
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
ให�ใช�บทบัญญติัแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

บรรพ ๑ และ ๒ ท่ีได�ตรวจชําระใหม�๑ 
   

 
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ

มงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว ให�ประกาศจงทราบท่ัวกันว�า 
 
จําเดิมแต�ได�ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" บรรพ ๑ และ ๒ แต�

วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ เปนต�นมา ได�มีความเห็นแนะนํามากหลาย เพ่ือยัง
ประมวลกฎหมายน้ีให�สมบูรณ"ย่ิงข้ึน 

 
และเม่ือได�พิจารณาโดยถ�องแท�แล�ว เห็นเปนการสมควรให�ตรวจชําระบทบัญญัติใน

บรรพ ๑ และ ๒ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่กล�าวมาข�างต�นน้ันใหม� 
 
จ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ สั่งว�า บทบัญญัติเดิมในบรรพ ๑ และ ๒ แห�งประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ประกาศไว�แต� ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ น้ัน 
ให�ยกเลิกเสียสิ้น และใช�บทบัญญัติที่ได�ตรวจชําระใหม�ต�อท�ายพระราชกฤษฎีกาน้ีแทนสืบไป 

 
ประกาศมา ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ เปนป:ท่ี ๑๖ ใน

รัชกาลป;ตยุบันน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๒/-/หน�า ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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พระราชบัญญัติ 
ให�ใช�บทบัญญติับรรพ ๑ 

แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปBนป:ที่ ๔๗ ในรัชกาลป;จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว�า 

 
โดยท่ีเปBนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" และบทบัญญัติลักษณะ ๒๓ สมาคม ของบรรพ ๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ทําหน�าท่ีรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�ง

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"บรรพ ๑ และบรรพ 

๓ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�ยกเลิกบทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ซึ่งได�ใช�

บังคับโดยพระราชกฤษฎีกาให�ใช�บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"บรรพ ๑ และ
บรรพ ๒ ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๔๖๘ 

(๒) ให�ยกเลิกลักษณะ ๒๓ สมาคม  ของบรรพ ๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" ซึ่งได�ใช�บังคับโดยพระราชกฤษฎีกาให�ใช�บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"
บรรพ ๓ ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๔๗๑ 

(๓) ให�ใช�บทบัญญัติท�ายพระราชบัญญัติน้ีเปBนบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๒/หน�า ๑/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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มาตรา ๔  เอกสารท่ีมีการใช�ตราประทับแทนการลงลายมือช่ือตามมาตรา ๙ วรรค
สอง แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ก�อนการแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งได�กระทํา
ข้ึนก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�มีผลสมบูรณ"เสมือนกับลงลายมือช่ือต�อไป 

 
มาตรา ๕  บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจ

ชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ไม�กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ"ของการให�กู�ยืมเงินท่ีผู�เสมือนไร�
ความสามารถได�กระทําข้ึนก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๖  ผู�จัดการทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�ท่ีศาลได�ต้ังข้ึนก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�

บังคับ หากยังมิได�จัดทําบัญชีทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�หรือจัดทํายังไม�แล�วเสร็จ ให�จัดทําให�แล�วเสร็จ
ภายในสามเดือนนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ และให�นํามาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ีมาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๗  ให�องค"กรหรือหน�วยงานท่ีกฎหมายบัญญัติให�เปBนทบวงการเมืองตาม

ความหมายของมาตรา ๗๒ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ (๑) 
แห�งพระราชบัญญัติน้ี คงมีฐานะเปBนนิติบุคคลต�อไป 

 
มาตรา ๘  ให�บรรดาสมาคมท่ีได�จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"

ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ เปBนสมาคมตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"
ท่ีได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 

สมาคมใดท่ีได�จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ มิได�ใช�ช่ือซึ่งมีคําว�า “สมาคม” ประกอบกับช่ือของสมาคมให�ย่ืนคําขอแก�ไข
ข�อบังคับของสมาคมให�ถูกต�องตามมาตรา ๘๐ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระ
ใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ภายในสองป:นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๙  สมาคมตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง สมาคมใด มีวิธีจัดการโดยไม�มี

คณะกรรมการเปBนผู�ดําเนินกิจการของสมาคมตามมาตรา ๗๙ (๖) แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ถ�าสมาคมน้ันไม�ดําเนินการย่ืนคําขอแก�ไขข�อบังคับ
ของสมาคมและจัดให�มีคณะกรรมการเปBนผู�ดําเนินกิจการของสมาคมภายในสองป:นับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�นายทะเบียนถอนช่ือสมาคมน้ันออกจากทะเบียน 

 
มาตรา ๑๐  สมาคมตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง สมาคมใด มีสมาชิกไม�ถึงสิบคน หาก

สมาคมน้ันไม�ได�จัดให�มีจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๘๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�
ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ภายในสองป:นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�นาย
ทะเบียนถอนช่ือสมาคมน้ันออกจากทะเบียนตามมาตรา ๑๐๒ (๕) แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑  ให�บรรดามูลนิธิท่ีได�จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ เปBนมูลนิธิตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"
ท่ีได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี และให�ถือว�าตราสารก�อต้ังมูลนิธิดังกล�าวเปBนข�อบังคับของ
มูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 

มูลนิธิใดท่ีได�จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ มิได�ใช�ช่ือซึ่งมีคําว�า “มูลนิธิ” ประกอบกับช่ือของมูลนิธิ ให�ย่ืนคําขอแก�ไข
ข�อบังคับของมูลนิธิให�ถูกต�องตามมาตรา ๑๑๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระ
ใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ภายในสองป:นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๒  บรรดามูลนิธิท่ีมีอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับและมิได�เปBนนิติ

บุคคล ถ�าประสงค"จะจัดต้ังเปBนนิติบุคคลและใช�คําว�า “มูลนิธิ” ประกอบช่ือของตนต�อไป ต�องย่ืนคํา
ขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๔ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม�ท�าย
พระราชบัญญัติน้ี ภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๓  มูลนิธิตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง มูลนิธิใด มีข�อบังคับท่ีกําหนดให�มี

ผู�จัดการของมูลนิธิไม�ถึงสามคนในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ถ�ามูลนิธิน้ันไม�ดําเนินการย่ืนคําขอ
แก�ไขข�อบังคับของมูลนิธิเพ่ือให�มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด�วยบุคคลไม�น�อยกว�าสามคนเปBนผู�ดําเนิน
กิจการของมูลนิธิภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�นายทะเบียน
ดําเนินการตามมาตรา ๑๒๘ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม�ท�าย
พระราชบัญญัติน้ีเพ่ือสั่งการให�แก�ไขข�อบังคับของมูลนิธิให�ถูกต�องตามกฎหมายต�อไป ถ�าปรากฏว�า
มูลนิธิใดไม�สามารถดําเนินกิจการต�อไปได� ก็ให�นายทะเบียนร�องขอต�อศาลให�มีคําสั่งให�เลิกมูลนิธิตาม
มาตรา ๑๓๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๔  บรรดาระยะเวลาท่ีบัญญัติไว�ในบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย"และท่ีบัญญัติไว�ในลักษณะ ๒๓ สมาคม ของบรรพ ๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" ซึ่งใช�บังคับอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ หากระยะเวลาดังกล�าวยังไม�สิ้นสุดลงใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ และระยะเวลาท่ีกําหนดข้ึนตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี แตกต�างกับระยะเวลาท่ีกําหนดไว�เดิม ให�นํา
ระยะเวลาท่ียาวกว�ามาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๕  ให�แก�เลขมาตราตามท่ีมีอยู�ในมาตราต�าง ๆ แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย"เปBนเลขมาตราตามบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม�
ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) “มาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม” ในมาตรา ๑๖๖๖ ให�แก�เปBน “มาตรา ๙ 
วรรคสอง” 

