจะใชหรือไดรับประโยชนจาก
ทรัพยสินตามสัญญาเชานั้น กฎหมายไดกําหนดไวชัดเจนวาตองเปนระยะเวลาอันมีจํากัด หรือแมจะกําหนด
ระยะเวลาเชาไวตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชาก็ได (ม.541) เพราะเทากับเปนการกําหนดระยะเวลาอันมี
จํากัดแลว 

3. ผูเชาตกลงใหคาเชาเพ่ือตอบแทนการใชทรัพยสิน “คาเชา” โดยปกติจะเปนเงินตรา แตคูสัญญาจะ
ตกลงกันกําหนดคาเชาเปนทรัพยสินอยางอ่ืนก็ได เพราะไมมีกฎหมายกําหนดหามไวแตอยางใด 

 แบบการทําสัญญาเชาทรัพย กฎหมายไมไดกําหนดแบบของสัญญาไวแตอยางใด ดังนั้นเพียงแต
คูกรณีไดมีเจตนาตกลงกัน สัญญาเชาทรัพยก็เกิดข้ึนแลว แตในเรื่องนี้มีกรณียกเวน หากเปนการเชา
อสังหาริมทรัพย กฎหมายกําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได (ม. 538) 
แบงไดดังนี้ 

1. การเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกําหนดระยะเวลาเชาไวไมเกิน 3 ป ตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยาง
ใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิด มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได 

2. การเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกําหนดระยะเวลาเชาไวเกิน 3 ป หรือตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชา 
ตองทําเปนหนังสือ+จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงหากไมทําตามก็จะฟองรองบังคับคดีไดแคเพียง 3 
ปเทานั้น 
 

การส้ินสุดของสัญญาเชาทรัพย  
1. กรณีท่ีสัญญาเชาระงับไปดวยผลของกฎหมาย อาจมีไดโดยเหตุตอไปนี้ คือ 

1.1 เม่ือสิ้นกําหนดเวลาเชาตามท่ีตกลงไวในสัญญา กฎหมายกําหนดใหสัญญาเชาระงับเม่ือ 
สิ้นกําหนดเวลาท่ีไดตกลงกันไว โดยมิพักตองบอกกลาว (ม.564) 

1.2 เม่ือผูเชาตาย สัญญาเชาทรัพยนั้นคุณสมบัติของผูเชาเปนสาระสําคัญ สิทธิการเชาจึง 
เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเขา อันไมอาจตกทอดเปนมรดกแกทายาทได 

1.3 เม่ือทรัพยท่ีเชานั้นสูญหายไปท้ังหมด (ม.567) 
2. กรณีท่ีสัญญาเชาระงับไปดวยการบอกเลิกสัญญา อาจมีไดโดยเหตุตอไปนี้ คือ 

2.1 กรณีท่ีมีขอตกลงในสัญญาเชาระบุใหสิทธิบอกเลิกสัญญาแกคูสัญญาเอาไวโดยเฉพาะ  
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2.2 เม่ือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติผิดหนาท่ีตามสัญญาเชาในขอสําคัญ เชน ถาผูเชาไม 
ชําระคาเชา ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได (ม.560) 

2.3 กรณีท่ีไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว และไมอาจสันนิษฐานไดวาระยะเวลา 
เชาจะสิ้นสุดลงเม่ือใดแลว กฎหมายไดกําหนดใหสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแกคูกรณีท้ังสองฝายไว แตในการ
บอกเลิกสัญญาเชานั้นตองบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งรูตัวกอนชั่วกําหนดเวลาชําระคาเชาระยะหนึ่งเปนอยางนอย  
แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินกวา 2 เดือน (ม.566) 
สัญญาตางตอบแทนพิเศษย่ิงกวาสัญญาเชาธรรมดา 
คือ นอกจากจะตองชําระคาเชาเพ่ือตอบแทนการไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีเชาแลว  ผูเชายังตอง
ชําระหนี้อยางใดอยางหนึ่งเปนการตอบแทนท่ีไดเขาทําสัญญาเชานั้นยิ่งไปกวาการชําระคาเชาธรรมดาอีกดวย   

ดังนั้น แมไมไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ก็ใชบังคับตามขอตกลงได 
ขอสังเกต คาเชาท่ีมีเงินกินเปลาหรือเงินแปะเจี๊ยะ นั้น ถือวาเปนสวนหนึ่งของเงินคาเชา จึงไมใชสัญญา
ตางตอบแทนพิเศษย่ิงกวาสัญญาเชาธรรมดา 
ผลทางกฎหมายของสัญญาเชาตางตอบแทนพิเศษ 
การทําสัญญาเชาตางตอบแทนพิเศษ แมจะเปนการเชาอสังหาริมทรัพย ก็ไมจําเปนตองมีหลักฐานเปน
หนังสือแตอยางใด และสัญญาเชาตางตอบแทนพิเศษนี้ แมผูเชาตาย สัญญาเชาก็ไมระงับ ทายาทของผู
เชามีสิทธิเชาตอไปไดจนกวาจะครบกําหนดสัญญา 

สัญญาเชาซ้ือ 
มีลักษณะดังนี้ คือ (ม.572) 
1. เปนสัญญาซ่ึงเจาของทรัพยสินนําทรัพยสินออกใหเชา 
2.มีคําม่ันของเจาของทรัพยสินวาจะขายหรือใหทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูเชาซ้ือ หากไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาครบถวนแลว 
แบบของสัญญาเชาซ้ือ ไมวาจะเปนการเชาซ้ือสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยก็ตาม กฎหมายไดกําหนด
แบบของสัญญาเชาซ้ือไว คือ ตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของคูสัญญาในสัญญาท้ังสองฝาย ถาฝายใด
มิไดลงลายมือช่ือ จะถือวาฝายนั้นทําหนังสือดวยมิได มิฉะนั้นสัญญาตกเปนโมฆะ (ม.572 วรรคสอง) 
ความระงับแหงสัญญาเชาซ้ือ 
1. โดยการบอกเลิกของผูเชาซ้ือ โดยการสงมอบทรัพยสินกลับคืนใหแกเจาของ (ม.573) 
2. โดยการบอกเลิกสัญญาของผูใหเชาซ้ือ มีสาเหตุ 2 ประการ คือ  

2.1 เม่ือผูเชาซ้ือผิดนัดไมใชเงินสองคราวติดๆ กัน (ม.574) หากเปนการผิดนัดไมใชเงินในงวดสุดทาย 
ผูใหเชาซ้ือจะตองบอกเลิกสัญญาไดตอเม่ือระยะเวลาการใชเงินไดพนกําหนดไปอีกงวดหนึ่งแลว  (ม.574) 

2.2 เม่ือผูเชาซ้ือกระทําผิดสัญญาในขอท่ีเปนสวนสําคัญ (ม.574) 
ผลของการบอกเลิกสัญญา ผูใหเชาซ้ือซ่ึงเปนเจาของทรัพยสินชอบท่ีจะกลับเขาครอบครองทรัพยสินนั้น และ
ริบเงินท้ังหมดท่ีผูเชาซ้ือไดชําระมาแลว (ม.574) 
ขอแตกตางระหวางสัญญาเชาซ้ือกับสัญญาเชาทรัพย 
1. สัญญาเชาทรัพย ผูเชามีสิทธิครอบครองใชประโยชนจากทรัพยสินท่ีเชาโดยไมมีทางจะไดกรรมสิทธิ์เลย  
ไมวาจะเชากันนานเทาใด / แตสัญญาเชาซ้ือ ผูเชาซ้ือนอกจากมีสิทธิครอบครองใชประโยชนจากทรัพยสินท่ี
เชาแลว ยังอาจไดสิทธิในทรัพยสินนั้นหากไดชําระเงินครบจํานวนครั้งตามท่ีกําหนดในสัญญา 
2. คาเชาในสัญญาเชาทรัพยนั้น จะเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนก็ได / แตคาเชาซ้ือนั้นกฎหมายระบุไว
ชัดเจนวาตองเปนเงินเทานั้น (ม.572) 
3. สัญญาเชาซ้ือเปนสัญญาท่ีตองทําตามแบบ คือ ตองทําเปนหนังสือ มิฉะนั้นตกเปนโมฆะ / แตสัญญา
เชาทรัพยไมตองทําตามแบบแตอยางใด 
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สัญญาจางแรงงาน 
คือ สัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวา นายจาง และ
นายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาท่ีทํางานให (ม.575) การจางแรงงานนี้ รวมถึงการใชความรู
ความสามารถดวย เชน จางครูมาสอนหนังสือ เปนตน เปนสัญญาไมมีแบบ เพียงตกลงดวยวาจาก็ใชไดแลว 

สัญญาจางทําของ 
 หลักเกณฑท่ีสําคัญ (ม.587) มีดังนี้ 
1. เปนสัญญาตางตอบแทน 
2. เปนสัญญาท่ีมุงถือผลสําเร็จของงาน 
3. ไมมีแบบ 

อายุความการฟองรองเพ่ือใหผูรับจางรับผิดในความชํารุดบกพรอง ตองฟองภายใน 1 ปนับแตวันท่ี
ความชํารุดบกพรองไดปรากฏข้ึน (ม.601) 
สัญญายืมใชคงรูป 
หลักเกณฑท่ีสําคัญ (ม.640) ดังนี้ คือ 

1. เปนสัญญาไมมีคาตอบแทน  
2. เปนสัญญาท่ีไมโอนกรรมสิทธิ์ 
3. วัตถุแหงสัญญายืมใชคงรูปคือทรัพยสิน 

หนาท่ีของผูยืม 
1. หนาท่ีในการเสียคาใชจายตางๆ และคาบํารุงรักษาทรัพยสิน (ม.647) คาใชจายในการสงมอบทรัพยสินคืน 
(ม. 642) 
2. หนาท่ีในการใชสอยทรัพยสินและสงวนรักษาทรัพยสินท่ียืม และตองใชทรัพยสินดวยตนเอง จะนําไมใหผูอ่ืน
ใชไมได (ม.643) 
3. หนาท่ีในการสงคืนทรัพยสินท่ียืมเม่ือใชเสร็จ 
 ความระงับแหงสัญญายืมใชคงรูป 
1. ในกรณีท่ีสัญญาไดกําหนดระยะเวลายืมไว สัญญาจะระงับเม่ือสิ้นกําหนดระยะเวลาตามสัญญา 
2. ในกรณีท่ีสัญญาไมไดกําหนดระยะเวลายืมไว ผูใหยืมมีสิทธิเรียกคืนเม่ือใดก็ได (ม.646 วรรคสอง) 
3. สัญญายืมใชคงรูปจะระงับไปเม่ือผูยืมตาย (ม.648) 
4. สัญญายืมใชคงรูปจะระงับไปเม่ือผูใหยืมบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีผูยืมผิดสัญญา (ม.645) 
สัญญายืมใชส้ินเปลือง 
หลักเกณฑท่ีสําคัญ (ม.650) ดังนี้  
1. สัญญายืมใชสิ้นเปลืองอาจเปนสัญญามีคาตอบแทนก็ได 
2. เปนสัญญาท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ 
3. วัตถุแหงสัญญายืมใชสิ้นเปลืองคือทรัพยสินชนิดใชไปสิ้นไป 
หนาท่ีของผูยืม ตองสงมอบทรัพยสินประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันใหแกผูใหยืม เม่ือสัญญายืมระงับ
สิ้นไป (ม.640) 

สัญญากูยืมเงิน 
มีหลักดังนี้ (ม.653) คือ ในการยืมเงินท่ีมีจํานวนเกินกวา 2,000 บาทข้ึนไปนั้น ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได 
สัญญากูยืมเงินท่ีคิดดอกเบ้ีย ดอกเบี้ยนั้นจะเปนเงินตราหรือจะเปนทรัพยสินอยางอ่ืนก็ได ในการคิดดอกเบี้ย
นั้นคูสัญญาจะคิดดอกเบี้ยเกินกวารอยละ 15 ตอปไมได ถาคูสัญญาฝาฝนก็จะมีผลทําใหดอกเบี้ยท้ังหมดตก
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เปนโมฆะ แตในสวนของตนเงินนั้นยังคงใชได เพราะสามารถแยกสวนตนเงินซ่ึงสมบูรณออกจากสวนดอกเบี้ย
ได (ม.173) 
หากคูสัญญากําหนดใหคิดดอกเบี้ยแตไมไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว  ใหคิดรอยละ 7.5 ตอป (ม.7) 
การคิดดอกเบี้ยทบตน หากคูสัญญาไดตกลงกันไวเปนหนังสือวา ใหคิดดอกเบี้ยทบตนไดในกรณีท่ีดอกเบี้ยได
คางชําระไมนอยกวา 1 ปแลว (ม. 654) กับกรณีมีประเพณีการคาขายใหคิดดอกเบี้ยทบตนได 

สัญญาฝากทรัพย 
มีหลักดังนี้ (ม.657) 
1. เปนสัญญาท่ีสมบูรณเม่ือสงมอบทรัพย (ถาไมมีการสงมอบ ถึงแมวาจะไดทําเปนหนังสือกันแลว สัญญานั้นก็
ไมสมบูรณ ฟองรองบังคับคดีกันไมได 
2. วัตถุแหงสัญญาเปนทรัพยสิน 
3. ผูรับฝากตองเก็บรักษาไวในอารักขาแหงตน 
คาบําเหน็จในการฝากทรัพย กฎหมายใหถือวาเปนการฝากทรัพยมีบําเหน็จ (ม.658) ฉะนั้นแมจะไมไดตกลง
คาฝากไวตอกัน ก็สามารถเรียกรองกันได 

สัญญาค้ําประกัน 
หลักมีดังนี้ (ม.680) 
1. เปนเรื่องท่ีผูคํ้าประกันทําสัญญาผูกพันตนตอเจาหนี้วาจะชําระหนี้ใหเม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้  
2. สัญญาคํ้าประกันเปนสัญญาอุปกรณ กลาวคือ จะตองมีหนี้ใหคํ้าประกัน ดังนั้น ถาหนี้ดังกลาวไมชอบดวย
กฎหมายก็ดี หรือระงับสิ้นไปดวยเหตุใดๆ ก็ดี สัญญาคํ้าประกันยอมสิ้นผลไปดวย (ม.681 วรรคหนึ่ง) 
แบบของสัญญาค้ําประกัน 
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือผูค้ําประกันเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได (ม.680 
วรรคสอง) แตเจาหนี้ยังคงสามารถฟองใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหตามมูลหนี้สัญญาประธานได  

สัญญาจํานอง 
มีหลักดังนี้ (ม.702 วรรคหนึ่ง) 
1. เปนเรื่องท่ีผูจํานองนําทรัพยสินไปตราไวแกผูรับจํานองเพ่ือประกันการชําระหนี้ ถาลูกหนี้ไมชําระหนี้เม่ือถึง
กําหนด เจาหนี้ก็สามารถบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินท่ีจํานองได (ม.702 วรรคสอง) 
2. ผูจํานองไมตองสงมอบทรัพยสินใหแกผูรับจํานอง ผูจํานองยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นอยู 
3. สัญญาจํานองเปนสัญญาอุปกรณ (ม.707) 
ทรัพยสินท่ีจํานองได (ม.703) 
1. อสังหาริมทรัพย (ม.139) 
2. สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษท่ีไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมาย ไดแก 
(ก) เรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแต 6 ตันข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตมีระวางตั้งแต 5 ตันข้ึนไป 
(ข) แพ (floating house) 
(ค) สัตวพาหนะ 
3. สังหาริมทรัพยอ่ืนๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ เชน เครื่องจักรกลโรงงาน 
แบบของสัญญาจํานอง ตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี หากไมปฏิบัติตาม สัญญา
จํานองเปนโมฆะ (ม.152) 