(๒) “มาตรา ๒๙” ในมาตรา ๑๔๖๔ และมาตรา ๑๕๑๙ ให�แก�เปBน “มาตรา ๒๘” 
(๓) “มาตรา ๓๔” ในมาตรา ๑๖๑๐ และมาตรา ๑๖๑๑ ให�แก�เปBน “มาตรา ๓๒” 
(๔) “มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓” ในมาตรา ๑๕๗๗ ให�แก�เปBน “มาตรา 

๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๕) “มาตรา ๖๕” ในมาตรา ๑๖๐๒ ให�แก�เปBน “มาตรา ๖๒” 
(๖) “มาตรา ๖๖” ในมาตรา ๑๖๐๒ ให�แก�เปBน “มาตรา ๖๓” 
(๗) “มาตรา ๘๑” ในมาตรา ๑๖๗๖ ให�แก�เปBน “มาตรา ๑๑๐” 
(๘) “มาตรา ๘๕” ในมาตรา ๑๖๗๗ ให�แก�เปBน “มาตรา ๑๑๔” 
(๙) “มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง” ในมาตรา ๓๖๐ ให�แก�เปBน “มาตรา ๑๖๙ วรรค

สอง” 
(๑๐) “มาตรา ๑๘๙” ในมาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๑๗๕๔ ให�แก�เปBน “มาตรา 

๑๙๓/๒๗” 
 
มาตรา ๑๖  บทบัญญัติแห�งกฎหมายอ่ืนท่ีอ�างถึงบทบัญญัติในบรรพ ๑ หรือลักษณะ 

๒๓ ในบรรพ ๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ให�ถือว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมายน้ันอ�างถึง
บทบัญญัติท่ีมีนัยเช�นเดียวกันในบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม�
ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๗  บรรดากฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๒๙๗ 

แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งใช�บังคับอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ยังคง
ใช�ได�ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระ
ใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๘  ให�นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท"  ป;นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
   

 
ข�อความเบ้ืองต�น 

 
มาตรา ๑  กฎหมายน้ีให�เรียกว�า ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
 
มาตรา ๒  ให�ใช�ประมวลกฎหมายน้ีต้ังแต�วันท่ี ๑ เดือนมกราคม พระพุทธศักราช 

๒๔๖๘ เปBนต�นไป 
 
มาตรา ๓  ต้ังแต�วันท่ีใช�ประมวลกฎหมายน้ีสืบไป ให�ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ 

และข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส�วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในประมวลกฎหมายน้ี หรือซึ่งแย�งกับบทแห�งประมวล
กฎหมายน้ี 

 
บรรพ ๑ 

หลักท่ัวไป 
   

 
ลักษณะ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๔  กฎหมายน้ัน ต�องใช�ในบรรดากรณีซึ่งต�องด�วยบทบัญญัติใด ๆ แห�ง

กฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ�งหมายของบทบัญญัติน้ัน ๆ 
เม่ือไม�มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได� ให�วินิจฉัยคดีน้ันตามจารีตประเพณีแห�ง

ท�องถ่ิน ถ�าไม�มีจารีตประเพณีเช�นว�าน้ัน ให�วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล�เคียงอย�างย่ิง และ
ถ�าบทกฎหมายเช�นน้ันก็ไม�มีด�วย ให�วินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป 

 
มาตรา ๕  ในการใช�สิทธิแห�งตนก็ดี ในการชําระหน้ีก็ดี บุคคลทุกคนต�องกระทําโดย

สุจริต 
 
มาตรา ๖  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า บุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๗  ถ�าจะต�องเสียดอกเบ้ียแก�กันและมิได�กําหนดอัตราดอกเบ้ียไว�โดยนิติ

กรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ�ง ให�ใช�อัตราร�อยละเจ็ดคร่ึงต�อป: 
 
มาตรา ๘  คําว�า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว�า เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะให�ผล

พิบัติก็ดี เปBนเหตุท่ีไม�อาจปPองกันได�แม�ท้ังบุคคลผู�ต�องประสบหรือใกล�จะต�องประสบเหตุน้ันจะได�
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จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได�จากบุคคลในฐานะและภาวะเช�นน้ัน 
 
มาตรา ๙  เม่ือมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับให�ทําเปBนหนังสือ บุคคลผู�จะต�องทํา

หนังสือไม�จําเปBนต�องเขียนเอง แต�หนังสือน้ันต�องลงลายมือช่ือของบุคคลน้ัน 
ลายพิมพ"น้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนทํานองเช�นว�าน้ันท่ีทําลงใน

เอกสารแทนการลงลายมือช่ือ หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไว�ด�วยสองคนแล�วให�ถือเสมอกับลง
ลายมือช่ือ 

ความในวรรคสองไม�ใช�บังคับแก�การลงลายพิมพ"น้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนทํานองเช�นว�าน้ัน ซึ่งทําลงในเอกสารท่ีทําต�อหน�าพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 
มาตรา ๑๐  เม่ือความข�อใดข�อหน่ึงในเอกสารอาจตีความได�สองนัย นัยไหนจะทําให�

เปBนผลบังคับได� ให�ถือเอาตามนัยน้ันดีกว�าท่ีจะถือเอานัยท่ีไร�ผล 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีมีข�อสงสัย ให�ตีความไปในทางท่ีเปBนคุณแก�คู�กรณีฝRายซึ่งจะ

เปBนผู�ต�องเสียในมูลหน้ีน้ัน 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีจํานวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว�ท้ังตัวอักษรและ

ตัวเลข ถ�าตัวอักษรกับตัวเลขไม�ตรงกัน และมิอาจหย่ังทราบเจตนาอันแท�จริงได� ให�ถือเอาจํานวนเงิน
หรือปริมาณท่ีเปBนตัวอักษรเปBนประมาณ 

 
มาตรา ๑๓  ถ�าจํานวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว�เปBนตัวอักษรหลายแห�ง

หรือเปBนตัวเลขหลายแห�ง แต�ท่ีแสดงไว�หลายแห�งน้ันไม�ตรงกัน และมิอาจหย่ังทราบเจตนาอันแท�จริง
ได� ให�ถือเอาจํานวนเงินหรือปริมาณน�อยท่ีสุดเปBนประมาณ 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีเอกสารทําข้ึนไว�หลายภาษา ไม�ว�าจะเปBนฉบับเดียวกันหรือ

หลายฉบับก็ตามโดยมีภาษาไทยด�วย ถ�าข�อความในหลายภาษาน้ันแตกต�างกัน และมิอาจหย่ังทราบ
เจตนาของคู�กรณีได�ว�าจะใช�ภาษาใดบังคับ ให�ถือตามภาษาไทย 

 
ลักษณะ ๒ 

บุคคล 
   

 
หมวด ๑ 

บุคคลธรรมดา 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

สภาพบุคคล 
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มาตรา ๑๕  สภาพบุคคลย�อมเร่ิมแต�เม่ือคลอดแล�วอยู�รอดเปBนทารกและสิ้นสุดลง
เม่ือตาย 

ทารกในครรภ"มารดาก็สามารถมีสิทธิต�าง ๆ ได� หากว�าภายหลังคลอดแล�วอยู�รอด
เปBนทารก 

 
มาตรา ๑๖  การนับอายุของบุคคล ให�เร่ิมนับแต�วันเกิด ในกรณีท่ีรู�ว�าเกิดในเดือนใด

แต�ไม�รู�วันเกิด ให�นับวันท่ีหน่ึงแห�งเดือนน้ันเปBนวันเกิด แต�ถ�าพ�นวิสัยท่ีจะหย่ังรู�เดือนและวันเกิดของ
บุคคลใด ให�นับอายุบุคคลน้ันต้ังแต�วันต�นป:ปฏิทิน ซึ่งเปBนป:ที่บุคคลน้ันเกิด 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร�วมกัน ถ�าเปBนการพ�นวิสัย

ท่ีจะกําหนดได�ว�าคนไหนตายก�อนหลัง ให�ถือว�าตายพร�อมกัน 
 
มาตรา ๑๘  สิทธิของบุคคลในการท่ีจะใช�นามอันชอบท่ีจะใช�ได�น้ันถ�ามีบุคคลอ่ืน

โต�แย�งก็ดี หรือบุคคลผู�เปBนเจ�าของนามน้ันต�องเสื่อมเสียประโยชน"เพราะการท่ีมีผู�อ่ืนมาใช�นามเดียวกัน
โดยมิได�รับอํานาจให�ใช�ได�ก็ดี บุคคลผู�เปBนเจ�าของนามจะเรียกให�บุคคลน้ันระงับความเสียหายก็ได� ถ�า
และเปBนท่ีพึงวิตกว�าจะต�องเสียหายอยู�สืบไป จะร�องขอต�อศาลให�สั่งห�ามก็ได� 

 
ส�วนท่ี ๒ 

ความสามารถ 
   

 
มาตรา ๑๙  บุคคลย�อมพ�นจากภาวะผู�เยาว"และบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุย่ีสิบป:

บริบูรณ" 
 
มาตรา ๒๐  ผู�เยาว"ย�อมบรรลุนิติภาวะเม่ือทําการสมรส หากการสมรสน้ันได�ทําตาม

บทบัญญัติมาตรา ๑๔๔๘ 
 
มาตรา ๒๑  ผู�เยาว"จะทํานิติกรรมใด ๆ ต�องได�รับความยินยอมของผู�แทนโดยชอบ

ธรรมก�อน การใด ๆ ท่ีผู�เยาว"ได�ทําลงปราศจากความยินยอมเช�นว�าน้ันเปBนโมฆียะ เว�นแต�จะบัญญัติไว�
เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๒๒  ผู�เยาว"อาจทําการใด ๆ ได�ทั้งสิ้น หากเปBนเพียงเพ่ือจะได�ไปซึ่งสิทธิอันใด

อันหน่ึง หรือเปBนการเพ่ือให�หลุดพ�นจากหน�าท่ีอันใดอันหน่ึง 
 
มาตรา ๒๓  ผู�เยาว"อาจทําการใด ๆ ได�ทั้งสิ้น ซึ่งเปBนการต�องทําเองเฉพาะตัว 
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มาตรา ๒๔  ผู�เยาว"อาจทําการใด ๆ ได�ท้ังสิ้น ซึ่งเปBนการสมแก�ฐานานุรูปแห�งตน
และเปBนการอันจําเปBนในการดํารงชีพตามสมควร 

 
มาตรา ๒๕  ผู�เยาว"อาจทําพินัยกรรมได�เม่ืออายุสิบห�าป:บริบูรณ" 
 
มาตรา ๒๖  ถ�าผู�แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให�ผู�เยาว"จําหน�ายทรัพย"สินเพ่ือการอัน

ใดอันหน่ึงอันได�ระบุไว� ผู�เยาว"จะจําหน�ายทรัพย"สินน้ันเปBนประการใดภายในขอบของการท่ีระบุไว�น้ันก็
ทําได�ตามใจสมัคร อน่ึง ถ�าได�รับอนุญาตให�จําหน�ายทรัพย"สินโดยมิได�ระบุว�าเพ่ือการอันใด ผู�เยาว"ก็
จําหน�ายได�ตามใจสมัคร 

 
มาตรา ๒๗  ผู�แทนโดยชอบธรรมอาจให�ความยินยอมแก�ผู�เยาว"ในการประกอบธุรกิจ

ทางการค�าหรือธุรกิจอ่ืน หรือในการทําสัญญาเปBนลูกจ�างในสัญญาจ�างแรงงานได� ในกรณีท่ีผู�แทนโดย
ชอบธรรมไม�ให�ความยินยอมโดยไม�มีเหตุอันสมควร ผู�เยาว"อาจร�องขอต�อศาลให�สั่งอนุญาตได� 

ในความเก่ียวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ�างแรงงานตามวรรคหน่ึงให�ผู�เยาว"มี
ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�ว 

ถ�าการประกอบธุรกิจหรือการทํางานท่ีได�รับความยินยอมหรือท่ีได�รับอนุญาตตาม
วรรคหน่ึง ก�อให�เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสียแก�ผู�เยาว" ผู�แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิก
ความยินยอมท่ีได�ให�แก�ผู�เยาว"เสียได� หรือในกรณีท่ีศาลอนุญาต ผู�แทนโดยชอบธรรมอาจร�องขอต�อ
ศาลให�เพิกถอนการอนุญาตท่ีได�ให�แก�ผู�เยาว"น้ันเสียได� 

ในกรณีท่ีผู�แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไม�มีเหตุอันสมควร ผู�เยาว"
อาจร�องขอต�อศาลให�เพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผู�แทนโดยชอบธรรมได� 

การบอกเลิกความยินยอมโดยผู�แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดย
ศาล ย�อมทําให�ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�วของผู�เยาว"สิ้นสุดลง แต�ไม�กระทบกระเทือน
การใด ๆ ท่ีผู�เยาว"ได�กระทําไปแล�วก�อนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอนการอนุญาต 

 
มาตรา ๒๘  บุคคลวิกลจริตผู�ใด ถ�าคู�สมรสก็ดี ผู�บุพการีกล�าวคือ บิดา มารดา ปูRย�า 

ตายาย ทวดก็ดี ผู�สืบสันดานกล�าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผู�ปกครองหรือผู�พิทักษ"ก็ดี ผู�ซึ่งปกครอง
ดูแลบุคคลน้ันอยู�ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ร�องขอต�อศาลให�สั่งให�บุคคลวิกลจริตผู�น้ันเปBนคนไร�
ความสามารถ ศาลจะสั่งให�บุคคลวิกลจริตผู�น้ันเปBนคนไร�ความสามารถก็ได� 

บุคคลซึ่งศาลได�สั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถตามวรรคหน่ึง ต�องจัดให�อยู�ในความ
อนุบาล การแต�งต้ังผู�อนุบาล อํานาจหน�าท่ีของผู�อนุบาล และการสิ้นสุดของความเปBนผู�อนุบาล ให�
เปBนไปตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายน้ี 

คําสั่งของศาลตามมาตราน้ี ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  การใด ๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถได�กระทําลง 