 สัญญาจํานํา 
มีหลักดังนี้ (ม.747) 
1. ทรัพยสินท่ีจํานําตองเปนสังหาริมทรัพย แตสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษก็นํามาจํานําได 
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2. ผูจํานําตองสงมอบทรัพยสินท่ีจํานําใหแกผูรับจํานํา ผูจํานําในสัญญาจํานํานั้นจะเปนตัวลูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอกก็ได ถาไมมีการสงมอบทรัพยสินท่ีจํานําสัญญาจํานําก็ไมเกิดข้ึน 
3. สัญญาจํานําเปนสัญญาอุปกรณ 

สัญญาตัวแทน 
ความเปนตัวแทนอาจเกิดได 2 ประการ คือ (ม.797) 
1. การเปนตัวแทนโดยชัดแจง 
2. การเปนตัวแทนโดยปริยาย โดยเกิดจากพฤติการณทําใหเขาใจไดวามีการเปนตัวแทนกันแลว 
อนึ่ง ผูจะเปนตัวแทนนั้น ตองอาศัยอํานาจของตัวการ ดังนั้น ถาตัวการไมสามารถทํากิจการนั้นไดดวยตนเอง 
ตัวแทนก็ไมมีอํานาจ 
แบบของการตั้งตัวแทน สัญญาตัวแทนตามปกติไมมีแบบ อยูท่ีตัวการกับตัวแทนจะตกลงกันอยางไรก็ตาม 
กฎหมายไดวางหลักไววา ถากิจการใด กฎหมายบังคับให ตองทําเปนหนังสือ การตั้งแตแทนเพ่ือทํากิจการนั้น 
ตองทําเปนหนังสือดวย สวนถากิจการใดกฎหมายบังคับวา ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ การตั้งตัวแทนเพ่ือ
กิจการนั้นก็ตองมีหลักฐานเปนหนังสือดวย (ม.798) ถาตัวแทนกระทําไปโดยไมไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
จากตัวการ การกระทํานั้น ยอมไมผูกพันตัวการ 
สัญญานายหนา 
“นายหนา” คือบุคคลซ่ึงทําสัญญากับบุคคลหนึ่งท่ีเรียกวาตัวการ ตกลงทําหนาท่ีเปนคนกลางหรือเปนสื่อ 
ช้ีชองใหตัวการไดเขาทําสัญญา กับบุคคลภายนอก (ม.845) 
บําเหน็จของนายหนา 
สัญญานายหนานั้น ตามปกติตองถือวามีบําเหน็จ (ม.846) แมจะไมมีขอตกลงกันไว ก็ตองใหบําเหน็จตาม
ธรรมเรียมคือรอยละ 5 สิทธิเรียกคาบําเหน็จเกิดข้ึนเม่ือตัวการกับบุคคลภายนอกไดตกลงกันทําสัญญาเสร็จ 
แมตอมาจะมีการบอกเลิกสัญญาภายหลัง ก็ตองจายคาบําเหน็จให 
อายุความฟองรองเรียกคานายหนา ใชอายุความ 10 ป ตามบทบัญญัติท่ัวไป 
 

สัญญาประนีประนอมยอมความ  
มาตรา 850  “อันวาประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาซ่ึงผูเปนคูสัญญาท้ังสองฝายระงับขอ  

พิพาทอันใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึนนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน” 
 
จากบทนิยามหรือความหมายดังกลาวอาจแยกอธิบายหลักเกณฑของสัญญาประนีประนอมยอมความได  
ดังนี้ คือ 

1. เปนสัญญาตางตอบแทนท่ีมีคูสัญญาสองฝาย 
2. คูสัญญาท้ังสองฝายไดทําสัญญาระงับขอพิพาทซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึนใหเสร็จไป  
3. คูสัญญาตางยอมผอนผันใหแกกัน 

 4. กอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมในระหวางคูสัญญา 
สัญญาประนีประนอมยอมความตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 
สัญญาประนีประนอมยอมความไมมีแบบเปนสัญญาท่ีสมบูรณโดยการแสดงเจตนาแตหากจะ   

ฟองรองคดีตองมีหลักฐานเปนหนังสือ  
 มาตรา 851 “อันสัญญาประนีประนอมยอมความ นั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยาง  

หนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายท่ีตองรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนของฝาย นั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟอง 
รองใหบังคับคดี หาไดไม” 

 กฎหมายบัญญัติแตเพียงใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูตองรับผิดเม่ือจะฟองรอง   
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บังคับคดีหลักฐานเปนหนังสือจึงเปนเพียงพยานหลักฐานในการฟองรองคดี ซ่ึงมีหลักอยางเดียวกับการกูยืม 
เงินเกินกวา 2,000 บาท  
  “หลักฐานเปนหนังสือนี้ไมมีพิธีการอยางใดจะเขียนท่ีไหนในวัตถุท่ีเปนกระดาษ หรือ วัตถุ 
อยางอ่ืนใด เม่ือไรก็ได ท้ังส้ิน ขอแตใหเปนหนังสือ คือ ขอความ เครื่องหมาย แทนคําพูดท่ีพอจะอาน เขา
ใจความเปนหลักฐานพอฟงไดในเบ้ืองตน และมีลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิดไว เทานั้น ก็เปนอันเพียงพอ” 
เชน  

คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 464/2504  
ความประสงคของกฎหมายท่ีใหมีหลักฐานเปนหนังสือเพียงเพ่ือความม่ันคงแนนอนหาได  

บังคับไววาตองเขียน หรือทําในรูปแบบอยางใดไมหากกรณีมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใด ปรากฏชัด 
แจงพอรับฟงได ศาลยอมบังคับตามหลักฐานนั้น ๆ ได เชน 

เชน บันทึกเปรียบเทียบของอําเภอ ,  รายงานการประชุม , บันทึกประจําวันของสถานีตํารวจ  
จดหมายโตตอบ เปนตน 
 

อนึ่งการฟองคดีในสัญญาประนีประนอมยอมความ นอกจากตองมีหลักฐานเปนหนังสือแลว  
ยังตองมีลายมือชื่อของผูรับผิด หรือตัวแทนของฝาย นั้นเปนสําคัญดวย  

สําหรับการลงลายมือชื่อ ก็ตองบังคับ ตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9 วา  
ดวยการลงลายมือชื่อ คือ ถาหากคูสัญญาเขียนหนังสือไมไดก็อาจใชวิธีพิมพลายมือชื่อ โดยมีพยานเซ็นรับรอง 
สองคน และพยาน 2 คน นั้น ตองเห็นผูนั้นพิมพลายนิ้วมือ หรือลงเครื่องหมาย แทน ดวย ถาลงชื่อเปน 
พยานโดยไมเห็นยอมไมถือวาเปนการรับรองพยานตามความในมาตรา 9 (คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 555/79, 
1131/2479) 

แตในกรณีลงลายมือชื่อตอพนักงานเจาหนาท่ี แมจะพิมพลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอ่ืน  
แทน ไมจําตองมีพยานรับรองลายมือชื่อก็ใชได (คํา พิพากษา ศาล ฎีกา ท่ี 39-40/2490) 
  บทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 851 ใชบังคับท่ัวไปไมจํากัดวาสัญญาประนีประนอมยอมความ  
นั้น จะเปนสัญญาท่ีทํากันเองหรือทําตอหนาศาลดังนั้น  แมสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีทํากันตอหนาศาล  
ซ่ึงโจทกเปนฝายตองรับผิดมิไดลงลายมือชื่อไวแมศาลชั้นตนจะจดรายงานกระบวนพิจารณาไววาโจทก                
ไมยอมลงลายมือชื่อจึงบันทึกไวตอหนาโจทกจําเลยแลวศาลชั้นตนพิพากษาใหคดีเปนอันเสร็จเด็ดขาดไป           
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  นั้นและใหบังคับตามสัญญายอม  ดังนี้ สัญญาประนีประนอมยอมความ   
ในคดีนี้จึงเปนสัญญาไมชอบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 851 (คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 195/2521)  
      ประกันภัย 
หลักเกณฑเฉพาะของสัญญาประกันภัย มี 3 ประการ คือ (ม.861) 
1. เปนสัญญาตางตอบแทน คือ ผูเอาประกันภัยเปนลูกหนี้ท่ีจะตองชําระเบ้ียประกันภัย และเปนเจาหนี้ท่ี
จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํานวนหนึ่ง เม่ือมีเหตุในอนาคตตามสัญญาไดเกิดข้ึน 
2. เปนสัญญาท่ีมีเง่ือนไขอันไมแนนอน เพราะเปนภัยท่ีไมมีใครคาดคิดลวงหนาไดวาจะเกิดแกใคร เม่ือใด 
3. เปนสัญญาท่ีรัฐควบคุม 
สัญญาประกันวินาศภัย 
เปนสัญญาท่ีมุงหมายชดใชคาสินไหมทดแทน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันสามารถคํานวณเปนราคาเงินได 
(ม.867 วรรคสอง) 

สัญญาประกันชีวิต 
ไดแก สัญญาประกันภัย ซ่ึงเง่ือนไขในการใชจํานวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลหนึ่ง 
(ม.889) 
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      ทรัพย 
“ทรัพย” หมายความวา วัตถุมีรูปราง (ม.137) 
“ทรัพยสิน” หมายความรวมท้ังทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาได (ม. 138) 

ประเภทของทรัพย 
1.อสังหาริมทรัพย คือ ทรัพยท่ีเคลื่อนท่ีไมได เชน  

1.1 ท่ีดิน หมายถึง พ้ืนแผนดิน รวมตลอดถึง ภูเขา เกาะ และท่ีชายทะเลดวย 
1.2 ทรัพยท่ีติดกับท่ีดินมีลักษณะเปนการถาวร 
1.3 ทรัพยซ่ึงประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดิน 
1.4 สิทธิอันเก่ียวกับ 1.1, 1.2 และ 1.3 อันไดแก สิทธิในกรรมสิทธิ ์(ม.1336), สิทธิ 

ครอบครอง (ม.1367), สิทธิจํานอง, สิทธิเก็บกิน (ม.1417) ภาระจํายอม (ม.1387) เปนตน 
2. สังหาริมทรัพย ไดแก 

2.1 ทรัพยสินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย 
2  2.2 สิทธิท้ังหลายอันเก่ียวกับสังหาริมทรัพย เชน สิทธิจํานอง สิทธิยึดหนวง เปนตน 

3. ทรัพยแบงได (ม.141) ไดแกทรัพยอันอาจแยกออกจากกันเปนสวนๆ ได โดยยังคงสภาพเดิมอยู 
4. ทรัพยแบงไมได (ม.142) ไดแก 

4.1 ทรัพยท่ีไมอาจแยกออกจากกันไดโดยสภาพ เชน บาน โตะ เกาอ้ี เปนตน 
4.2 ทรัพยท่ีกฎหมายถือวาแบงไมได เชน หุนของบริษัท สวนควบของทรัพย เปนตน 

5. ทรัพยนอกพาณิชย (ม.143) ไดแก 
5.1 ทรัพยท่ีไมอาจถือเอาได เชน กอนเมฆ ดวงอาทิตย เปนตน 
5.2 ทรัพยท่ีไมอาจโอนกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย เชน ท่ีดินธรณีสงฆ ยาเสพติด เปนตน 

สวนประกอบของทรัพย 
1. สวนควบ (ม.144) ไดแก สวนซ่ึงวาโดยสภาพแหงทรัพย หรือโดยจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน เปน

สาระสําคัญในความเปนอยูของทรัพยนั้น และไมอาจจะแยกจากกันได นอกจากทําลาย ทําใหบุบสลาย หรือทํา
ใหทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป ขอยกเวนในเรื่องสวนควบมีดังนี้ (ม.145, 146) 

1.1 ไมลมลุกหรือธัญชาติ 
1.2 ทรัพยอันติดกับท่ีดิน หรือโรงเรือนชั่วคราว 
1.3 โรงเรือนหรือการปลูกสรางอยางอ่ืนซ่ึงผูมีสิทธิในท่ีดินของผูอ่ืนไดใชสิทธิปลูกทําลงไว 

2. อุปกรณ (ม.147) ไดแก สิ่งท่ีใชบํารุงดูแลรักษาทรัพยประธาน และสามารถแยกออกจากทรัพย
ประธานไดโดยไมทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรง ตางจากการเปนสวนควบ  

3. ดอกผล คือ ผลประโยชนท่ีไดงอกเงยจากทรัพยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเองโดยสมํ่าเสมอ แบงออกเปน 2 
ประเภท คือ (ม.148) 

3.1 ดอกผลธรรมดา คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของทรัพยซ่ึงไดมาจากตัวทรัพย โดยการมี 
หรือใชทรัพยนั้นตามปกตินิยม เชน ผลไม น้ํานม ขนสัตว และลูกของสัตว เปนตน 

3.2 ดอกผลนิตินัย ซ่ึงเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย เชน ดอกเบี้ย กําไร คาเชา คาปนผล ฯ 
บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ 
 “บุคคลสิทธิ” คือ สิทธิหรือบุคคลท่ีจะบังคับใหกระทําการ งดเวนกระทําการหรือสงมอบทรัพยสินให ไดแก
สิทธิตางๆ ท่ีเจาหนี้จะบังคับเอาไดจากลูกหนี้นั่นเอง 
“ทรัพยสิทธิ” คือ สิทธิเหนือทรัพยสิน สามารถบังคับไดโดยตรงเอากับตัวทรัพยสินได ทรัพยสิทธิ เกิดข้ึนไดก็
แตอาศัยอํานาจของกฎหมายเทานั้น ไดแก กรรมสิทธิ์ สิทธิอาศัย ภาระจํายอม สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน 
และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย (ม.1387-1434) เปนตน 
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1. ประเภทของทรัพยสิทธ ิ 
1.1 กรรมสิทธิ์  
ไดแก สิทธิในความเปนเจาของในทรัพยสิน ซ่ึงผูมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยยอมมีสิทธิ
ดังตอไปนี้ตอทรัพยสินของตนเอง (ม. 1336)  

1. สิทธิใชสอยทรัพย 2. สิทธิจาหนายทรัพยสิน 3. สิทธิไดดอกผลแหงทรัพยสิน 4. สิทธิติดตามเอา
ทรัพยสินคืนจากผูท่ีไมมีสิทธิจะยึดถือได 5. มีสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย  

เจาของทรัพยยอมมีสิทธิดังกลาวขางตนตอทรัพยสินของตนเองยกเวนแตจะถูกจากัดการใชสิทธิภายใต
บทบัญญัติของกฎหมาย แดนแหงกรรมสิทธิ์  
1.2 กรรมสิทธิ์รวม หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปเปนเจาของทรัพยสินเดียวกัน โดยปกติเจาของรวมจะมี
สวนในทรัพยสินรวมนั้นเพียงใดยอมเปนไปตามสวนแหงความเปนเจาของทรัพยสินนั้น หากไมสามารถพิสูจน
แสดงความเปนเจาของไดวามีสวนเทาใดแลว กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมมีสวนเทากัน  
สิทธิของเจาของรวมท่ีมีตอทรัพยสิน  

1. ใชสิทธิเก่ียวแกกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินรวมตอสูบุคคลภายนอก เชน เจาของรวมแตผูเดียว มีสิทธิ
ฟองขับไลผูท่ีอาศัยหองอันเปนเจาของรวมได  

2. มีสิทธิใชทรัพยสินรวมไดในเม่ือไมขัดตอสิทธิของเจาของรวมคนอ่ืน และมีสิทธิไดดอกผลตามสวน
ของตนจากทรัพยสินนั้น  

    คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 221/2482 เจาของท่ีดินรวมกันจะหามมิใหเจาของรวมอีกคนหนึ่งเขา
เก่ียวของในท่ีดินมิได  

3. มีสิทธิจําหนาย จานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันทรัพยสินรวมแตเฉพาะสวนของตนได แตจะจา
หนาย จานา จานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันทรัพยท้ังหมดไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของรวม
หมดทุกคน  

    คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 227/2493 เจาของรวมเอาท่ีดินไปจานอง โดยเจาของรวมคนอ่ืนมิไดรู
เห็นยินยอม สัญญาจานองไมผูกพันสวนกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน คงใชบังคับไดเฉพาะสวนของเจาขอรวมได  

4. มีสิทธิเรียกใหแบงทรัพยสินในโอกาสอันควร เวนแตจะมีนิติกรรมระหวางเจาของหามมิใหแบง
ทรัพยสินชั่วระยะเวลาหนึ่งซ่ึงไมเกินสิบป หรือมีวัตถุประสงคท่ีจะไมแบงเปนการถาวร  
1.3 สิทธิครอบครอง  
หมายถึง สิทธิท่ีจะยึดถือทรัพยสินไวเพ่ือตน ซ่ึงการจะไดสิทธิครอบครองจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ  2 
ประการคือ  
1. มีการยึดถือทรัพยสิน โดยจะยึดถือดวยตนเองหรือใหบุคคลอ่ืนยึดถือแทนก็ได  
2. มีเจตนายึดถือทรัพยสินนั้นไวเพ่ือตนเอง แตไมจําตองมีเจตนาเปนเจาของ เชน ผูยืมทรัพยสินของผูอ่ืน มีการ
ยึดถือเพ่ือประโยชนของตนเอง กลาวคือ เพ่ือใชประโยชนในระหวางท่ียืมทรัพย  

การครอบครองปรปกษ หมายถึง การท่ีบุคคลไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอ่ืนโดยการครอบครองตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ ซ่ึงไดบัญญัติวา 

“บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอ่ืนไวโดยสงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของถาเปน

อสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาหา

ปไซร ทานวา บุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์” 

การท่ีบุคคลจะไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษจะตองปรากฏวา ทรัพยสินนั้นเปน ทรัพยสิน

ของผูอ่ืนท่ีเจาของจะตองมีกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะท่ีดิน ท่ีดินท่ีจะไดกรรมสิทธิ์โดยการ ครอบครองปรปกษ
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จะตองเปนท่ีดินท่ีมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ไดแก โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราวา               

“ ไดทําประโยชนแลว ” ถาหากท่ีดินนั้นเจาของมีเพียงสิทธิครอบครองเทานั้น เชน ท่ีดินมีหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.) แมผูนั้นจะครอบครองท่ีดินดังกลาวนานเพียงใดก็ไมไดกรรมสิทธิ์

โดยการครอบครองปรปกษ แตอยางใด นอกจากนั้น การครอบครองดังกลาวจะตองเปนการครอบครองโดย

สงบ โดยเปดเผยไมมีการ ปดบังอําพรางหรือซอนเรนและมีเจตนาเปนเจาของ ถาเปนการครอบครองในฐานะ

ผูเชา หรือ ผูอาศัยไมไดครอบครองโดยมีเจตนาเปนเจาของก็ไมเขาองคประกอบท่ีจะไดกรรมสิทธิ์โดยการ

ครอบครองปรปกษ และการครอบครองปรปกษจะนําไปใชแกทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ แผนดินไมได 

เพราะตองหามตามมาตรา ๑๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมท้ังจะนําไปใชกับท่ีธรณีสงฆหรือ

ท่ีวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆไมไดดวย 

1.4 ภาระจํายอม  
มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพยอาจตองตกอยูในภาระจํายอม อันเปนเหตุใหเจาของตองรับกรรมบางอยาง ซ่ึง
กระทบถึงทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางมีอยูในกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้น เพ่ือประโยชนแก
อสังหาริมทรัพยอ่ืน  
หลักเกณฑ  
1. มีอสังหาริมทรัพยสองอสังหาริมทรัพย  
2. อสังหาริมทรัพยท้ังสองจะตองเปนของเจาของตางคนกัน   
3. อสังหาริมทรัพยหนึ่งจําตองรับกรรมบางอยาง หรือถูกตัดสิทธิบางอยางเพ่ือประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอ่ืน  
การไดมาซ่ึงภารจํายอมอาจไดมาโดย 3 วิธีดังตอไปนี้  
1. โดยนิติกรรม คือ การไดมาโดยการตกลงระหวางเจาของท่ีดินซ่ึงเปนภารทรัพยและสามยทรัพยโดยอาจจะมี
การใหคาตอบแทนหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับขอตกลง  
2. โดยอายุความ (การไดทางภาระจํายอมโดยอายุความ)  
3. โดยผลแหงกฎหมาย เชน การปลูกโรงเรือนรุกลาเขาไปในท่ีดินของบุคคลอ่ืนโดยสุจริต มีสิทธิจดทะเบียน
ภารจํายอมเหนือท่ีดินเฉพาะสวนท่ีรุกลาได  
ลักษณะของภารจาํยอม  
1. ภารจํายอม ยอมตกติดไปกับสามยทรัพยเวนแตจะตกลงไวในสัญญากอตั้งภารจํายอมไวเปนอยางอ่ืน   
2. ภารจํายอมยอมตกติดไปกับภารยทรัพยเสมอ การเปลี่ยนเจาของภารยทรัพยจะโอนไปยังของผูใด  
3. การแบงแยกภารยทรัพยหรือสามยทรัพย หากสวนท่ีแบงแยกยังติดภารจํายอมอยู หรือภารจํายอมยังเปน
ประโยชนแกสามยทรัพยสวนท่ีแบงแยกอยู ภาระจํายอมก็ไมสิ้นไปเพราะการแบงแยกภารยทรัพย หรือ
สามยทรัพย  
1.5 สิทธิอาศัย  
หมายถึง สิทธิท่ีจะอยูในโรงเรียนของบุคคลอ่ืนโดยไมตองเสียคาเชา ลักษณะของสิทธิอาศัย จะตอเปนการอยูใน
โรงเรือนของผูอ่ืนเพ่ืออยูอาศัย ไมใชวัตถุประสงคอ่ืน เชน เพ่ือทําการคา การทําธุรกิจ และตองเปนการอยูอาศัย
อยูในโรงเรือนเทานั้นไมใชอาศัยอยูในท่ีดิน  
การไดมาซ่ึงสิทธิอาศัย  
สิทธิอาศัยจะไดมาโดยทางนิติกรรมเทานั้น กลาวคือ โดยการตกลงระหวางเจาของโรงเรือนกับผูซ่ึงไดจะได
สิทธิอาศัย และจะตองไมมีการใหคาตอบแทนแกเจาของโรงเรือน  ถามีการใหคาตอบแทนจะมีลักษณะเปนการ
เชาทรัพยไมใชสิทธิอาศัย  
ลักษณะของสิทธิอาศัย  
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1. สิทธิอาศัยถามิไดจํากัดการใชสิทธิวาเพ่ือประโยชนแกผูอาศัยเฉพาะตัว บุคคลในครอบครวัและในครวัเรือน
ของผูอาศัยจะอยูดวยก็ได  
2. สิทธิอาศัยไมสามารถโอนไดโดยทางมรดก หมายความวา ผูทรงสิทธิอาศัยตายทายาทของผูทรงสิทธิอาศัย
ไมสามารถใชโรงเรือนนั้นตอไปอีกได  
3. สิทธิอาศัยนั้นถาผูใหสิทธิอาศัยมิไดหวงหามไวโดยชัดแจง ผูอาศัยจะเก็บเอาดอกผลธรรมดา หรือผลแหง
ท่ีดินมาใชเพียงท่ีจาเปนแกความตองการของครัวเรือนก็ได  
ความระงับของสิทธิอาศัย  
1. เม่ือนิติกรรมกอสิทธิอาศัยมิไดกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอาศัยเอาไว  ผูใหอาศัยมีสิทธิบอกเลิกสิทธิอาศัย
เมือใดก็ไดโดยตองบอกเลิกลวงหนาตามสมควร  
2. ถานิติกรรมกอตั้งสิทธิอาศัยกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอาศัยเอาไว เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
สิทธิอาศัยยอมระงับลง  
3. เม่ือผูทรงสิทธิอาศัยถึงแกความตาย  
4. เม่ือโรงเรือนท่ีใหอาศัยสลายไปท้ังหมด  
1.6 สิทธิเหนือพ้ืนดิน  
หมายถึง สิทธิท่ีบุคคลหนึ่งไดเปนเจาของโรงเรือน ส่ิงปลูกสรางหรือส่ิงเพาะปลูกบนดินหรือใตดินนั้น  
ลักษณะของสิทธิเหนือพ้ืนดิน  
1. สิทธิเหนือพ้ืนดินจะกอใหเกิดข้ึนไดเฉพาะแตท่ีดินเทานั้น  
2. ผูทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินมีเพียงกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินเทานั้น  ไมมีฐาน
เปนเจาของท่ีดิน  
3. โรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกจะปลูกสรางโดยเจาของท่ีดินหรือผูทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินเปนผู
เพาะปลูกก็ได  
4. โรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกไมตกเปนสวนควบกับท่ีดินเพราะถือวาผูทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินมีสิทธิ
ในการปลูกสรางลงไปตาม ป.พ.พ. ม. 146  
5. สิทธิเหนือพ้ืนดินไมระงับเพราะเหตุโรงเรือน สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกสลายไป  
6. การไดมาซ่ึงสิทธิเหนือพ้ืนดินจะไดมาโดยทางนิติกรรมเทานั้นโดยจะกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิเหนือ
พ้ืนดินหรือไมก็ได ถากําหนดจะกําหนดไดสูงสุดไมเกินสามสิบปหรือตลอดอายุของเจาของท่ีดิน  หรือผูทรงสิทธิ
เหนือพ้ืนดิน  
7. สิทธิเหนือพ้ืนดินสามารถโอนตอไปไดท้ังโดยทางนิติกรรมและทางมรดก  
1.7 สิทธิเก็บกิน  
หมายถึง สิทธิท่ีจะเขาครอบครอง ใช และถือเอาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน โดยไมมีการ
กําหนดหรือจํากัดลักษณะของการใชประโยชน  
ถามีการจํากัดลักษณะการใช เชน ใหใชประโยชนเฉพาะอยูอาศัยเทานั้นจะมีลักษณะเปนสิทธิอาศัย และถามี
การใหคาเชาหรือคาตอบแทนการใชประโยชนก็จะมีลักษณะเปนการเชาทรัพย  
ลักษณะของสิทธิเหนือพ้ืนดิน  
1. ผูทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินมีสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นท้ังหมดยกเวนสิทธิในการจําหนายจายโอนทรัพยสิน  
2. สิทธิเก็บกินจะกอใหเกิดเหนืออสังหาริมทรัพยใดๆก็ไดไมวาจะเปน  ท่ีดิน หรือโรงเรือน  
3. สิทธิเหนือพ้ืนดินจะเกิดข้ึนไดแตโดยทางนิติกรรมเทานั้นและผูทรงสิทธิเก็บกินจะเสียคาเชาหรือประโยชน
อยางใดหรือไมก็ได  
4. สิทธิเก็บกินระงับเม่ือผูทรงสิทธิเก็บกินตาย  
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4. ผูทรงสิทธิเก็บกินตองออกคาใชจายในการจัดการทรัพยสินตลอดจนเสียภาษีอากรกับตองใชดอกเบี้ยหนีสิน  
ซึงติดพันทรัพยสินนั้นในระหวางท่ีสิทธิเก็บกินยังมีอยู  
 
สิทธิหนาท่ีของเจาของทรัพยสิน  
เจาของทรัพยสินมีสิทธิคัดคานมิใหผูทรงสิทธิใชทรัพยสินไปในทางท่ีมิชอบดวยกฎหมายหรือใชในทางท่ีไม
สมควร  
ความระงับสิ้นไปของสิทธิเก็บกิน  
1. เม่ือครบกาหนดระยะเวลาในการกอตั้งสิทธิเก็บกิน  
2. เม่ือทรัพยสินภายใตสิทธิเก็บกินสลายไปท้ังหมด และเปนการพนวิสัยท่ีจะกลับคืนดีได  
3. เม่ือตกลงระงับสิทธิเก็บกินกอนครบกําหนด  
1.8 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย  
ไดแก กรณีท่ีเจาของอสังหาริมทรัพยมีความผูกพันท่ีจะตองชําระหนี้จากอสังหาริมทรัพยนั้นเปนคราวๆใหแก
บุคคลหรือตองยอมใหผูอ่ืนไดใชหรือถือเอาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น  
การไดมาซ่ึงทรัพยสิทธิ 

1. ผลของนิติกรรม เชน สัญญาซ้ือขาย เปนตน 
2. ผลของกฎหมาย ไดแก การครอบครองปรปกษ / การไดรับมรดก / การรับรองลิขสิทธิ์ เปนตน 

 
ครอบครัว  

การหม้ัน  
1.ชายและหญิงคูหม้ันตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ (ม.1435) ถาการหม้ันกระทําโดยฝาฝนมาตรา 1435 ผล
คือ การหม้ันตกเปนโมฆะ (ม.1435 ว.2) 
2. ผูเยาวทําการหม้ันจะตองไดรับความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครองดวย  (มาตรา 1436) ถาการ
หม้ันท่ีผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาว การหม้ันนั้นตกเปนโมฆียะ 
แบบของการหม้ัน 
การหม้ันจะสมบูรณเม่ือฝายชายไดสงหมอบหรือโอนทรัพยสินอันเปนของหม้ันใหแกหญิง  เพ่ือเปนหลักฐานวา
จะสมรสกับหญิงนั้น (มาตรา 1437) สัญญาหม้ันเปนสัญญาพิเศษผิดกับสัญญาธรรมดา ฉะนั้น หากมีการหม้ัน
แตฝายชายไมมีของหม้ันมามอบใหหญิงแลว แมจะมีการผิดสัญญาหม้ันก็จะฟองเรียกคาทดแทนฐานผิดสัญญา
หม้ันไมได 
ของหม้ัน 
ลักษณะสําคัญของของหม้ันจะตองเขาหลักเกณฑ  4 ประการ คือ 
1.ตองเปนทรัพยสิน (สิทธิเรียกรอง ถือไดวาเปนทรัพยสินท่ีนํามาเปนของหม้ันได) 
2.ตองเปนของท่ีฝายชายใหไวแกหญิง 
3.ตองใหไวในเวลาทําสัญญาและหญิงตองไดรับไวแลว 
4.ตองเปนการใหไวเพ่ือเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้นและตองใหไวกอนสมรส ถาใหเม่ือหลังสมรสแลว
ทรัพยนั้นไมใชของหม้ัน 
การรับผิดตามสัญญาหม้ัน 
เม่ือมีการหม้ันแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหม้ัน อีกฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ในกรณีท่ีฝายหญิง
เปนฝายผิดสัญญาหม้ันใหคืนของหม้ันใหแกฝายชายดวย (มาตรา 1439) 
สินสอด 
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เปนทรัพยสินท่ีฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองฝายหญิง แลวแตกรณี เพ่ือตอบ
แทนการท่ีหญิงยอมสมรส (มาตรา 1437 ว.3) 
ผลของการหม้ัน 
1. สิทธิเรียกคาทดแทนจากคูหม้ันอีกฝายหนึ่ง (ม.1440) 
1.1 คาทดแทนความเสียหายตอกายหรือชื่อเสียงแหงชายหรือหญิง 
1.2 คาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคูหม้ัน บิดา มารดา หรือบุคคลผูกระทําการในฐานะบิดา มารดา 
ไดใชหรือตองตกเปนลูกหนี้ เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 
1.3 คาทดแทนความเสียหายท่ีคูหม้ันไดจัดการทรัพยสิน หรือการอ่ืนอันเก่ียวแกอาชีพ หรือทางทํามาหาไดของ
ตนไปโดยสมควร ดวยคาดหมายวาจะมีการสมรส 
2. สิทธิเรียกคาทดแทนจากชายอ่ืน ถาหากชายอ่ืนมาลวงเกินหญิงคูหม้ัน 
3. สิทธิเก่ียวกับของหม้ัน ทรัพยสินของหม้ันนั้นยอมตกเปนสิทธิของหญิงในทันที แตมีบางกรณีฝายหญิงอาจ
ตองคืนของหม้ันใหแกฝายชายก็ได 
กรณีท่ีของหม้ันตกเปนสิทธิแกหญิงโดยไมตองคืนใหแกฝายชาย มีดังนี้ 
1. เม่ือฝายชายผิดสัญญาหม้ัน (ม. 1439) เชน ไมยอมไปจดทะเบียนสมรสกับหญิง 
2. เม่ือชายหรือหญิงตายกอนสมรส (ม.1441) 
3. เม่ือหญิงบอกเลิกสัญญาหม้ัน เพราะมีเหตุสําคัญเกิดแกชาย (ม.1443) 
กรณีท่ีหญิงตองคืนของหม้ันใหแกชาย มีดังนี้ คือ 
1. เม่ือหญิงผิดสัญญาหม้ัน (ม. 1439) 
2. เม่ือชายบอกเลิกสัญญาหม้ัน เพราะมีเหตุสําคัญเกิดแกหญิง (ม.1442) 
อนึ่ง การหม้ันไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได ถามีขอตกลงเรื่องคาปรับในกรณีผิดสัญญาหม้ัน 
ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ (ม.1438) 
การส้ินสุดของการหม้ัน 
1. กรณีท่ีคูหม้ันฝายใดฝายหนึ่งตายกอนสมรส 
2. กรณีมีการบอกลางสัญญาหม้ัน 
3. กรณีท่ีมีการสมรส 
4. การสิ้นสุดโดยการบอกเลิกสัญญา 
5. การสิ้นสุดโดยความยินยอมของท้ังชายและหญิง 