การน้ันเปBนโมฆียะ 
 
มาตรา ๓๐  การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได�สั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ
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ได�กระทําลง การน้ันจะเปBนโมฆียะต�อเม่ือได�กระทําในขณะท่ีบุคคลน้ันจริตวิกลอยู� และคู�กรณีอีกฝRาย
หน่ึงได�รู�แล�วด�วยว�าผู�กระทําเปBนคนวิกลจริต 

 
มาตรา ๓๑  ถ�าเหตุท่ีทําให�เปBนคนไร�ความสามารถได�สิ้นสุดไปแล�ว และเม่ือบุคคลผู�

น้ันเองหรือบุคคลใด ๆ ดังกล�าวมาในมาตรา ๒๘ ร�องขอต�อศาลก็ให�ศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งท่ีให�เปBนคน
ไร�ความสามารถน้ัน 

คําสั่งของศาลตามมาตราน้ี ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟ;UนเฟVอนไม�สมประกอบ หรือประพฤติ

สุรุ�ยสุร�ายเสเพลเปBนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดทํานองเดียวกันน้ัน จนไม�สามารถจะ
จัดทําการงานโดยตนเองได� หรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเสื่อมเสียแก�ทรัพย"สินของตนเองหรือ
ครอบครัว เม่ือบุคคลตามท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๘ ร�องขอต�อศาล ศาลจะสั่งให�บุคคลน้ันเปBนคนเสมือน
ไร�ความสามารถก็ได� 

บุคคลซึ่งศาลได�สั่งให�เปBนคนเสมือนไร�ความสามารถตามวรรคหน่ึง ต�องจัดให�อยู�ใน
ความพิทักษ" การแต�งต้ังผู�พิทักษ" ให�เปBนไปตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายน้ี 

ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยการสิ้นสุดของความเปBนผู�ปกครองในบรรพ ๕ แห�งประมวล
กฎหมายน้ี มาใช�บังคับแก�การสิ้นสุดของการเปBนผู�พิทักษ"โดยอนุโลม 

คําสั่งของศาลตามมาตราน้ี ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๓  ในคดีที่มีการร�องขอให�ศาลสั่งให�บุคคลใดเปBนคนไร�ความสามารถเพราะ

วิกลจริต ถ�าทางพิจารณาได�ความว�าบุคคลน้ันไม�วิกลจริต แต�มีจิตฟ;UนเฟVอนไม�สมประกอบ เม่ือศาล
เห็นสมควรหรือเม่ือมีคําขอของคู�ความหรือของบุคคลตามท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๘ ศาลอาจสั่งให�บุคคล
น้ันเปBนคนเสมือนไร�ความสามารถก็ได� หรือในคดีท่ีมีการร�องขอให�ศาลสั่งให�บุคคลใดเปBนคนเสมือนไร�
ความสามารถเพราะมีจิตฟ;UนเฟVอนไม�สมประกอบ ถ�าทางพิจารณาได�ความว�าบุคคลน้ันวิกลจริต เม่ือมี
คําขอของคู�ความหรือของบุคคลตามท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๘ ศาลอาจสั่งให�บุคคลน้ันเปBนคนไร�
ความสามารถก็ได� 

 
มาตรา ๓๔  คนเสมือนไร�ความสามารถน้ัน ต�องได�รับความยินยอมของผู�พิทักษ"ก�อน

แล�วจึงจะทําการอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ีได� 
(๑) นําทรัพย"สินไปลงทุน 
(๒) รับคืนทรัพย"สินท่ีไปลงทุน ต�นเงินหรือทุนอย�างอ่ืน 
(๓) กู�ยืมหรือให�กู�ยืมเงิน ยืมหรือให�ยืมสังหาริมทรัพย"อันมีค�า 
(๔) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลให�ตนต�องถูกบังคับชําระหน้ี 
(๕) เช�าหรือให�เช�าสังหาริมทรัพย"มีกําหนดระยะเวลาเกินกว�าหกเดือน หรือ

อสังหาริมทรัพย"มีกําหนดระยะเวลาเกินกว�าสามป: 
(๖) ให�โดยเสน�หา เว�นแต�การให�ท่ีพอควรแก�ฐานานุรูป เพ่ือการกุศล การสังคม หรือ

ตามหน�าท่ีธรรมจรรยา 
(๗) รับการให�โดยเสน�หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค�าภาระติดพัน หรือไม�รับการให�โดยเสน�หา 
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(๘) ทําการอย�างหน่ึงอย�างใดเพ่ือจะได�มาหรือปล�อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย"
หรือในสังหาริมทรัพย"อันมีค�า 

(๙) ก�อสร�างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน หรือซ�อมแซมอย�างใหญ� 
(๑๐) เสนอคดีต�อศาลหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เว�นแต�การร�องขอตาม

มาตรา ๓๕ หรือการร�องขอถอนผู�พิทักษ" 
(๑๑) ประนีประนอมยอมความหรือมอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
ถ�ามีกรณีอ่ืนใดนอกจากท่ีกล�าวในวรรคหน่ึง ซึ่งคนเสมือนไร�ความสามารถอาจ

จัดการไปในทางเสื่อมเสียแก�ทรัพย"สินของตนเองหรือครอบครัว ในการสั่งให�บุคคลใดเปBนคนเสมือนไร�
ความสามารถ หรือเม่ือผู�พิทักษ"ร�องขอในภายหลัง ศาลมีอํานาจสั่งให�คนเสมือนไร�ความสามารถน้ัน
ต�องได�รับความยินยอมของผู�พิทักษ"ก�อนจึงจะทําการน้ันได� 

ในกรณีที่คนเสมือนไร�ความสามารถไม�สามารถจะทําการอย�างหน่ึงอย�างใดท่ีกล�าวมา
ในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได�ด�วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟ;UนเฟVอนไม�สมประกอบ ศาล
จะสั่งให�ผู�พิทักษ"เปBนผู�มีอํานาจกระทําการน้ันแทนคนเสมือนไร�ความสามารถก็ได� ในกรณีเช�นน้ี ให�นํา
บทบัญญัติที่เก่ียวกับผู�อนุบาลมาใช�บังคับแก�ผู�พิทักษ"โดยอนุโลม 

คําสั่งของศาลตามมาตราน้ี ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การใดกระทําลงโดยฝRาฝVนบทบัญญัติมาตราน้ี การน้ันเปBนโมฆียะ 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีผู�พิทักษ"ไม�ยินยอมให�คนเสมือนไร�ความสามารถกระทําการ

อย�างหน่ึงอย�างใดตามมาตรา ๓๔ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เม่ือคนเสมือนไร�ความสามารถร�อง
ขอ ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตให�กระทําการน้ันโดยไม�ต�องรับความยินยอมจากผู�พิทักษ"ก็ได� ถ�าการน้ันจะ
เปBนคุณประโยชน"แก�คนเสมือนไร�ความสามารถ 

 
มาตรา ๓๖  ถ�าเหตุท่ีศาลได�สั่งให�เปBนคนเสมือนไร�ความสามารถได�สิ้นสุดไปแล�ว ให�

นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

ส�วนท่ี ๓ 
ภูมิลําเนา 

   
 

มาตรา ๓๗  ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา ได�แก�ถ่ินอันบุคคลน้ันมีสถานท่ีอยู�เปBน
แหล�งสําคัญ 

 
มาตรา ๓๘  ถ�าบุคคลธรรมดามีถ่ินท่ีอยู�หลายแห�งซึ่งอยู�สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลัก

แหล�งท่ีทําการงานเปBนปกติหลายแห�ง ให�ถือเอาแห�งใดแห�งหน่ึงเปBนภูมิลําเนาของบุคคลน้ัน 
 
มาตรา ๓๙  ถ�าภูมิลําเนาไม�ปรากฏ ให�ถือว�าถ่ินท่ีอยู�เปBนภูมิลําเนา 
 
มาตรา ๔๐  บุคคลธรรมดาซึ่งเปBนผู�ไม�มีท่ีอยู�ปกติเปBนหลักแหล�ง หรือเปBนผู�ครองชีพ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหล�งท่ีทําการงาน พบตัวในถ่ินไหนให�ถือว�าถ่ินน้ันเปBนภูมิลําเนา
ของบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๔๑  ภูมิลําเนาย�อมเปลี่ยนไปด�วยการย�ายถ่ินท่ีอยู� พร�อมด�วยเจตนาปรากฏ

ชัดแจ�งว�าจะเปลี่ยนภูมิลําเนา 
 
มาตรา ๔๒  ถ�าบุคคลใดได�เลือกเอาถ่ินใด โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ�งว�าจะให�เปBน

ภูมิลําเนาเฉพาะการเพ่ือทําการใด ให�ถือว�าถ่ินน้ันเปBนภูมิลําเนาเฉพาะการสําหรับการน้ัน 
 
มาตรา ๔๓  ภูมิลําเนาของสามีและภริยา ได�แก�ถ่ินท่ีอยู�ท่ีสามีและภริยาอยู�กิน

ด�วยกันฉันสามีภริยา เว�นแต�สามีหรือภริยาได�แสดงเจตนาให�ปรากฏว�ามีภูมิลําเนาแยกต�างหากจากกัน 
 
มาตรา ๔๔  ภูมิลําเนาของผู�เยาว" ได�แก�ภูมิลําเนาของผู�แทนโดยชอบธรรมซึ่งเปBน

ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครอง 
ในกรณีท่ีผู�เยาว"อยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดา ถ�าบิดาและมารดามีภูมิลําเนา

แยกต�างหากจากกัน ภูมิลําเนาของผู�เยาว"ได�แก�ภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู�ด�วย 
 
มาตรา ๔๕  ภูมิลําเนาของคนไร�ความสามารถ ได�แก�ภูมิลําเนาของผู�อนุบาล 
 
มาตรา ๔๖  ภูมิลําเนาของข�าราชการ ได�แก�ถ่ินอันเปBนท่ีทําการตามตําแหน�งหน�าท่ี 

หากมิใช�เปBนตําแหน�งหน�าท่ีช่ัวคราวช่ัวระยะเวลาหรือเปBนเพียงแต�งต้ังไปเฉพาะการคร้ังเดียวคราว
เดียว 

 
มาตรา ๔๗  ภูมิลําเนาของผู�ท่ีถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลหรือตาม

คําสั่งโดยชอบด�วยกฎหมาย ได�แก�เรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีถูกจําคุกอยู� จนกว�าจะได�รับการปล�อยตัว 
 

ส�วนท่ี ๔ 
สาบสูญ 

   
 

มาตรา ๔๘  ถ�าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�โดยมิได�ต้ังตัวแทนผู�รับ
มอบอํานาจท่ัวไปไว� และไม�มีใครรู�แน�ว�าบุคคลน้ันยังมีชีวิตอยู�หรือไม� เม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงาน
อัยการร�องขอ ศาลจะสั่งให�ทําการอย�างหน่ึงอย�างใดไปพลางก�อนตามท่ีจําเปBนเพ่ือจัดการทรัพย"สิน
ของบุคคลผู�ไม�อยู�น้ันก็ได� 

เม่ือเวลาได�ล�วงเลยไปหน่ึงป:นับแต�วันท่ีผู�ไม�อยู�น้ันไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู� 
และไม�มีผู�ใดได�รับข�าวเก่ียวกับบุคคลน้ันประการใดเลยก็ดี หรือหน่ึงป:นับแต�วันมีผู�ได�พบเห็นหรือได�
ทราบข�าวมาเปBนคร้ังหลังสุดก็ดี เม่ือบุคคลตามวรรคหน่ึงร�องขอ ศาลจะต้ังผู�จัดการทรัพย"สินของผู�ไม�
อยู�ขึ้นก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีผู�ไม�อยู�ได�ต้ังตัวแทนผู�รับมอบอํานาจท่ัวไปไว� และสัญญา

ตัวแทนระงับสิ้นไป หรือปรากฏว�าตัวแทนผู�รับมอบอํานาจท่ัวไปได�จัดการทรัพย"สินน้ันในลักษณะท่ี
อาจเสียหายแก�บุคคลดังกล�าว ให�นํามาตรา ๔๘ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานอัยการร�องขอ ศาลจะสั่งให�ตัวแทนผู�รับ

มอบอํานาจท่ัวไปจัดทําบัญชีทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�ขึ้นตามท่ีศาลจะมีคําสั่งก็ได� 
 
มาตรา ๕๑  ภายใต�บังคับมาตรา ๘๐๒ ถ�าตัวแทนผู�รับมอบอํานาจท่ัวไปเห็นเปBน

การจําเปBนจะต�องทําการอันใดอันหน่ึงเกินขอบอํานาจท่ีได�รับไว� ต�องขออนุญาตต�อศาล และเม่ือศาล
สั่งอนุญาตแล�วจึงจะกระทําการน้ันได� 

 
มาตรา ๕๒  ผู�จัดการทรัพย"สินท่ีศาลได�ต้ังข้ึน ต�องทําบัญชีทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�ให�

เสร็จภายในสามเดือนนับแต�วันทราบคําสั่งต้ังของศาล แต�ผู�จัดการทรัพย"สินจะร�องขอต�อศาลให�ขยาย
เวลาก็ได� 

 
มาตรา ๕๓  บัญชีทรัพย"สินตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ต�องมีพยานลงลายมือ

ช่ือรับรองความถูกต�องอย�างน�อยสองคน พยานสองคนน้ันต�องเปBนคู�สมรสหรือญาติของผู�ไม�อยู�ซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแล�ว แต�ถ�าไม�มีคู�สมรสหรือหาญาติไม�ได� หรือคู�สมรสและญาติไม�ยอมเปBนพยาน จะให�
ผู�อ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�วเปBนพยานก็ได� 

 
มาตรา ๕๔  ผู�จัดการทรัพย"สินมีอํานาจหน�าท่ีอย�างเดียวกับตัวแทนผู�รับมอบอํานาจ

ท่ัวไปตามมาตรา ๘๐๑ และมาตรา ๘๐๒ ถ�าผู�จัดการทรัพย"สินเห็นเปBนการจําเปBนจะต�องทําการอันใด
อันหน่ึงเกินขอบอํานาจ ต�องขออนุญาตต�อศาล และเม่ือศาลสั่งอนุญาตแล�วจึงจะกระทําการน้ันได� 

 
มาตรา ๕๕  ถ�าผู�ไม�อยู�ได�ต้ังตัวแทนผู�รับมอบอํานาจเฉพาะการอันใดไว� ผู�จัดการ

ทรัพย"สินจะเข�าไปเก่ียวข�องกับการอันเปBนอํานาจเฉพาะการน้ันไม�ได� แต�ถ�าปรากฏว�าการท่ีตัวแทน
จัดทําอยู�น้ันอาจจะเสียหายแก�ผู�ไม�อยู� ผู�จัดการทรัพย"สินจะร�องขอให�ศาลถอดถอนตัวแทนน้ันเสียก็ได� 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานอัยการร�องขอ หรือเม่ือศาลเห็นสมควร