การสมรส 
เง่ือนไขการสมรส 
1.การสมรสจะทําไดในระหวางชายกับหญิงเทานั้น และจะกระทําไดก็ตอเม่ือชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ 
แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได (ม.1448) 
2. หากผูเยาวจะทําการสมรส ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลตาม มาตรา 1454,1455 เสียกอน  
3. ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ตามมาตรา 1449 
ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 1495 
4. ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา หรือมารดา 
ตามมาตรา 1450 ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ ตามมาตรา1495 
5.ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได ตามมาตรา1451แตกฎหมายมิไดบัญญัติใหการสมรส
ท่ีฝาฝนเง่ือนไขขอนี้เปนโมฆะหรือโมฆียะ เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมไมมีความสัมพันธในทาง
สายโลหิตกันเลย และมีมาตรา 1598/32 บัญญัติวา การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเม่ือมีการสมรส
ฝาฝนมาตรา 1451 จึงทําใหการสมรสท่ีฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวมีผลสมบูรณทุกประการ 
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6. ชายหรือหญิงมิไดเปนคูสมรสของบุคคลอ่ืนอยู ตามมาตรา 1452 การสมรสท่ีฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวเปน
โมฆะ ตามมาตรา 1495 
7.หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเม่ือขาดจากการสมรสเดิมแลวไมนอยกวา 310 วัน แตมีขอยกเวนตามมาตรา 
1453 
8. ชายและหญิงยินยอมสมรสกัน (ม. 1458) โดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไวดวย 
แบบแหงการสมรส การสมรสจะมีไดเฉพาะเม่ือไดจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น ตามมาตรา 1457 
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
1. สินสวนตัว ตามมาตรา 1471 ไดแกทรัพยสิน 
1.1 ทรัพยสินท่ีคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส ทรัพยสินเชนวานี้จะตองตกเปนกรรมสิทธิ์โดยกรรมสิทธิ์
ของคูสมรสฝายนั้นแลว แตถาทรัพยสินนั้นยังไมตกเปนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของคูสมรสฝายใด แมจะอยูในเง่ือนไข
ท่ีจะตองไดกรรมสิทธิ์มาในภายหลัง ก็ไมถือวาเปนทรัพยสินท่ีมีอยูกอนสมรส 
1.2 ทรัพยสินท่ีเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง  
1.3 ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหา ทรัพยสินเหลานี้ถือ
วาเปนสินสวนตัวของสามีหรือภริยาผูท่ีไดรับมาท้ังสิ้น ไมถือวาเปนสินสมรส ท้ังๆ ท่ีไดมาระหวางสมรส 
1.4 ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาไดรับรางวัลจากการกระทําสิ่งใดหรือจากการประกวดชิงรางวัล รางวัลท่ีไดรับมา
นั้นเปนสินสวนตัว 
1.5 ทรัพยท่ีเปนของหม้ัน เปนสินสวนตัวของภริยา 
1.6 ของแทนสินสวนตัว ทรัพยสินท่ีเปนสินสวนตัวนั้นถาไดมีการแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอ่ืนก็ดี ซ้ือทรัพยสิน
อ่ืนมาดวยเงินสินสวนตัวก็ดี หรือขายสินสวนตัวไดเงินมาก็ดี ทรัพยสินอ่ืนหรือเงินท่ีไดมานั้นยงคงเปนสินสวนตัว 

-34- 
อยูตามเดิม เพราะเปนไปตามหลักในเรื่องชวงทรัพย ตามมาตรา 226 วรรคสอง หรือสินสวนตัวท่ีถูกทําลายไป
ท้ังหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินหรือเงินมาทดแทน ทรัพยสินอ่ืนหรือเงินท่ีไดมานั้นเปนสินสวนตัว
เชนเดียวกัน 
1.7 การจัดการสินสวนตัวของคูสมรสฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ ตามมาตรา 1473 
2. สินสมรส ตามมาตรา 1474 มีอยู 3 ชนิดคือ 
2.1 ทรัพยสินท่ีคูสมรสไดมาระหวางสมรส โดยไมตองคํานึงวาฝายใดมีสวนรวมในการทํามาหาไดนั้นหรือไม 
นอกจากนี้การท่ีสามีภริยาแยกกันอยูหรือท้ิงรางกันโดยไมไดหยาขาดจากกันโดยเด็ดขาด  ทรัพยสินท่ีทํามาหาได
ในระหวางนั้นก็ถือวาเปนสินสมรสดวย 
2.2 ทรัพยสินท่ีคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือการใหเปนหนังสือ ทรัพยสินเชน
วานี้เปนสินสวนตัวของฝายนั้นตามมาตรา 1471 (3) แตหากเจามรดกหรือผูใหระบุไวในพินัยกรรมหรือ
หนังสือยกให ระบุวาใหเปนสินสมรสจึงจะเปนสินสมรส 
2.3 ทรัพยสินท่ีเปนดอกผลของสินสวนตัว 
(1) หลัก สามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรสไดโดยลําพัง เวนแตการจัดการท่ีสําคัญจึง
จะตองจัดการรวมกัน ตามมาตรา 1476 
(2) สามีภริยาเพียงคนเดียวมีอํานาจฟองหรือตอสูคดีเก่ียวกับสินสมรส ตามมาตรา 1477 
(3) ถาสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งไมไหความยินยอมในการจัดการสินสมรสท่ีสําคัญ อีกฝายหนึ่งอาจขอให
ศาลสั่งอนุญาตแทนความยินยอมได ตามมาตรา 1478 
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(4) ถาสามีหรือภริยาจัดการสินสมรสท่ีสําคัญไปโดยลําพัง คูสมรสอีกฝายหนึ่งท่ีมิไดยินยอมอาจขอใหศาลเพิก
ถอนนิติกรรมนั้นได ตามมาตรา 1480 แตการเพิกถอนนิติกรรมดังกลาวอาจจะเปนท่ีเสียหายแก
บุคคลภายนอกได ดังนั้นมาตรา 1480 จึงไดบัญญัติคุมครองบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตและเสีย
คาตอบแทน ซ่ึงการเพิกถอนนิติกรรมนั้นจะไปกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกดังกลาวนั้นไมได  
มาตรา 1480 วรรคทาย กําหนดใหคูสมรสฝายท่ีไมไดใหความยินยอมในการทํานิติกรรมนั้นจะตองฟองขอให
ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นเสียภายในกําหนด 1 ปนับแตวันท่ีรูวาไดมีการทํานิติกรรมหรืออยางชาภายใน 10 ป 
นับแตวันท่ีไดทํานิติกรรม 
(5) สามีหรือภริยาไมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสท่ีเกินกวาสวนของตนใหแกบุคคลใดได ตามมาตรา 1481 
(6) สามีหรือภริยาโดยลําพังมีอํานาจจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวไดเสมอ ตามมาตรา 1482 
(7) สามีหรือภริยาอาจขอใหศาลสั่งหามคูสมรสอีกฝายหนึ่งมิใหจัดการสินสมรสอันจะกอใหเกิดความเสียหายถึง
ขนาดได ตามมาตรา 1483 
(8) ถามีเหตุจําเปน สามีหรือภริยาอาจขอใหศาลสั่งอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินสมรสแตผูเดียวหรือขอใหแยก
สินสมรสได ตามมาตรา 1484 
ทรัพยสินระหวางสามีภริยาท่ีไดจดทะเบียนสมรสกัน ตองถือวาตางมีสิทธิเปนเจาของคนละครึ่ง 
ความรับผิดในหนี้สินของสามีภริยา 
1.หนี้ท่ีมีมากอนสมรส คงเปนหนี้ท่ีฝายนั้นจะตองรับผิดเปนสวนตัวแตเพียงผูเดียว แมจะเปนหนี้ท่ีสามีภริยา
เปนหนี้ระหวางกันเองมากอนสมรสก็ตาม ก็ยังคงเปนลูกหนี้กันอยูดังท่ีกลาวมาแลว 
2. หนี้ท่ีกอข้ึนในระหวางสมรส หนี้ท่ีกอข้ึนในระหวางสมรสอาจจะเปนหนี้สวนตัวของสามีหรือภริยาฝายใดฝาย
หนึ่ง หรือเปนหนี้รวมท่ีสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันก็ไดแลวแตกรณี ซ่ึงโดยหลักแลวคูสมรสฝายใดเปนผู
กอใหเกิดหนี้ หนี้ท่ีเกิดข้ึนก็เปนหนี้ของฝายนั้น เวนแตจะเขาขอยกเวนวาเปนหนี้รวมตามมาตรา 1490 เชน 
สามีกูเงินเพ่ือไปเท่ียวตางประเทศ ก็เปนหนี้สวนตัวของสามีแตถากูเงินมาเพ่ือใหการศึกษาแกบุตร จึงเปนหนี้
รวมท่ีสามีและภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน เปนตน 
หนี้รวมระหวางสามีภริยา 
ตามมาตรา 1490 หนี้รวมระหวางสามีภริยาจะตองรับผิดชอบรวมกัน มีอยู 4 ชนิด 
1. หนี้เก่ียวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาสิ่งท่ีจําเปนสําหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู ตลอกถึงการ
รักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอัตภาพ  
2. หนี้ท่ีเก่ียวของกับสินสมรส เชน หนี้เก่ียวกับการซอมแซมบานเรือนท่ีเปนสินสมรส เปนตน  
3. หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําดวยกัน 
4. หนี้ท่ีสามีหรือภริยากอข้ึนเพ่ือประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน คูสมรสจะใหสัตยาบัน
ดวยวาจาก็ได 
การเอาทรัพยสินระหวางสามีภริยาไปชําระหนี้ 
1. หนี้สวนตัวของสามีหรือภริยา ใหชําระหนี้นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เม่ือไมพอจึงใหชําระดวย
สินสมรสท่ีเปนสวนของฝายนั้น ตามมาตรา 1488 
2. หนี้รวมระหวางสามีภริยา ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินสวนตัวของท้ังสองฝาย ตามมาตรา 1489 
เหตุท่ีทําใหการสมรสเปนโมฆะ 
1. การสมรสท่ีชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามรถ (ม.1449+
ม.1495) 
2.การสมรสท่ีชายหรือหญิงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา
หรือมารดา (ม.1450+ม.1495) 
3. การสมรสซอน (ม.1452+ม.1495) 
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4. การสมรสท่ีชายหญิงไมยอมเปนสามีภริยากัน (ม.1458+ม.1495) 
คําพิพากษาของศาลเทานั้นท่ีจะแสดงวาการสมรสท่ีฝาฝนมาตรา 1449 มาตรา 1450 และมาตรา1458 
เปนโมฆะ (ตามมาตรา 1496) 
ผลของการสมรสท่ีเปนโมฆะ 
1. การสมรสท่ีเปนโมฆะไมกอใหเกิดความสัมพันธทางทรัพยสินระหวางสามีภริยา ตามมาตรา 1498 
2. การสมรสท่ีเปนโมฆะ ไมทําใหคูสมรสท่ีสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีไดมาเพราะการสมรสและยังมีสิทธิเรียกคาเลี้ยงชีพ
และคาทดแทนอีกดวย ตามมาตรา 1499 
3.การสมรสท่ีเปนโมฆะไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต  ตามมาตรา 1500 
4. การสมรสท่ีเปนโมฆะไมมีผลกระทบกระเทือนถึงการเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย  ตามมาตรา 1536 
มาตรา 1538 และมาตรา 1499/1 
การส้ินสุดแหงการสมรส 
1. การสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ความตายในท่ีนี้ หมายความถึง ความตายตามธรรมชาติ ไมไดหมายความ
ถึงความตายโดยผลของกฎหมาย หรือการสาบสูญซ่ึงเปนเพียงเหตุหยาตามมาตรา 1516 (5) 
2.การสมรสท่ีเปนโมฆียะสิ้นสุดลงเม่ือศาลพิพากษาใหเพิกถอน  
เหตุท่ีทําใหการสมรสเปนโมฆียะ 
1.การสมรสท่ีชายและหญิงอายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณ (ม.1448+ม.1504) 
2.การสมรสโดยสําคัญผิดตัวคูสมรส (ม.1505) 
3.การสมรสโดยถูกกลฉอฉล (ม.1506) 
4.การสมรสโดยถูกขมขู (ม.1507) 
5.การสมรสของผูเยาวท่ีมิไดรับความยินยอมของบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง 
(ม.1509+1510) 
ผลของการเพิกถอนการสมรสท่ีเปนโมฆียะ 
1.การสมรสท่ีเปนโมฆียะยอมสิ้นสุดลงในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอน  (ม. 1511) 

-36- 
2.ตองมีการแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยา และกําหนดการปกครองบุตรเชนเดียวกับการหยาโดยคําพิพากษา 
(ม.1512) 
3.มีการชดใชคาเสียและคาเลี้ยงชีพ (ม.1513) 