ศาลอาจสั่งอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�ผู�จัดการทรัพย"สินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�

ตลอดจนการมอบคืนทรัพย"สินน้ัน 
(๒) ให�ผู�จัดการทรัพย"สินแถลงถึงความเปBนอยู�แห�งทรัพย"สินของผู�ไม�อยู� 
(๓) ถอดถอนผู�จัดการทรัพย"สิน และต้ังผู�อ่ืนให�เปBนผู�จัดการทรัพย"สินแทนต�อไป 
 
มาตรา ๕๗  ในคําสั่งต้ังผู�จัดการทรัพย"สิน ศาลจะกําหนดบําเหน็จให�แก�ผู�จัดการ

ทรัพย"สินโดยจ�ายจากทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�น้ันก็ได� ถ�าศาลมิได�กําหนด ผู�จัดการทรัพย"สินจะร�องขอต�อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ศาลให�กําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได� 
ถ�าผู�จัดการทรัพย"สิน หรือผู�มีส�วนได�เสีย หรือพนักงานอัยการร�องขอ หรือเม่ือมีกรณี

ปรากฏแก�ศาลว�า พฤติการณ"เก่ียวกับการจัดการทรัพย"สินได�เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งกําหนด
บําเหน็จ งด ลด เพ่ิม หรือกลับให�บําเหน็จแก�ผู�จัดการทรัพย"สินอีกก็ได� 

 
มาตรา ๕๘  ความเปBนผู�จัดการทรัพย"สินย�อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู�ไม�อยู�น้ันกลับมา 
(๒) ผู�ไม�อยู�น้ันมิได�กลับมาแต�ได�จัดการทรัพย"สินหรือต้ังตัวแทนเพ่ือจัดการทรัพย"สิน

ของตนแล�ว 
(๓) ผู�ไม�อยู�ถึงแก�ความตายหรือศาลมีคําสั่งให�เปBนคนสาบสูญ 
(๔) ผู�จัดการทรัพย"สินลาออกหรือถึงแก�ความตาย 
(๕) ผู�จัดการทรัพย"สินเปBนคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ผู�จัดการทรัพย"สินเปBนบุคคลล�มละลาย 
(๗) ศาลถอดถอนผู�จัดการทรัพย"สิน 
 
มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีความเปBนผู�จัดการทรัพย"สินสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 

๕๘ (๔) (๕) หรือ (๖) ผู�จัดการทรัพย"สินหรือทายาทของผู�จัดการทรัพย"สิน ผู�จัดการมรดก ผู�อนุบาล ผู�
พิทักษ" เจ�าพนักงานพิทักษ"ทรัพย" หรือผู�มีหน�าท่ีดูแลทรัพย"สินของผู�จัดการทรัพย"สิน แล�วแต�กรณี 
จะต�องแถลงให�ศาลทราบถึงความสิ้นสุดน้ันโดยไม�ชักช�าเพ่ือศาลจะได�มีคําสั่งเก่ียวกับผู�จัดการ
ทรัพย"สินต�อไปตามท่ีเห็นสมควร ในระหว�างเวลาดังกล�าวน้ัน บุคคลดังกล�าวจะต�องจัดการตามควรแก�
พฤติการณ"เพ่ือรักษาประโยชน"ของผู�ไม�อยู� จนกว�าจะได�ส�งมอบทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�ให�แก�บุคคลหน่ึง
บุคคลใดตามท่ีศาลจะได�มีคําสั่ง 

 
มาตรา ๖๐  ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยตัวแทนแห�งประมวลกฎหมายน้ี มาใช�บังคับแก�

การจัดการทรัพย"สินของผู�ไม�อยู�โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑  ถ�าบุคคลใดได�ไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู� และไม�มีใครรู�แน�ว�าบุคคล

น้ันยังมีชีวิตอยู�หรือไม�ตลอดระยะเวลาห�าป: เม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานอัยการร�องขอ ศาลจะสั่ง
ให�บุคคลน้ันเปBนคนสาบสูญก็ได� 

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงให�ลดเหลือสองป: 
(๑) นับแต�วันท่ีการรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ�าบุคคลน้ันอยู�ในการรบหรือสงคราม 

และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล�าว 
(๒) นับแต�วันท่ียานพาหนะท่ีบุคคลน้ันเดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรือสูญหายไป 
(๓) นับแต�วันท่ีเหตุอันตรายแก�ชีวิตนอกจากท่ีระบุไว�ใน (๑) หรือ (๒) ได�ผ�านพ�นไป 

ถ�าบุคคลน้ันตกอยู�ในอันตรายเช�นว�าน้ัน 
 
มาตรา ๖๒  บุคคลซึ่งศาลได�มีคําสั่งให�เปBนคนสาบสูญ ให�ถือว�าถึงแก�ความตายเม่ือ

ครบกําหนดระยะเวลาดังท่ีระบุไว�ในมาตรา ๖๑ 
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มาตรา ๖๓  เม่ือบุคคลผู�ถูกศาลสั่งให�เปBนคนสาบสูญน้ันเองหรือผู�มีส�วนได�เสียหรือ

พนักงานอัยการร�องขอต�อศาล และพิสูจน"ได�ว�าบุคคลผู�ถูกศาลสั่งให�เปBนคนสาบสูญน้ันยังคงมีชีวิตอยู�ก็
ดี หรือว�าตายในเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาดังระบุไว�ในมาตรา ๖๒ ก็ดี ให�ศาลสั่งถอนคําสั่งให�เปBนคน
สาบสูญน้ัน แต�การถอนคําสั่งน้ีย�อมไม�กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ"แห�งการท้ังหลายอันได�ทําไป
โดยสุจริตในระหว�างเวลาต้ังแต�ศาลมีคําสั่งให�เปBนคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนคําสั่งน้ัน 

บุคคลผู�ได�ทรัพย"สินมาเน่ืองแต�การท่ีศาลสั่งให�บุคคลใดเปBนคนสาบสูญ แต�ต�องเสีย
สิทธิของตนไปเพราะศาลสั่งถอนคําสั่งให�บุคคลน้ันเปBนคนสาบสูญ ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยลาภมิควรได�
แห�งประมวลกฎหมายน้ีมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๔  คําสั่งศาลให�เปBนคนสาบสูญหรือคําสั่งถอนคําสั่งให�เปBนคนสาบสูญ ให�

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๒ 
นิติบุคคล 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๖๕  นิติบุคคลจะมีข้ึนได�ก็แต�ด�วยอาศัยอํานาจแห�งประมวลกฎหมายน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๖๖  นิติบุคคลย�อมมีสิทธิและหน�าท่ีตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ี

หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบแห�งอํานาจหน�าท่ีหรือวัตถุประสงค"ดังได�บัญญัติหรือกําหนดไว�ใน
กฎหมาย ข�อบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง 

 
มาตรา ๖๗  ภายใต�บังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลย�อมมีสิทธิและหน�าท่ีเช�นเดียวกับ

บุคคลธรรมดา เว�นแต�สิทธิและหน�าท่ีซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเปBนได�เฉพาะแก�บุคคลธรรมดาเท�าน้ัน 
 
มาตรา ๖๘  ภูมิลําเนาของนิติบุคคลได�แก�ถ่ินอันเปBนท่ีต้ังสํานักงานใหญ�หรือถ่ินอัน

เปBนท่ีต้ังท่ีทําการ หรือถ่ินท่ีได�เลือกเอาเปBนภูมิลําเนาเฉพาะการตามข�อบังคับหรือตราสารจัดต้ัง 
 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีนิติบุคคลมีท่ีต้ังท่ีทําการหลายแห�งหรือมีสํานักงานสาขา ให�

ถือว�าถ่ินอันเปBนท่ีต้ังของท่ีทําการหรือของสํานักงานสาขาเปBนภูมิลําเนาในส�วนกิจการอันได�กระทํา ณ 
ท่ีน้ันด�วย 
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มาตรา ๗๐  นิติบุคคลต�องมีผู�แทนคนหน่ึงหรือหลายคน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมาย 
ข�อบังคับ หรือตราสารจัดต้ังจะได�กําหนดไว� 

ความประสงค"ของนิติบุคคลย�อมแสดงออกโดยผู�แทนของนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีนิติบุคคลมีผู�แทนหลายคน การดําเนินกิจการของนิติบุคคลให�

เปBนไปตามเสียงข�างมากของผู�แทนของนิติบุคคลน้ัน เว�นแต�จะได�มีข�อกําหนดไว�เปBนประการอ่ืนใน
กฎหมาย ข�อบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง 

 
มาตรา ๗๒  การเปลี่ยนตัวผู�แทนของนิติบุคคล หรือการจํากัดหรือแก�ไข

เปลี่ยนแปลงอํานาจของผู�แทนของนิติบุคคล ให�มีผลต�อเม่ือได�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับหรือตรา
สารจัดต้ังแล�ว แต�จะยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริตมิได� 

 
มาตรา ๗๓  ถ�ามีตําแหน�งว�างลงในจํานวนผู�แทนของนิติบุคคล และมีเหตุอันควรเช่ือ

ว�าการปล�อยตําแหน�งว�างไว�น�าจะเกิดความเสียหายข้ึนได� เม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานอัยการร�อง
ขอศาลจะแต�งต้ังผู�แทนช่ัวคราวข้ึนก็ได� 

 
มาตรา ๗๔  ถ�าประโยชน"ได�เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน"ได�เสียของผู�แทนของ

นิติบุคคลในการอันใด ผู�แทนของนิติบุคคลน้ันจะเปBนผู�แทนในการอันน้ันไม�ได� 
 
มาตรา ๗๕  ถ�ากรณีตามมาตรา ๗๔ เปBนเหตุให�ไม�มีผู�แทนของนิติบุคคลเหลืออยู� 

หรือผู�แทนของนิติบุคคลท่ีเหลืออยู�มีจํานวนไม�พอจะเปBนองค"ประชุม หรือไม�พอจะกระทําการอันน้ันได� 
หากกฎหมาย ข�อบังคับ หรือตราสารจัดต้ังของนิติบุคคลน้ัน มิได�มีข�อกําหนดในเร่ืองน้ีไว�เปBนอย�างอ่ืน 
ให�นําความในมาตรา ๗๓ มาใช�บังคับเพ่ือต้ังผู�แทนเฉพาะการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๖  ถ�าการกระทําตามหน�าท่ีของผู�แทนของนิติบุคคลหรือผู�มีอํานาจทําการ

แทนนิติบุคคล เปBนเหตุให�เกิดความเสียหายแก�บุคคลอ่ืน นิติบุคคลน้ันต�องรับผิดชดใช�ค�าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายน้ัน แต�ไม�สูญเสียสิทธิที่จะไล�เบ้ียเอาแก�ผู�ก�อความเสียหาย 

ถ�าความเสียหายแก�บุคคลอ่ืนเกิดจากการกระทําท่ีไม�อยู�ในขอบวัตถุประสงค"หรือ
อํานาจหน�าท่ีของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล�าวตามวรรคหน่ึงท่ีได�เห็นชอบให�กระทําการน้ันหรือได�
เปBนผู�กระทําการดังกล�าว ต�องร�วมกันรับผิดชดใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�ผู�ที่ได�รับความเสียหายน้ัน 

 
มาตรา ๗๗  ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยตัวแทนแห�งประมวลกฎหมายน้ี มาใช�บังคับแก�

ความเก่ียวพันระหว�างนิติบุคคลกับผู�แทนของนิติบุคคล และระหว�างนิติบุคคล หรือผู�แทนของนิติ
บุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม 

 
ส�วนท่ี ๒ 
สมาคม 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๗๘  การก�อต้ังสมาคมเพ่ือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะต�อเน่ืองร�วมกันและ

มิใช�เปBนการหาผลกําไรหรือรายได�มาแบ�งป;นกัน ต�องมีข�อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห�ง
ประมวลกฎหมายน้ี 

 
มาตรา ๗๙  ข�อบังคับของสมาคมอย�างน�อยต�องมีรายการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ช่ือสมาคม 
(๒) วัตถุประสงค"ของสมาคม 
(๓) ท่ีต้ังสํานักงานใหญ� และท่ีต้ังสํานักงานสาขาท้ังปวง 
(๔) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) อัตราค�าบํารุง 
(๖) ข�อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการของสมาคม ได�แก� จํานวนกรรมการ การต้ัง

กรรมการ วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการ การพ�นจากตําแหน�งของกรรมการ และการประชุม
ของคณะกรรมการ 

(๗) ข�อกําหนดเก่ียวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพย"สินของสมาคม 
(๘) ข�อกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ� 
 
มาตรา ๘๐  สมาคมต�องใช�ช่ือซึ่งมีคําว�า “สมาคม” ประกอบกับช่ือของสมาคม 
 
มาตรา ๘๑  การขอจดทะเบียนสมาคมน้ัน ให�ผู�จะเปBนสมาชิกของสมาคมจํานวนไม�

น�อยกว�าสามคน ร�วมกันย่ืนคําขอเปBนหนังสือต�อนายทะเบียนแห�งท�องท่ีท่ีสํานักงานใหญ�ของสมาคม
จะต้ังข้ึน พร�อมกับแนบข�อบังคับของสมาคม รายช่ือ ท่ีอยู� และอาชีพของผู�จะเปBนสมาชิกไม�น�อยกว�า
สิบคน และรายช่ือ ท่ีอยู�และอาชีพของผู�จะเปBนกรรมการของสมาคมมากับคําขอด�วย 

 
มาตรา ๘๒  เม่ือนายทะเบียนได�รับคําขอจดทะเบียนพร�อมท้ังข�อบังคับแล�วเห็นว�า

คําขอน้ันถูกต�องตามมาตรา ๘๑ และข�อบังคับถูกต�องตามมาตรา ๗๙ และวัตถุประสงค"ของสมาคมไม�
ขัดต�อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม�เปBนภยันตรายต�อความสงบสุขของประชาชน
หรือความม่ันคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจ�งในคําขอหรือข�อบังคับสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของ
สมาคม และผู�จะเปBนกรรมการของสมาคมน้ันมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค"ของสมาคม ให�นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ให�แก�สมาคมน้ัน และประกาศการจัดต้ังสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 