การหยา 
1.การหยาโดยความยินยอมของท้ังสองฝาย มีหลักดังนี้ 
1.1 ตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน และ 
(ม.1514) 
1.2 การหยาโดยความยินยอมจะสมบูรณตอเม่ือไดจดทะเบียนการหยา (ม.1515) 
2.การหยาโดยคําพิพากษาของศาล โดยอาศัยเหตุฟองหยาตามมาตรา 1516 
การแบงทรัพยสิน เม่ือหยากันแลวใหแบงทรัพยสินโดยใหใชและหญิงมีสวนเทาๆ กัน (1533) และในกรณีท่ีมี
หนี้ท่ีจะตองรับผิดรวมกันก็ใหแบงแยกความรับผิดนั้นออกเปนสวนๆ เทากัน (ม.1535) 
การรับบุตรบุญธรรม 
หลักเกณฑในการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/19) 
1. ผูท่ีจะรับบุตรบุญธรรมนั้นตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป 
2. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุแกกวาผูท่ีจะเปนบุตลบุญธรรมอยางนอย 15 ป 
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3. ในการรับบุคคลท่ียังไมบรรลุนิติภาวะเปนบุตรบุญธรรม จะทําไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากบิดาและ
มารดาของผูเยาวกอน ในกรณีท่ีผูเยาวนั้นถูกทอดท้ิงและอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก ใหขอความ
ยินยอมจากผูมีอํานาจในสถานสงเคราะหเด็กนั้นแทน 
4. ในกรณีท่ีผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสแลว ในการรับหรือเปนบุตรบุญธรรม ตอง
ไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน 
5. ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลหนึ่งอยู จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวน
แตจะเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม 
6. การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเม่ือไดจดทะเบียนตามกฎหมาย 
สิทธิและหนาท่ีของผูท่ีเปนบุตรบุญธรรม 
1. มีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น (ม.1598/28) 
2. มีหนาท่ีตองอุปการะเลี้ยงดูผูรับบุตรบุญธรรม ทํานองเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย (ม.1563) 
สิทธิและหนาท่ีของผูรับบุตรบุญธรรม 
1.มีสิทธิใชอํานาจปกครองบุตรบุญธรรม  
2. ผูรับบุตรบุญธรรมไมมีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม ในฐานะทายาทโดยธรรม อยางไรก็ตาม ถาบุตรบุญ
ธรรมตายกอนโดยไมมีคูสมรสหรือผูสืบสันดาน ผูรับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกรองทรัพยสินท่ีตนไดใหแกบุตรบุญ
ธรรมคืนจากกองมรดก เพียงเทาท่ียังคงเหลืออยูหรือภายหลังจากชําระหนี้กองมรดกแลว (ม.1598/29 และ 
ม.1598/30) 
3. ผูรับบุตรบุญธรรมมีหนาท่ีตองอุการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม 
การเลิกรับบุตรบุญธรรม 
1. โดยความตกลง(ม.1598/3)แตจะมีผลสมบูรณตอเม่ือไดจดทะเบียนตามกฎหมาย 
2. การเลิกเม่ือมีการสมรสฝาฝน มาตรา 1598/32 
3. การเลิกรับโดยคําสั่งศาล (ม.1598/33) และมีผลตั้งแตเวลาท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แตจะยกข้ึนอาง
บุคคลภายนอกไดตอเม่ือจดทะเบียนแลว 

มรดก 
การตกทอดแหงมรดก 
เม่ือบุคคลใดตายมรดกตกทอดแกทายาท (มาตรา 1599) และมรดกของผูตายไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของ
ผูตายตาม มาตรา 1600 และมรดกของผูตายนี้ยอมตกทอดแกทายาททันทีท่ีเจามรดกถึงแกความโดยทายาท
ไมตองแสดงเจตนาสนองรับ 
กองมรดกของผูตาย ไดแก 
1. ทรัพยสินและสิทธิ คําวา “ทรัพยสิน” มีความหมายตามมาตรา 137 และมาตรา 138 คือวัตถุท่ีมีรูปราง 
รวมท้ังวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาไดทรัพยสินและสิทธิตองเปนของผูตายระหวางมีชีวิต  เม่ือผูตาย
ถึงแกความตายจึงตกทอดเปนมรดก ถาทรัพยสินนั้นไมเปนของผูตายแลวกอนตายยอมไมเปนมรดก 
2.หนาท่ีและความรับผิดตางๆ ทายาทตองรับเอาไปท้ังหนาท่ีและความรับผิดตางๆ ดวย เวนแตทรัพยสิน สิทธิ
หนาท่ีและความรับผิดนั้นโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัวของผูตาย 
ทายาทท่ีมีสิทธิไดรับมรดกตามกฎหมาย 
1. ทายาทโดยธรรม ไดแกบุคคลตามมาตรา 1629 
2. ทายาทโดยพินัยกรรม 
การเปนทายาท ตามมาตรา 1604 
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1.ทายาทท่ีเปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีสิทธิรับมรดกของผูตายนั้น ตองมีสภาพบุคคล คือ เริ่มแตเม่ือคลอดแลวอยู
รอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตายตามมาตรา 15 วรรคแรก เหตุนี้ แมกอนตายบุคคลใดเปนทายาทแตบุคคล
นั้นตายกอนเจามรดกก็ยอมไมสามารถเปนทายาท 
2.ทารกในครรภมารดาขณะท่ีบิดาตาย แมจะยังไมคลอดยังไมมีสภาพบุคคลก็มีสิทธิรับมรดกบิดาได  ถาคลอด
มาแลวอยูรอด 
การตัดมิใหรับมรดก ตามมาตรา 1608 
1. การตัดทายาทโดยธรรมดวยแสดงเจตนาชัดแจง และระบุตัวทายาทผูถูกตัดโดยชัดแจง มีผลทําใหทายาท
โดยธรรมผูนั้นไมมีสิทธิ์รับมรดก และผูสืบสันดานของผูถูกตัดก็ไมมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีเลย เพราะในกรณี
ดังกลาว ไมมีกฎหมายบัญญัติใหรับมรดกแทนท่ีหรือสืบมรดกตอไปได 
แบบการตัดมิใหรับมรดกตองทําตามแบบหนึ่งแบบใดดังตอไปนี้  
1. โดยพินัยกรรม ซ่ึงเปนการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายของเจามรดก ผูทําพินัยกรรมตามมาตรา 1646 
และตองทําตามแบบมาตรา 1648, 1655 มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะตามมาตรา 1705 
2. โดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงไดแกนายอําเภอ 
2. ใหกรณีใหถือวาเปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก การท่ีเจามรดกทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสียท้ังหมด 
โดยทายาทโดยธรรมบางคนหรือท้ังหมด ไมมีชื่อไดรับสวนแบงมรดกนั้นเลย และในพินัยกรรมก็ไมมีขอความตัด
ทายาทโดยธรรมนั้นโดยชัดแจงและระบุชื่อผูถูกตัดนั้นโดยชัดเจน มาตรา 1608วรรคทาย ใหถือวาทายาทโดย
ธรรมนั้นเปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก เพราะเม่ือพินัยกรรมมีผลบังคับ ทายาทโดยธรรมนั้นไมมีสิทธิไดรับมรดกเลย
ตามมาตรา 1620,1673 
แตการท่ีเจามรดกทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกบางสวน หรือเฉพาะสิ่งเฉพาะอยางใหแกผูรับพินัยกรรม
และมีทรัพยมรดกนอกพินัยกรรมท่ีจะตกทอดแกทายาทโดยธรรม  ดังนี้ไมถือวาเปนการตัดทายาทโดยธรรม 
เพราะมิไดทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสียท้ังหมด จึงไมตองดวยมาตรา 1608 วรรคทาย และกรณีตอง
บังคับตามมาตรา 1620 คือ ใหปนสวนทรัพยมรดกท่ีมิไดจําหนายโดยพินัยใหแกทายาทโดยธรรมตาม
กฎหมายตอไป 
แบบการถอนการแสดงเจตนาตัดมิใหรับมรดก ตามมาตรา 1609 วรรคสอง 
1. ถาการตัดมิใหรับมรดกไดทําโดยพินัยกรรม ก็ตองถอนโดยพินัยกรรม ซ่ึงอาจกระทําโดยการเพิกถอน
พินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรม ตามมาตรา1693 ถึงมาตรา 1697 จะถอนโดยวิธีอ่ืน เชน โดยไปทําเปน
หนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาท่ีไมได 
2. ถาการตัดมิใหรับมรดกไดทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาท่ี  ก็ตองถอนโดยทําเปนหนังสือมอบไว
แกพนักงานเจาหนาท่ีหรือโดยพินัยกรรมก็ได  
การสละมรดก ตามมาตรา 1612 
1. การสละมรดกนั้นเปนเหตุใหทายาทเสียสิทธิในมรดกโดยเกิดจากการแสดงเจตนาชัดแจงของทายาท 
- ทายาทท่ีจะสละมรดกไดทายาทผูนั้น ตองมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกแลว และคําวาทายาท หมายถึงทายาทโดย
ธรรมและผูรับพินัยกรรมดวย ถาทายาทคนใดสละมรดกท้ังๆ ท่ีตนยังไมมีสิทธิ เพราะเจามรดกยังไมตาย ถือวา
เปนการสละสิทธิอันหากจะมีในภายหนา เชนทําสัญญาประนีประนอมยอมความสละมรดกตั้งแตเจามรดกยังมี
ชีวิตอยู หาอาจจะทําไดไมตามมาตรา 1619 
-การสละมรดกตองเปนการสละมรดกสวนของตนท้ังหมดมิฉะนั้นตองหามตามมาตรา  1613 และการสละ
มรดกก็ตองไมมีเจตนาเจาะจงใหมรดกสวนของตนท่ีสละนั้นตกไดแกทายาทอ่ืนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  
- การสละมรดกนั้นจะทําโดยมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไมได ตามมาตรา 1613 
-หากสละทรัพยมรดกรายการหนึ่งเพ่ือขอเลือกเอาทรัพยรายการอ่ืนหรือยอมรับแบงทรัพยท่ีมีราคานอยกวา
สวนท่ีตนจะได ก็ไมถือวาทายาทผูนั้นสละมรดกสําหรับจํานวนสวนแบงท่ีขาดไป 
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-เม่ือทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผูสืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกไดตามสิทธิของตน ตามมาตรา 
1615 วรรคสอง ถาทายาทโดยธรรมผูท่ีสละมรดกไมมีผูสืบสันดาน ใหปนสวนแบงของผูท่ีไดสละมรดกนั้นแก
ทายาทอ่ืนของเจามรดกตอไป ตามมาตรา 1618 
-เม่ือผูรับพินัยกรรมสละมรดกตามพินัยกรรม ทรัพยมรดกสวนนั้นตกไดแกทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1698 
(3) ประกอบมาตรา 1620, 1699 ดังนั้น ผูสืบสันดานของผูรับพินัยกรรมจึงไมมีสิทธิจะรับมรดกท่ีไดสละแลว
นั้น ตามมาตรา 1617 
2. การสละมรดก อาจทําได 2 วิธ ีคือ 
2.1ทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาท่ี คือ นายอําเภอ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2495 หนังสือนั้นตองมีขอความแสดงใหเห็นชัดแจงวาสละมรดกโดยไมเคลือบคลุม 
2.2 ทําเปนหนังสือทํานองประนีประนอมยอมความ ตามมาตรา 850, 851 
การเพิกถอนการสละมรดก 
การสละมรดกท่ีไดกระทําโดยชอบดวยมาตรา 1612 และไมตองหามตามมาตรา 1613 วรรคแรกแลวนัน้ แม
ตอมาทายาทผูสละมรดกจะแสดงเจตนาเพิกถอนยอมเพิกถอนไมไดตามมาตรา  1613 วรรคสอง 
มาตรา 1622 พระภิกษุนั้น จะเรียกรองทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไมได 
ขอสังเกต 
1. ถาผูจัดการมรดกแบงปนทรัพยมรดกมาถวายใหแกพระภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรมโดยมิไดเรียกรองก็ดี  
หรือพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยตามพินัยกรรมท่ีมีผูอุทิศถวายใหก็ดี  พระภิกษุยอมรับเอาหรือเรียกรองตาม
พินัยกรรมไดโดยไมตองสึกจากสมณเพศ 
2. คําวา พระภิกษุ หมายความถึงบุคคลท่ีอุปสมบทในศาสนาของพระพุทธเจา แตไมกินความรวมถึงแมชีและสามเณร  
3. ถาพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวท่ีมีสิทธิไดรับมรดก มรดกยอมตกทอดมายังพระภิกษุทันทีท่ี
เจามรดกตาย หากบุคคลอ่ืนเบียดบังเอาทรัพยมรดกนั้นไป พระภิกษุในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ มีสิทธิติดตาม
เรียกรองเอาทรัพยนั้นคืนจากบุคคลผูไมมีสิทธิในทรัพยมรดกได 
ทรัพยสินของพระภิกษุ ตามมาตรา 1623-1624 
-ทรัพยสินทุกอยางท่ีพระภิกษุไดมาระหวางอยูในสมณเพศ ไมวาโดยทางใดและจะเพราะไดมาเนื่องจากสมณ
เพศหรือไมก็ตามตองอยูในบังคับของมาตรา 1623 
-แมพระภิกษุมีคูสมรสและการบวชไมเปนเหตุใหการสมรสขาดกัน และจะถือวาเปนการท้ิงรางกันยังมิไดก็ตาม 
ทรัพยสินท่ีไดมาเพราะเขาทําบุญใหพระภิกษุยอม ไมถือวาเปนสินมสมรส ตามมาตรา 1474 (1) คูสมรสจะ
แบงทรัพยสินนี้ก่ึงหนึ่งตามมาตรา 1533ไมได 
- ถาพระภิกษุธุดงคไปในท่ีตางๆ แลวมรณภาพลง ทรัพยสินของพระภิกษุตกเปนสมบัติของวัดท่ีพระภิกษุรูปนั้น
สังกัด ถาบุคคลนั้นอุปสมบทแลวสึกจากสมณเพศ แลวอุปสมบทใหมหลายโบสถ ดังนี้ ทรัพยสินกอนอุปสมบถ
ครั้งสุดทาย ซ่ึงแมจะไดมาระหวางอุปสมบถครั้งกอนๆ คงตกไดแกทายาทของพระภิกษุ 

 
บุตรนอกกฎหมาย ตามมาตรา 1627 
บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองไดแก 
1. เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิไดสมรสกับชาย ซ่ึงตามมาตรา 1546 ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิง
เทานั้น และ 
2. ชายผูเปนบิดาไดรับรองเด็กวาเปนบุตรของตนโดยพฤตินัย 
- บิดาเปนคนแจงในสูติบัตรวาตนเปนบิดา 
- เม่ือเด็กโตก็ใหการศึกษาใหความอุปการะเลี้ยงดู 
- ยอมใหใชนามสกุลของบิดา 
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- ลงทะเบียนในสํามะโนครัววาเปนบุตร 
การรับรองวาเด็กเปนบุตรยังอยูในครรภมารดา เชน แจงใหญาติผูใหญทราบวา เด็กในครรภเปนบุตรของตน, 
นํามารดาเด็กไปฝากครรภ หรือแนะนํามารดาเด็กใหเพ่ือนรูจักและนําเขาสังคม เปนตน 
ขอสังเกต การท่ีบิดานอกกฎหมายรับรองการเปนบุตร หาทําใหบิดานั้นมีสิทธิรับมรดกของบุตร 
นอกกฎหมาย 
บุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598/28 ประกอบกับมาตรา 1627 
บุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายใหถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรชอบดวยกฎหมาย บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับ
มรดกของผูรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1627, 1629 (1) และเนื่องจากบุตรบุญธรรมไมสูญสิทธิและหนาท่ี
ในครอบครัวท่ีไดกําเนิดมา บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับมรดกของบิดามารดาผูใหกําเนิดและญาติทางครอบครัวท่ี
ไดกําเนิดดวย ในทางกลับกันบิดามารดาผูใหกําเนิดหรือญาติก็มีสิทธิรับมรดกของบุตรท่ีไปเปนบุตรบุญธรรม
เชนเดียวกัน  
ระวัง บุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น แตหามีสิทธิรับมรดกของคูสมรสของผูรับบุตร
บุญธรรมซ่ึงไมไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมดวยไม และเพียงแตคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรมใหความยินยอม
ก็ไมถือวาคูสมรสนั้นไดรับบุตรบุญธรรมดวยตามมาตรา 1598/25,1598/26 
การแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทโดยธรรมในลําดับและช้ันตางๆ มาตรา 1629 
ใชหลัก ญาติสนิทตัดญาติหางๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา 1630วรรคแรก สวนคูสมรสเปนทายาทโดยธรรมท่ีไม
อยูในบังคับมาตรา 1629 (1) ถึง (6) และมาตรา 1630 จึงมีสิทธิไดรับสวนแบงมรดกเสมอตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 1635 
1.ทายาทลําดับท่ี 1 ผูสืบสันดาน ตามมาตรา 1629 (1) หมายถึง ผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาของเจา
มรดก ไดแก บุตร หลาน เหลน ลื้อ และตอจากลื้อลงไป คือ หลีด หลี้ จนขาดสายโดยไมจํากัดวาสืบตอกันก่ีชั้น 
บุคคลเหลานี้ตางเปนผูสืบสันดานของเจามรดก แตถาเจามรดกมีผูสืบสันดานชั้นบุตร ทําใหผูสืบสันดานชั้น
หลานหรือชั้นตอๆ ไป ไมมีสิทธิรับมรดก เวนแตจะรับมรดกแทนท่ีตามมาตรา 1631, 1639 
2. ทายาทลําดับท่ี 2บิดามารดา ตามมาตรา 1629 (2) กรณีของบิดาท่ีจะมีสิทธิรับมรดกของบุตรในฐานะ
ทายาทโดยธรรม จะตองเปนบิดาท่ีชอบดวยกฎหมายเทานั้น 
3. ทายาทลําดับท่ี 3 พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน ตามมาตรา 1629 (3) บุตรบุญธรรมไมใชพ่ีนองรวม
บิดามารดาเดียวกันกับบุตรเจามรดก (รับมรดกแทนท่ีไดตามมาตรา 1639) 
4. ทายาทลําดับท่ี 4 พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน ตามมาตรา 1629 (4) สามารถรับมรดก
แทนท่ีไดตามมาตรา 1639 
5.ทายาทลําดับท่ี 5ปู ยา ตา ยาย ตามมาตรา 1629 (5) ถาบุคคลเหลานี้ตายกอนเจามรดก ผูสืบสันดาน
ของบุคคลเหลานี้ ไมมีสิทธิรับมรดกแทนท่ี เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติไวใหทําไดตามมาตรา 1639และตาม
มาตรา 1629 (5) นี้บัญญัติให ปู ยา ตา ยาย เทานั้นเปนทายาทโดยธรรม ดังนั้น ทวด จึงไมใชทายาทโดยธรรม 
6. ทายาทลําดับท่ี 6 ลุง ปา นา อา ตามมาตรา 1629 (6) ญาติในลําดับ 6 นั้นยอมรับมรดกแทนท่ีกันได
ตามมาตรา 1639 

พินัยกรรม 
พินัยกรรม เปนนิติกรรมท่ีบุคคลหนึ่งไดแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตนเองหรือในการ
ตางๆ อันจะเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตาย (ม.1646) 
ความสามรถของผูทําพินัยกรรม กฎหมายกําหนดวา ผูเยาวจะทําพินัยกรรมไดตอเม่ือมีอายุครบ 15 ป
บริบูรณ (ม.25) มิฉะนั้นตกเปนโมฆะ (ม.1703) นอกจากนี้ บุคคลท่ีถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ก็ไม
สามารถทําพินัยกรรมได หากฝาฝนทําลง พินัยกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ (ม.17) 

ผูจัดการจัดการมรดก 
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มาตรา 1713 ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียปรือพนักงานอัยการจะรองตอศาลขอใหตั้งผูจัดการมรดกได  
ในกรณีดังตอไปนี้ 
       1. เม่ือเจามรดกตาย ทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม ไดสูญหายไป หรืออยูนอกราชอาณาจักร 
หรือผูเยาว 
       2. เม่ือผูจัดการมรดกหรือทายาทไมสามารถ หรือไมเต็มใจในการจัดการหรือมีเหตุขัดของในการ
จัดการหรือในการแบงปนมรดก 
       3. เม่ือขอกําหนดพินัยกรรม ซ่ึงตั้งผูจัดการมรดกไวไมมีผลบังคับไดดวยประการใด  ๆ 
ผูจัดการมรดกมีไดท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลตองไมขัดตอวัตถุประสงค มาตรา 1718 
บุคคลตอไปนี้จะเปนผูจัดการมรดกไมได 
       1. ผูซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 
       2. บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 
       3. บุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย 

คํารองขอผูแตงตั้งจัดการมรดก ใหเสนอตอศาลท่ีเจาของมรดกมีภูมิลําเนาอยูในเขตอํานาจศาล 
ในขณะถึงแกความตาย ในกรณีท่ีเจามรดกไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลท่ีรับมรดกท่ีทรัพย
มรดกตั้งอยูในเขตอํานาจศาล 

   การจะเปนผูจัดการมรดกไดก็จะตองไดรับการแตงตั้งจากศาล และกอนท่ีศาลจะมีคําสั่งแตงตั้งเปน
ผูจัดการมรดกนั้น ก็จะตองมีการไตสวนเสียกอนวา ผูท่ีขอมีความสามารถดําเนินการได และเปนผูมีสวนไดเสีย
ในเรื่องนั้น  ซ่ึงในกรณีนี้ก็จะมีประเด็นของท่ีไปท่ีมาของผูท่ีจะมาเปนผูจัดการมรดก ได 2 ประการ  คือ 
              1. เปนบุคคลท่ีผูทําพินัยกรรม (เจามรดก) ไดระบุชื่อเอาไวในพินัยกรรม  ใหแตงตั้งเปนผูจัดการ 
มรดกของเจามรดกเอง ในกรณีนี้ เปนเรื่องท่ีผูทําพินัยกรรมหรือเจามรดก ไดแสดงเจตนาครั้งสุดทายไวกอนตาย 
โดยไดระบุตัวผูท่ีจะมาเปนผูจัดการมรดกของตัวเองเอาไวกอนตาย  ซ่ึงอาจเปนบุคคลภายนอกท่ีไมไดมีสวน
เก่ียวของกับตัวเองเลยก็ไดเชน ทนายความ เพ่ือนของเจามรดก หรือจะเปนญาติพ่ีนอง หรือตัวทายาทคนใด 
คนหนึ่งก็ได เม่ือไดระบุชื่อแตงตั้งใครเปนผูจัดการมรดกเอาไวในพินัยกรรมแลว ก็จะตองนําพินัยกรรมฉบับนั้น
ไปรองขอตอศาล เพ่ือใหศาลมีคําสั่งตั้งบุคคลตามท่ีระบุไวในพินัยกรรมดังกลาว เปนผูจัดการมรดกอีกครั้งหนึ่ง 
ผูนั้นถึงจะมีอํานาจดําเนินการจัดการตางๆ เก่ียวกับทรัพยมรดกของเจามรดกได ตามกฎหมาย       
       2. ทายาท  หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงานอัยการ           
                    เปนกรณีท่ีเจามรดกไมไดทําพินัยกรรมระบุแตงตั้งใครเอาไว   ในกรณีแบบนี้ ทายาท หรือผูท่ีมี
สวนไดสวนเสียในทรัพยมรดกคนใดคนหนึ่ง สามารถรองขอตอศาล เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งตั้งผูรองขอเปน
ผูจัดการมรดกได ซ่ึงในเรื่องนี้ ศาลก็จะทําการไตสวนกอนท่ีจะมีการแตงตั้งเชนกัน 
                     สวนในกรณีของพนักงานอัยการนั้น ก็สามารถรองขอตอศาลได  แตเปนในกรณีท่ีทายาท 
หรือผูท่ีมีสวนไดเสียไมสามารถดําเนินการไดเอง  เชน  ทายาทยังเปนเด็ก  ทายาทเปนคนวิกลจริต หรือเปนบา 
จึงทําใหไมมีความสามารถท่ีจะทําได และทายาทท่ีวานั้น ก็ตองไมมีญาติพ่ีนอง หรือผูมีสวนไดเสียคนอ่ืนอีก 
หรือทายาทผูรับมรดกไดสูญหายไปไหนไมรู  หรือเปนเรื่องท่ีทายาทไปอยูนอกประเทศเสีย เปนตน         

สิทธิหนาท่ีของผูจัดการมรดก คือตองทําการจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามพินัยกรรมและเพ่ือจัดการมรดก
โดยท่ัวไป หรือเพ่ือแบงปนทรัพยมรดก ผูจัดการมรดกเปนผูแทนตามกฎหมายของทายาททุกคน แตมาตรา 
1720 กําหนดใหผูจัดการมรดกรับผิดตอทายาทท้ังหลายเหมือนตัวแทนรับผิดตอตัวการ และจะตองรับผิดตอ
ทายาทดวย ทายาทสามารถฟองผูจัดการมรดกใหกระทําตามหนาท่ีได  
อํานาจของผูจัดการมรดก  
ตราบใดท่ียังไมไดมีการแบงปนมรดก มรดกก็ยังเปนกรรมสิทธิ์รวมกันของทายาททุกคน ถามีผูจัดการมรดกแลว
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ทายาทไมมีอํานาจจัดการทรัพยมรดก และไมมีอํานาจสั่งใหผูจัดการมรดกกระทําการตามใจตนได ผูจัดการ
มรดกตองทําหนาท่ีตามพินัยกรรม และตามกฎหมายซ่ึงกําหนดขอบเขตของอํานาจไวอยางชัดเจนเชนสามารถ
บอกทายาทใหสงมอบมรดกท่ียึดถือไวมาเพ่ือจัดการได  โดยทายาท ยอมมีหนาท่ี ตองไมขัดขวางการจัดการ
ภายในขอบอํานาจ จําตองบอกทรัพยมรดกและหนี้สินของผูตายท่ีตนรูแกผูจัดการมรดก ตองมอบทรัพยมรดกท่ี
ตนครอบครองแกผูจัดการมรดก                                                                                           
อํานาจของทายาท  
ทายาทมีอํานาจในการควบคุมการจัดการมรดก ในฐานะเปนเจาของรวมในทรัพยมรดก ท่ียังไมไดแบง จึงมี
อํานาจควบคุมผูจัดการมรดกใหกระทําการตามหนาท่ีของตน นอกจากนี้ทายาทประสงคทราบความเปนไป 
ของการท่ีผูจัดการมรดกทําในเวลา ใด ๆ ซ่ึงสมควรแกเหตุ ผูจัดการมรดกก็ตองแจงใหทายาททราบ และเม่ือ
การจัดการสิ้นสุดลงผูจัดการ มรดกก็ตองแถลงบัญชีดวย ซ่ึงอํานาจของทายาทนี้รวมไปถึงการขอใหศาลถอด
ถอนผูจัดการ มรดกท่ีละเลยไมกระทําการตามหนาท่ี หรือกระทําโดยประมาท หรือปราศจากอํานาจไดดวย           
ซ่ึงทายาทสามารถเรียกคาเสียหายจากผูจัดการมรดกไดดวย  
                           แบบของพินัยกรรม (ม.1648) มีดวยกัน 5 ประเภท คือ 

แบบพินัยกรรม 
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา  
            (1) ตองทําพินัยกรรมเปนหนังสือ 
            (2) พินัยกรรมท่ีทําข้ึนตองลงวันท่ี เดือน ป ขณะท่ีทําพินัยกรรมถาไมลงไวพินัยกรรมเปนโมฆะ  
            (3) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อตอหนาพยานอยางนอย 2 คน พรอมกัน แลวใหพยานท้ังสองนั้น
ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผูทําพินัยกรรมในขณะนั้นดวย ซ่ึงพยานท่ีลงลายมือชื่อรับรองดังกลาว จะตอง
เขียนชื่อตัวเองเปนมิฉะนั้นแลวไมสามารถเปนพยานในพินัยกรรมได 
            (4) ถาจะมีการแกไขพินัยกรรมโดยการขูดลบตกเติมจะตองทําเปนหนังสือ ลงวัน เดือน ป และผูทํา
พินัยกรรมตองลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอย 2 คนพรอมกัน  
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ 
            (1) ผูทําพินัยกรรมตองเขียนขอความในพินัยกรรมเปนหนังสือดวยลายมือตนเองจะใหผูอ่ืนเขียนให
มิได 
           (2) ผูทําพินัยกรรมตองลงวันท่ี เดือน ป และลายมือชื่อของตนในพินัยกรรม จะใชลายพิมพนิ้วมือโดย
มีพยานรับรอง 2 คนไมได 
           (3) กรณีท่ีจะมีการขูดลบ ตกเติม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขพินัยกรรมผูทําพินัยกรรมจะตองทําเอง แลว
ลงลายมือชื่อกํากับ มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ 
3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง 
           (1) ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความท่ีตนประสงคจะใหลงไวในพินัยกรรมของตนตอนายอําเภอตอ
หนาพยานอีกอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
           (2) การแจงขอความตามขอ (1) ก็เพ่ือใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจดขอความเสร็จแลวตอง
อานใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง 
           (3) เม่ือผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความนั้นถูกตองแลว ผูทําพินัยกรรมและพยานลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
           (4) ผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ ตองลงลายมือชื่อและลงวัน เดือนป พรอมกับเขียนลงไปใน
พินัยกรรมดวยวา พินัยกรรมนั้นไดทําถูกตองเสร็จแลวประทับตราประจําตําแหนง 
           (5) กรณีท่ีมีการขูดลบ ตกเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนี้ ผูทํา
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พินัยกรรม พยาน และผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอจะตองลงลายมือชื่อกํากับไว มิฉะนั้น พินัยกรรมในสวน
นี้ไมสมบูรณ 
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
           (1) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อในพินัยกรรม 
           (2) ผูทําพินัยกรรมตองทําพินัยกรรมใสซองแลวปดผนึก เสร็จแลวลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น 
           (3) ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมท่ีผนึกนั้น ไปแสดงตอผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ และ
พยานอีกอยางนอย 2 คน และใหถอยคําตอบุคคลท้ังหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรมนั้น
ผูทําพินัยกรรมไมไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงชื่อและท่ีอยูของผูเขียนใหทราบดวย  
           (4) เม่ือผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ จดถอยคําของผูทําพินัยกรรม และวัน เดือน ป ท่ีนํา
พินัยกรรมมาแสดงไวบนซอง และประทับตราประจําตําแหนงแลว ผูทําพินัยกรรม พยานและผูอํานวยการเขต 
หรือนายอําเภอตองลงลายมือชื่อ 
            (5) การขูดลบ ตกเติม หรือแกไขพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือกํากับไว 
มิฉะนั้นพินัยกรรมในสวนนี้ไมสมบูรณ 
5. พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา 
            (1) ผูทําพินัยกรรมตองแสดงความประสงคจะทําพินัยกรรมตอหนา พยาน 2 คนพรอมกัน ซ่ึงอยู ณ 
ท่ีนั้น 
            (2) พยานท้ัง 2 คนนั้นตองไปแสดงตัวตอผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอโดยไมชักชาและแจง
ขอความท่ีผูทําพินัยกรรมไดสั่งไวดวยวาจา ท้ังตองแจงวัน เดือน ป สถานท่ีทําพินัยกรรมและ พฤติการณพิเศษ
ดวย 
            (3) ผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอ ตองจดขอความท่ีพยานแจงดังกลาว 
           (4) พยานท้ัง 2 คนตองลงลายมือชื่อไว ถาเขียนชื่อตนเองไมเปนจะลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลง
ชื่อรับรองลายพิมพนิ้วมืออยางนอย 2 คนก็ได 

   อนึ่ง การทําพินัยกรรมนั้น แมไมสมบูรณตามแบบหนึ่ง อาจสมบรูณ 
ตามแบบอ่ืนได  
ผูท่ีไมอาจเปนผูรับพินัยกรรม (ม.1653) 
1. ผูเขียนพินัยกรรม 
2. ผูท่ีเปนพยานในพินัยกรรม 
3. คูสมรสของผูเขียนหรือคูสมรสของผูเปนพยานในพินัยกรรม 
นิติบุคคลอาจเปนผูรับพินัยกรรมได แตท้ังนี้จะตองไมขัดตอวัตถุประสงคในขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติ
บุคคลนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
     ------------------------------------------ 
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แบบทดสอบ วิชา กฎหมายแพงและพาณิชย 
 
       ขอสอบวิชาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

1.ตอไปนี้ขอใดถูกตอง  
         ก.ถาจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกกันและมิไดกําหนดดอกเบี้ยไวใหใชอัตรารอยละสิบหาบาทตอป 

ข.ลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอ่ืนทํานองเชนวานี้ก็ดี ทําลงในเอกสาร หากมีพยานลงลายมือชื่อ 
   รบัรอง ๒ คนแลว เสมอกับลงลายมือชื่อ   
ค. ผูเยาวบรรลุนิติภาวะเม่ืออายุครบ ๑๗ ป และสามารถทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุ ๑๔ ปบริบูรณ   
ง. นิติกรรมท่ีคนวิกลจริตท่ีศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถหากไปทํานิติกรรมยอมตองถือวามีผลสมบูรณ  

             เวนแตวา ไดกระทําในขณะจริตวิกล คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลววาผูกระทําวิกลจริต นิติกรรมนั้นตกเปนโมฆะ  
จ.คนเสมือนไรความสามารถไมสามารถทํานิติกรรมไดเอง ตองใหผูพิทักษทําแทน   
1. ตอบ ข. ถูกตอง ตามมาตรา ๙  

สวน ก. มาตรา ๗  ท่ีถูกคือ ๗.๕ บาทตอป   
            ค. มาตรา ม.๑๙ บรรลุ ๒๐ ป / มาตรา ๒๕ พินัยกรรม ๑๕ ป  
            ง. มาตรา ๓๐ เปนโมฆียะ  
            จ. มาตรา ๓๔ ทําได ยกเวนบางอยาง  
 

๒. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสาบสูญ 
ก. ระยะเวลา 2 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากบุคคลไปทําการรบหรือสงคราม หรือตกไป 
    อยูในเรือเม่ืออับปราง 
ข.คนสาบสูญโดยผลของกฎหมายโดยผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล 
ค.ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันท่ีประกาศราชกิจจานุเบกษา  
ง.ระยะเวลา 5 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากไปจากภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู โดยไมมีใครทราบ  
  วาเปนตายรายดีอยางไร 
จ.ขอ ก. และ ขอ ค ผิด  
๒. ตอบ ค. ผิด ท่ีถูกคือ ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันท่ีครบกําหนดเวลา มาตรา ๖๑   

         ก . ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง    
                            ข. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก 

       ง. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก 
               จ. ขอ ก. ถูกตอง แต ค. ผิด  

๓.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับภูมิลําเนา   
ก. ถาบุคคลมีถ่ินท่ีอยูหลายแหงสับเปลี่ยนกัน หรือมีแหลงท่ีทํามาหากินเปนปกติหลายแหง ก็ใหถือเอาแหงใดแหง    
   หนึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น   
ข. ถาไมมีถ่ินท่ีอยูเปนปกติ หรือไมมีท่ีทําการงานเปนหลักแหลง ถาพบตัวในถ่ินไหนก็ใหถือวาถ่ินนั้นเปนภูมิลําเนา  
ค. ภูมิลําเนาของบุคคลบางประเภท เชน ผูเยาว หรือผูไรความสามารถ กฎหมายใหใชภูมิลําเนาของผูแทน            
    โดยชอบธรรมหรอืของผูอนุบาล หรือ ผูพิทักษ  
ง. ขาราชการ ภูมิลําเนาไดแกถ่ินท่ีทํางานตามตําแหนงหนาท่ีอยูประจํา รวมถึงคําสั่งใหไปชวยราชการชั่วคราว        
   ถือวาท่ีนั้นเปนภูมิลําเนา  
จ. ขอ ค. และ ง. ผิด  
๓. ตอบ  จ. สวน 
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       ค. ผิด ท่ีถูกตองคือไมมีผูพิทักษ หรือ ผูพิทักษ (ม.44,45)    
                       ง. ผิด ท่ีถูกตองคือ ไมรวมถึงคําสั่งใหไปชวยราชการชั่วคราวเปนภูมิลําเนา (ม. 46)  
           สวนขอ ก. ถูกตอง ม. 38 ขอ ข. ถูกตอง ม. 40  
 

๔.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับนิติกรรมท่ีโมฆะ 
ก. นิติกรรมท่ีเปนโมฆะคือนิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน  
ข.นิติกรรมไมมีผลบังคับตามกฎหมายเสมือนวาไมมีการทํานิติกรรมนั้นๆ เลย 
ค.นิติกรรมท่ีเปนโมฆะจะฟองรองบังคับกันไมไดและจะใหสัตยาบันก็ไมได  
ง. สามารถการบอกลางไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา 
จ. นิติกรรมท่ีสมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง  
๔. ตอบ จ. ผิด เปนความหมายของโมฆียะ ม. ๑๗๒ และ ม. ๑๗๕  
 

5. เง่ือนไขการสมรสขอใดไมถูกตอง 
ก.การสมรสจะทําไดในระหวางชายกับหญิงเทานั้น และจะกระทําไดก็ตอเม่ือชายและหญิงมีอายุ 17 ป 
  บริบูรณ แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได  
ข.ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ คนเสมือน 
  ไรความสามารถ ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ  
ค.ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา หรือ 
   มารดา  ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ 
ง.ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได ฝาฝนเปนโมฆะ  
จ. ขอ ข. และ ขอ ง. ผิด  
5. ตอบ  จ.  

ท่ีถูกตอง คือ ข. ไมมีคนเสมือนไรความสามารถ ม. ๑๔๙๔ และ ม.๑๔๔๙ และ  
     ง. ผลทางกฎหมายเลิกกัน ไมโมฆะ ม. ๑๔๕๑ ประกอบ ม. ๑๕๙๘/๓๒  

        ก. ม. ๑๔๔๘ สวนขอ ค. ม.๑๔๕๐  
  

   
  

๖.ขอใดคือไมใชสินสวนตัวของสามีภริยา 
ก.ทรัพยสินท่ีคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
ข.ทรัพยสินท่ีเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ 
  เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง  
ค.ดอกผลของทรัพยสินสวนตัว  
ง.ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหา  
จ.ทรัพยสินท่ีเปนสินสวนตัวนั้นถาไดมีการแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอ่ืนก็ดี ซ้ือทรัพยสินอ่ืนมาดวยเงิน 
   สินสวนตัวก็ด ีหรือขายสินสวนตัวไดเงินมาก็ดี ทรัพยสินอ่ืนแทน 

 ๖. ตอบ ค. ดอกผลของทรัพยสินสวนตัวเปนสินสมรส ม. ๑๔๗๔ (๓) 
 

๗.ถาทานเปนปลัดอําเภอมีหนาท่ีจดทะเบียนสมรส หากทานพบวาผูรับบตุรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมายื่นจดทะเบียน
สมรสกันทานจะดําเนินการอยางใด 
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 ก. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 
 ข. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากผิดศีลธรรม  

ค. ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายในเรื่องจากจดทะเบียนสมรส  
ง. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากมีผลเปนโมฆียะ  
จ. ขอ ก ขอ ข และ ขอ ง ถูกตอง 

 ๗ ตอบ ค. ถูกตอง ผลทางกฎหมายคือการรับบุตรบุญธรรมเลิกกันเทานั้น ม. ๑๕๙๘/๓๓ 
   
 

๘.การสมรสในกรณีใดไมตองใชคําพิพากษาแสดงความเปนโมฆะ 
ก. การสมรสท่ีชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามรถ  
ข.การสมรสท่ีชายหรือหญิงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือ             
  รวมแตบิดาหรือมารดา  
ค. การสมรสซอน   
ง. การสมรสท่ีชายหญิงไมยอมเปนสามีภริยากัน  
จ. ถูกท้ังขอ ข และ ค 
๘. ตอบ  ค. เนื่องจาก มาตรา ๑๔๙๗ ไมตองใชคําพิพากษา สวนอ่ืน โมฆะตองใชคําพิพากษาถึงท่ีสุด  
               เทานั้น ตามมาตรา ๑๔๙๕  
   
 

๙. ขอใดเปนมรดก 
 ก. เงินสะสมท่ีทางราชการ หักจากเงินเดือน  
 ข. สิทธิตามสัญญาเงินกูเกินบัญชีกับธนาคาร  
 ค. เงินประกันชีวิต  
 ง. ดอกผลของทรัพยมรดกท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากเจามรดกตาย  
 จ. ถูกท้ังขอ ก และ ค  

๙. ตอบ ก. เปนทรัพยสินของเจามรดกกอน สวนขออ่ืน ๆ ไมใชทรัพยสินของผูตายในขณะถึงแก  
             ความตาย จึงไมเปนมรดก และไดมาภายหลังจากการตาย 
   

   
๑๐. ขอใดเปนคดีมรดก 

ก. คดีท่ีฟองใหรับผิดในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดกระทําไปในฐานะผูจัดการมรดก 
ข. ฟองเพิกถอนการจัดการมรดกท่ีไมถูกตอง  
ค. ฟองเรียกทรัพยมรดกคืนจากบุคคลท่ีมิใชทายาท 
ง. ฟองขับไลบุคคลผูอาศัยอยูในทรัพยมรดก 
จ. ไมมีขอถูก 
๑๐ ตอบ จ. ไมมีขอถูก  
             คดีมรดก คือ คดีท่ีพิพาทกันระหวางทายาทท่ีมีสิทธิในมรดกดวยกัน ดวยเรื่องสิทธิเรียกรอง 

         สวนแบงทรัพยมรดก หรือทายาท ผูสืบสิทธิของทายาทฟองเรียกรองเอาสวน 
         แบงทรพัยมรดกสวนของตน 
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แบบทดสอบ วิชา กฎหมายแพงและพาณิชยในหนาท่ีของฝายปกครอง   
 
 

1. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. อยูรอดเปนทารก คือคลอดแลวทารกมีชีวิตอยูซ่ึงในทางกฎหมายจะถือวาทารกท่ีคลอด  
    ออกมามีชีวิตนั้นตองไดความวาเด็กมีการหายใจดวย เชนนี้ก็ถือวามีสภาพบุคคลเกิดข้ึนแลว  
ข. สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเม่ือคลอดซ่ึงการคลอดทารกออกมาท้ังตัว มีการตัดสายรกเรียบรอยแลว  
   และตองมีการหายใจแมเพียงครั้งเดียวก็ตาม  
ค. สภาพบุคคลเกิดแลวมีผลทําใหทารกนั้นมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย เชน มีสิทธิรับมรดก 
   มีสิทธิท่ีจะไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาและรวมไปถึงไดรับความคุมครองใน 
   ดานรางกายหรือเสรีภาพ ฯลฯ ตามกฎหมายดวย 

          ง. กฎหมายใหการรับรองสิทธิของทารกในครรภมารดาไว เพ่ือในภายหนาทารกนั้นจะได 
             ถือเอาสิทธิหรือประโยชนท่ีมีข้ึนแกตนระหวางท่ีตนยังเปนทารกในครรภนั้นได 

จ. บิดาถูกทําละเมิดจนถึงแกความตาย ระหวางภรรยาตั้งครรภ บุตรมีสิทธิท่ีจะเรียกรอง 
   คาขาดไรอุปการะเลี้ยงดูจากผูกระทําละเมิดบิดาได หากบุตรคลอดออกมาอยูรอดเปน  
   ทารก 
   

ตอบ ข. ไมถูกตอง 
         ท่ีถูกตองคือการคลอดทางการแพทยนั้นการคลอดจะสมบูรณไดก็ตอเม่ือทารกออกมาท้ังตัว  

มีการตัดสายรกเรียบรอยแลวและมีการรอใหมดลูกหดตัวประมาณ 15 นาทีถึง 2 ชั่วโมงหลังเด็กคลอด แตในทาง
กฎหมายนี้จะถือวาเปนการคลอดไดก็ตอเม่ือทารกพนออกจากชองคลอดท้ังตัวแลวเทานั้นพอ การตัดสายรกหรือไม
นั้นไมใชสาระสําคัญ 
 
2. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับการบรรลุนิติภาวะของผูเยาว  

ก. ผูเยาว บรรลุนิติภาวะเม่ืออายุครบ 20 ปบริบูรณ  
ข. ผูเยาว บรรลุนิติภาวะเม่ือทําการสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 1448 
ค.บรรลุนิติภาวะเม่ือชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ สมรสกันตามกฎหมาย 
ง. ศาลอนุญาตใหผูเยาวทําการสมรสกัน 

 จ. ผูเยาวทําการสมรสกันแลว ตอมาหยากันตอนอายุ 19 ป ผูเยาวอายุยังไมถึง 20 ป ถือวาไมบรรลุนิติภาวะ 
 
ตอบ จ. ผิด  
        ท่ีถูกตองคือผูเยาวบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลวหรือไม จึงเปนผูบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 20 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมนายสุดคะเนจะไดทําการจดทะเบียนหยา เม่ืออายุยังไมครบ 20 ป
บริบูรณก็ตาม เม่ือไมมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหผูเยาวท่ีบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 20 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกลับคืนสูสภาวะเปนผูเยาวอีก  
 
3. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับความสามารถของผูเยาว  

ก. ผูเยาวจะทํานิติกรรมใด ๆ ตองไดรับความยินยอมของ “ผูแทนโดยชอบธรรม” กอน มิฉะนั้น                
   นิติกรรมนั้นๆ เปนโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติเปนอยางอ่ืน 
ข. ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมท่ีเปนประโยชนแกผูเยาวฝายเดียวได เชน รับการใหโดยไมมีขอผูกพัน 
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ค. ผูเยาวสามารถทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุ 17 ปบริบูรณ  
ง. ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมท่ีตองทําเองเฉพาะตัว  เชน การรับรองบุตรได  
จ. ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมท่ีสมควรแกฐานานุรูป และเปนการจําเปนในการดํารงชีพตามควรได 
ตอบ  ค. ผิด 
        ท่ีถูกตองคือผูเยาวสามารถทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุ 15 ปบริบูรณ (มาตรา 25)  
 

4. ขอใดไมถูกตอง 
ก.คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตท่ีคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ของผูนั้น หรือพนักงานอัยการ    

ไดรองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนไรความสามารถ และจัดใหอยูในความอนุบาล 
ข.นิติกรรมท่ีคนไรความสามารถกระทําลงยอมตกเปนโมฆียะท้ังสิ้น แมจะไดรับความยินยอมจาก               

“ผูอนุบาล” ก็ไมได 
 ค.นิติกรรมท่ี คนวิกลจริตท่ีศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถหากไปทํานิติกรรมยอมตองถือวา              
มีผลสมบูรณ เวนแตวา ไดกระทําในขณะจริตวิกล คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลว นิติกรรมนั้นจึงตกเปนโมฆียะ  

ง.คนเสมือนไรความสามารถ คือบุคคลท่ีปรากฏวา ไมสามารถจัดทําการงานของตนเองได เพราะมีกาย
พิการ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ แตไมถึงขนาดวิกลจริต ประพฤติสุรุยสุราย เสเพลเปนอาจิณ ติดสุรายาเมา 
เม่ือคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนเสมือน               
ไรความสามารถ 

จ.คนเสมือนไรความสามารถจัดไมสามารถทํานิติกรรมไดตองใหผูพิทักษทําแทน 
ตอบ จ. ผิด 
ท่ีถูกตองคือคนเสมือนไรความสามารถสามารถกระทําการใด ๆ ได เวนแต กิจการตามมาตรา 34 

ตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอนแลวจึงจะทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได  ถาฝาฝนเปน
โมฆียะ วรรคทาย 

 
5. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับการสิ้นสภาพบุคคล 

ก. นาย ก. ออกจากบานไปทํางานวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 แลวหายไป ผูมีสวนไดเสียหรือ 
พนักงานอัยการสามารถจะเริ่มไปใชสิทธิในการรองขอตอศาลเพ่ือสั่งใหเปนคนสาบสูญ   ในวันท่ี 2 มกราคม 
พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

ข. นาย ก. ไปรบและหายไปหลังการรบสิ้นสุด ซ่ึงสงครามหรือการรบสิ้นสุดลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2553 ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะเริ่มไปรองขอตอศาลใหสั่งใหเปนคนสาบสูญไดในวันท่ี  2 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เปนตนไปได  

ค. นาย ก. ข้ึนเครื่องบินแลวเครื่องบินตกวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ซ่ึงผูมีสวนไดเสียหรือ
พนักงานอัยการจะเริ่มไปใชสิทธิในการรองขอตอศาลไดในวันท่ี  2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เปนตนไป 

ง. นาย ก. ไปเท่ียวนํ้าตกในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ขณะกําลังเลนนํ้าตกอยูก็เกิดนํ้าปาไหลหลาก
พัดพา นาย ก. และนักทองเท่ียวท่ีเลนนํ้าตกอยูดวยไปหมด และหาศพนาย ก. ไมเจอ และไมมีใครไดขาวหรือ
พบเห็นนาย ก. อีกเลย ซ่ึงผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะเริ่มไปใชสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือสั่งใหบุคคลนั้น
คือนาย ก. เปนคนสาบสูญไดในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป  

จ. ไมมีขอใดผิด  
 
ตอบ ง. ผิด 
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        ท่ีถูกตอง คือเริ่มตนนับตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 และจะครบ 2 ป ในวันท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 ซ่ึงผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะเริ่มไปใชสิทธิรองขอตอศาลเพ่ือสั่งใหบุคคลนั้นคือนาย  ก. 
เปนคนสาบสูญไดในวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตอไป  

 
7.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับภูมิลําเนา   

ก. นาย ก. รับจางทํางานเปนกรรมกรกอสราง ซ่ึงตองเคลื่อนยายไปตามสถานท่ีกอสรางและอยูในแตละท่ี               
เปนเวลานานหรือไม ก็ข้ึนอยูกับงานท่ีทํา ถือวาถ่ินท่ีอยูตามการทํางานแทนภูมิลําเนาของนาย ก. 

ข. ภูมิลําเนาของผูเยาว หรือผูไรความสามารถ กฎหมายใหใชภูมิลําเนาของผูแทนโดยชอบธรรมหรือ 
ของผูอนุบาล    

ค. ภูมิลําเนาของผูท่ีถูกจําคุก หมายขัง ไดแก เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีถูกจําคุก หมายขัง อยู   
ง. ภูมิลําเนาของนิติบุคคลไดแกท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือถ่ินท่ีตั้งเฉพาะการตามขอบังคับ   

           จ. นาย ก. คาขายเรไปตามตลาดนัด เดินทางไปคาขายตามตลาดนัดตลอด ถือวาพบตัวนาย ก. ในถ่ิน
ไหนใหถือวาถ่ินนั้นเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น  
 ตอบ ค. ผิด  

      ท่ีถูกตองคือ มาตรา 47 “ภูมิลําเนาของผูท่ีถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลหรือตาม 
คําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย ไดแก เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีถูกจําคุกอยูจนกวาจะไดรับการปลอยตัว”  
 
8. ขอใดถูกตองเก่ียวกับนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ก. สมาคม หมายความวาทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลสาธารณะ  
การศาสนาศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิไดมุงหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน  
 ข. การกอตั้งมูลนิธิเพ่ือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน แตเพ่ือประโยชนแกสมาชิก  

ค. หางหุนสวนสามัญ คือหางหุนสวนประเภทซ่ึงผูเปนหุนสวนหมดทุกคนตองรับผิดรวมกันเพ่ือหนี้              
ท้ังปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัดและจะจดทะเบียนหรือไม ก็ได  

ง. หางหุนสวนจํากัดนั้น คือ หางท่ีตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิด
จํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ 

จ. บริษัทจํากัด คือ แบงประเภทผูเปนหุนจํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนรับจะลงหุน
และตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ไมจํากัด 

ตอบ  ค. หางหุนสวนสามัญ คือหางหุนสวนประเภทซ่ึงผูเปนหุนสวนหมดทุกคนตองรับผิดรวมกัน 
เพ่ือหนี้ท้ังปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัดและจะจดทะเบียนหรือไม ก็ได  
 สวน ก. คือ มูลนิธิ  ข คือ สมาคม ง. บริษัทจํากัด จ. คือ หางหุนสวนจํากัด 

 
 

9.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับนิติกรรมท่ีโมฆะ 
ก. นิติกรรมท่ีเปนโมฆะคือนิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน  
ข.นิติกรรมไมมีผลบังคับตามกฎหมายเสมือนวาไมมีการทํานิติกรรมนั้นๆ เลย 
ค.นิติกรรมท่ีเปนโมฆะจะฟองรองบังคับกันไมไดและจะใหสัตยาบันก็ไมได  
ง. สามารถการบอกลางไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา 
จ. นิติกรรมท่ีสมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง 
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ตอบ จ. ผิด เปนการเสียเปลามาแตตน 
 

10.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับนิติกรรมท่ีโมฆีฆะ 
ก. นิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน  
ข. สามารถบอกลางภายในระยะเวลา1 ป นับแตเวลาท่ีอาจใหสัตยาบันไดหรือ 10 ป นับแตไดทํานิติกรรม 
ค.นิติกรรมท่ีสามารถฟองบังคับกันไดและใหสัตยาบันได  
ง. สามารถการบอกลางไดโดยภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
จ. นิติกรรมท่ีสมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง  
ตอบ ก. ผิด นิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตนเปนโมฆะ 
 

11.นิติกรรมขอใดเปนไมเปนโมฆะ 
ก. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย  
ข.นิติกรรมท่ีเปนการพนวิสัย 
ค.นิติกรรมท่ีขัดตอความสงบเรียบรองของประชาชน  
ง. นิติกรรมท่ีมิไดเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยความสามารถของบุคคล 
จ. นิติกรรมท่ีมิไดทําตามแบบท่ีกฎหมายบัญญัติไว  
ตอบ ง. นิติกรรมท่ีมิไดเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยความสามารถของบุคคล เปนโมฆียะ 

 
12 .ตอไปนี้ขอใดถูกตอง  
         ก.ถาจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกกันและมิไดกําหนดดอกเบี้ยไวใหใชอัตรารอยละสิบหาบาทตอป 

ข.ลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมายอ่ืนทํานองเชนวานี้ก็ดี ทําลงในเอกสาร หากมีพยานลงลายมือชื่อ 
   รบัรอง ๒ คนแลว เสมอกับลงลายมือชื่อ   
ค. ผูเยาวบรรลุนิติภาวะเม่ืออายุครบ ๑๗ ป และสามารถทําพินัยกรรมไดเม่ือมีอายุ ๑๔ ปบริบูรณ   
ง. นิติกรรมท่ีคนวิกลจริตท่ีศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถหากไปทํานิติกรรมยอมตองถือวามีผลสมบูรณ  

             เวนแตวา ไดกระทําในขณะจริตวิกล คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยูแลววาผูกระทําวิกลจริต นิติกรรมนั้นตกเปนโมฆะ  
จ.คนเสมือนไรความสามารถไมสามารถทํานิติกรรมไดเอง ตองใหผูพิทักษทําแทน   
ตอบ ข. ถูกตอง ตามมาตรา ๙  

สวน ก. มาตรา ๗  ท่ีถูกคือ ๗.๕ บาทตอป   
            ค. มาตรา ม.๑๙ บรรลุ ๒๐ ป / มาตรา ๒๕ พินัยกรรม ๑๕ ป  
            ง. มาตรา ๓๐ เปนโมฆียะ  
            จ. มาตรา ๓๔ ทําได ยกเวนบางอยาง  
 

13. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสาบสูญ 
ก. ระยะเวลา 2 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากบุคคลไปทําการรบหรือสงคราม หรือตกไป 
    อยูในเรือเม่ืออับปราง 
ข.คนสาบสูญโดยผลของกฎหมายโดยผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล 
ค.ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันท่ีประกาศราชกิจจานุเบกษา  
ง.ระยะเวลา 5 ปในการขอใหบุคคลสาบสูญเนื่องจากไปจากภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู โดยไมมีใครทราบ  
  วาเปนตายรายดีอยางไร 
จ.ขอ ก. และ ขอ ค ผิด  
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ตอบ ค. ผิด ท่ีถูกคือ ใหถือวาคนสาบสูญถึงแกความตายในวันท่ีครบกําหนดเวลา มาตรา ๖๑   
         ก . ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง    
                            ข. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก 

       ง. ถูกตอง มาตรา ๖๑ วรรคแรก 
               จ. ขอ ก. ถูกตอง แต ค. ผิด  

14.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับภูมิลําเนา   
ก. ถาบุคคลมีถ่ินท่ีอยูหลายแหงสับเปลี่ยนกัน หรือมีแหลงท่ีทํามาหากินเปนปกติหลายแหง ก็ใหถือเอาแหงใดแหง    
   หนึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น   
ข. ถาไมมีถ่ินท่ีอยูเปนปกติ หรือไมมีท่ีทําการงานเปนหลักแหลง ถาพบตัวในถ่ินไหนก็ใหถือวาถ่ินนั้นเปนภูมิลําเนา  
ค. ภูมิลําเนาของบุคคลบางประเภท เชน ผูเยาว หรือผูไรความสามารถ กฎหมายใหใชภูมิลําเนาของผูแทน            
    โดยชอบธรรมหรอืของผูอนุบาล หรือ ผูพิทักษ  
ง. ขาราชการ ภูมิลําเนาไดแกถ่ินท่ีทํางานตามตําแหนงหนาท่ีอยูประจํา รวมถึงคําสั่งใหไปชวยราชการชั่วคราว        
   ถือวาท่ีนั้นเปนภูมิลําเนา  
จ. ขอ ค. และ ง. ผิด  
ตอบ  จ. สวน 

       ค. ผิด ท่ีถูกตองคือไมมีผูพิทักษ หรือ ผูพิทักษ (ม.44,45)    
                       ง. ผิด ท่ีถูกตองคือ ไมรวมถึงคําส่ังใหไปชวยราชการช่ัวคราวเปนภูมิลําเนา (ม. 46)  
           สวนขอ ก. ถูกตอง ม. 38 ขอ ข. ถูกตอง ม. 40  
 

15.ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับนิติกรรมท่ีโมฆะ 
ก. นิติกรรมท่ีเปนโมฆะคือนิติกรรมนั้นเสียเปลามาตั้งแตตน  
ข.นิติกรรมไมมีผลบังคับตามกฎหมายเสมือนวาไมมีการทํานิติกรรมนั้นๆ เลย 
ค.นิติกรรมท่ีเปนโมฆะจะฟองรองบังคับกันไมไดและจะใหสัตยาบันก็ไมได  
ง. สามารถการบอกลางไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลา 
จ. นิติกรรมท่ีสมบูรณตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง  
ตอบ จ. ผิด เปนความหมายของโมฆียะ ม. ๑๗๒ และ ม. ๑๗๕  
 

16. เง่ือนไขการสมรสขอใดไมถูกตอง 
ก.การสมรสจะทําไดในระหวางชายกับหญิงเทานั้น และจะกระทําไดก็ตอเม่ือชายและหญิงมีอายุ 17 ป 
  บริบูรณ แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได  
ข.ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ คนเสมือน 
  ไรความสามารถ ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ  
ค.ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา หรือ 
   มารดา  ถาฝาฝนการสมรสตกเปนโมฆะ 
ง.ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได ฝาฝนเปนโมฆะ  
จ. ขอ ข. และ ขอ ง. ผิด  
ตอบ  จ.  

ท่ีถูกตอง คือ ข. ไมมีคนเสมือนไรความสามารถ ม. ๑๔๙๔ และ ม.๑๔๔๙ และ  
     ง. ผลทางกฎหมายเลิกกัน ไมโมฆะ ม. ๑๔๕๑ ประกอบ ม. ๑๕๙๘/๓๒  

        ก. ม. ๑๔๔๘ สวนขอ ค. ม.๑๔๕๐  
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17.ขอใดคือไมใชสินสวนตัวของสามีภริยา 
ก.ทรัพยสินท่ีคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
ข.ทรัพยสินท่ีเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ 
  เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง  
ค.ดอกผลของทรัพยสินสวนตัว  
ง.ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหา  
จ.ทรัพยสินท่ีเปนสินสวนตัวนั้นถาไดมีการแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอ่ืนก็ดี ซ้ือทรัพยสินอ่ืนมาดวยเงิน 
   สินสวนตัวก็ด ีหรือขายสินสวนตัวไดเงินมาก็ดี ทรัพยสินอ่ืนแทน 

 ตอบ ค. ดอกผลของทรัพยสินสวนตัวเปนสินสมรส ม. ๑๔๗๔ (๓) 
 

18.ถาทานเปนปลัดอําเภอมีหนาท่ีจดทะเบียนสมรส หากทานพบวาผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมายื่นจด
ทะเบียนสมรสกันทานจะดําเนินการอยางใด 
 ก. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 
 ข. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากผิดศีลธรรม  

ค. ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายในเรื่องจากจดทะเบียนสมรส  
ง. ไมจดทะเบียนใหเนื่องจากมีผลเปนโมฆียะ  
จ. ขอ ก ขอ ข และ ขอ ง ถูกตอง 

 ตอบ ค. ถูกตอง ผลทางกฎหมายคือการรับบุตรบุญธรรมเลิกกันเทานั้น ม. ๑๕๙๘/๓๓ 
   

19 .การสมรสในกรณีใดไมตองใชคําพิพากษาแสดงความเปนโมฆะ 
ก. การสมรสท่ีชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามรถ  
ข.การสมรสท่ีชายหรือหญิงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือ             
  รวมแตบิดาหรือมารดา  
ค. การสมรสซอน   
ง. การสมรสท่ีชายหญิงไมยอมเปนสามีภริยากัน  
จ. ถูกท้ังขอ ข และ ค 
ตอบ  ค. เนื่องจาก มาตรา ๑๔๙๗ ไมตองใชคําพิพากษา สวนอ่ืน โมฆะตองใชคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
               เทานั้น ตามมาตรา ๑๔๙๕  
 

20. ขอใดเปนมรดก 
 ก. เงินสะสมท่ีทางราชการ หักจากเงินเดือน  
 ข. สิทธิตามสัญญาเงินกูเกินบัญชีกับธนาคาร  
 ค. เงินประกันชีวิต  
 ง. ดอกผลของทรัพยมรดกท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากเจามรดกตาย  
 จ. ถูกท้ังขอ ก และ ค  

ตอบ ก. เปนทรัพยสินของเจามรดกกอน สวนขออ่ืน ๆ ไมใชทรัพยสินของผูตายในขณะถึงแก  
             ความตาย จึงไมเปนมรดก และไดมาภายหลังจากการตาย 
   

   
2๑. ขอใดเปนคดีมรดก 
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ก. คดีท่ีฟองใหรับผิดในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดกระทําไปในฐานะผูจัดการมรดก 
ข. ฟองเพิกถอนการจัดการมรดกท่ีไมถูกตอง  
ค. ฟองเรียกทรัพยมรดกคืนจากบุคคลท่ีมิใชทายาท 
ง. ฟองขับไลบุคคลผูอาศัยอยูในทรัพยมรดก 
จ. ไมมีขอถูก 
ตอบ จ. ไมมีขอถูก  
             คดีมรดก คือ คดีท่ีพิพาทกันระหวางทายาทท่ีมีสิทธิในมรดกดวยกัน ดวยเรื่องสิทธิ

เรียกรองสวนแบงทรัพยมรดก หรือทายาท ผูสืบสิทธิของทายาทฟองเรียกรองเอาสวนแบงทรัพยมรดกสวน
ของตน 
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