ถ�านายทะเบียนเห็นว�าคําขอหรือข�อบังคับไม�ถูกต�องตามมาตรา ๘๑ หรือมาตรา ๗๙ 
หรือรายการซึ่งจดแจ�งในคําขอหรือข�อบังคับไม�สอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของสมาคม หรือผู�จะเปBน
กรรมการของสมาคมมีฐานะหรือความประพฤติไม�เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของ
สมาคม ให�มีคําสั่งให�ผู� ย่ืนคําขอจดทะเบียนแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงให�ถูกต�อง เม่ือแก�ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงถูกต�องแล�ว ให�รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให�แก�สมาคมน้ัน 

ถ�านายทะเบียนเห็นว�าไม�อาจรับจดทะเบียนได�เน่ืองจากวัตถุประสงค"ของสมาคมขัด
ต�อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปBนภยันตรายต�อความสงบสุขของประชาชน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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หรือความม่ันคงของรัฐ หรือผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนไม�แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงให�ถูกต�องภายในสามสิบ
วันนับแต�วันท่ีทราบคําสั่งของนายทะเบียน ให�นายทะเบียนมีคําสั่งไม�รับจดทะเบียนและแจ�งคําสั่ง
พร�อมด�วยเหตุผลท่ีไม�รับจดทะเบียนไปยังผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนโดยมิชักช�า 

ผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ"คําสั่งไม�รับจดทะเบียนน้ันต�อรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยทําเปBนหนังสือย่ืนต�อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง
ไม�รับการจดทะเบียน 

ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ" และแจ�งคําวินิจฉัยให�ผู�
อุทธรณ"ทราบภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีนายทะเบียนได�รับหนังสืออุทธรณ" คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยให�เปBนท่ีสุด 

 
มาตรา ๘๓  สมาคมท่ีได�จดทะเบียนแล�วเปBนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘๔  การแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของสมาคมจะกระทําได�ก็แต�โดยมติของท่ี

ประชุมใหญ� และสมาคมต�องนําข�อบังคับท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต�อนายทะเบียนแห�งท�องท่ีท่ี
สํานักงานใหญ�ของสมาคมต้ังอยู�ภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีได�ลงมติและให�นําความในมาตรา ๘๒ มาใช�
บังคับโดยอนุโลม เม่ือนายทะเบียนได�จดทะเบียนแล�วให�มีผลใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๘๕  การแต�งต้ังกรรมการของสมาคมข้ึนใหม�ท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลง

กรรมการของสมาคม ให�กระทําตามข�อบังคับของสมาคม และสมาคมต�องนําไปจดทะเบียนต�อนาย
ทะเบียนแห�งท�องท่ีท่ีสํานักงานใหญ�ของสมาคมต้ังอยู�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการแต�งต้ังหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม 

ถ�านายทะเบียนเห็นว�ากรรมการของสมาคมตามวรรคหน่ึงผู�ใด มีฐานะหรือความ
ประพฤติไม�เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของสมาคม นายทะเบียนจะไม�รับจดทะเบียน
กรรมการของสมาคมผู�น้ันก็ได� ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม�รับจดทะเบียนกรรมการของสมาคม นาย
ทะเบียนต�องแจ�งเหตุผลท่ีไม�รับจดทะเบียนให�สมาคมทราบภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีย่ืนคําขอจด
ทะเบียน และให�นําความในมาตรา ๘๒ วรรคสี่และวรรคห�า มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว�างท่ียังไม�มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม� ถ�าข�อบังคับของ
สมาคมมิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน ให�กรรมการของสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการของสมาคม
ต�อไปจนกว�าจะได�มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม� 

 
มาตรา ๘๖  คณะกรรมการของสมาคมเปBนผู�ดําเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมาย

และข�อบังคับ ภายใต�การควบคุมดูแลของท่ีประชุมใหญ� 
 
มาตรา ๘๗  คณะกรรมการของสมาคมเปBนผู�แทนของสมาคมในกิจการอันเก่ียวกับ

บุคคลภายนอก 
 
มาตรา ๘๘  บรรดากิจการท่ีคณะกรรมการของสมาคมได�กระทําไป แม�จะปรากฏใน

ภายหลังว�ามีข�อบกพร�องเก่ียวกับการต้ังหรือคุณสมบัติของกรรมการของสมาคม กิจการน้ันย�อมมีผล
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สมบูรณ" 
 
มาตรา ๘๙  สมาชิกของสมาคมมีสิทธิท่ีจะตรวจตรากิจการและทรัพย"สินของ

สมาคมในระหว�างเวลาทําการของสมาคมได� 
 
มาตรา ๙๐  สมาชิกของสมาคมต�องชําระค�าบํารุงเต็มจํานวนในวันท่ีสมัครเข�าเปBน

สมาชิกหรือในวันเร่ิมต�นของระยะเวลาชําระค�าบํารุง แล�วแต�กรณี เว�นแต�ข�อบังคับของสมาคมจะ
กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๙๑  สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเม่ือใดก็ได� เว�นแต�ข�อบังคับ

ของสมาคมจะกําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๙๒  สมาชิกแต�ละคนมีความรับผิดในหน้ีของสมาคมไม�เกินจํานวนค�าบํารุงท่ี

สมาชิกน้ันค�างชําระอยู� 
 
มาตรา ๙๓  คณะกรรมการของสมาคมต�องจัดให�มีการประชุมใหญ�สามัญอย�างน�อย

ป:ละคร้ัง 
 
มาตรา ๙๔  คณะกรรมการของสมาคมจะเรียกประชุมใหญ�วิสามัญเม่ือใดก็สุดแต�จะ

เห็นสมควร 
สมาชิกจํานวนไม�น�อยกว�าหน่ึงในห�าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือสมาชิกจํานวนไม�

น�อยกว�าหน่ึงร�อยคนหรือสมาชิกจํานวนไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับจะทําหนังสือร�องขอต�อ
คณะกรรมการของสมาคมให�ประชุมใหญ�วิสามัญก็ได� ในหนังสือร�องขอน้ันต�องระบุว�าประสงค"ให�เรียก
ประชุมเพ่ือการใด 

เม่ือคณะกรรมการของสมาคมได�รับหนังสือร�องขอให�เรียกประชุมใหญ�วิสามัญตาม
วรรคสอง ให�คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ�วิสามัญโดยจัดให�มีการประชุมข้ึนภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับคําร�องขอ 

ถ�าคณะกรรมการของสมาคมไม�เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม สมาชิก
ท่ีเปBนผู�ร�องขอให�เรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจํานวนไม�น�อยกว�าจํานวนสมาชิกท่ีกําหนดตาม
วรรคสองจะเรียกประชุมเองก็ได� 

 
มาตรา ๙๕  ในการเรียกประชุมใหญ� คณะกรรมการของสมาคมต�องส�งหนังสือนัด

ประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีช่ือในทะเบียนของสมาคมก�อนวันนัดประชุมไม�น�อยกว�าเจ็ดวันหรือลง
พิมพ"โฆษณาอย�างน�อยสองคราวในหนังสือพิมพ"ท่ีแพร�หลายในท�องท่ีฉบับหน่ึงก�อนวันนัดประชุมไม�
น�อยกว�าเจ็ดวันก็ได� 

การเรียกประชุมใหญ�ต�องระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมและ
จัดส�งรายละเอียดและเอกสารท่ีเก่ียวข�องตามควรไปพร�อมกันด�วย สําหรับการเรียกประชุมใหญ�โดย
การพิมพ"โฆษณา รายละเอียดและเอกสารดังกล�าวต�องจัดไว�และพร�อมท่ีจะมอบให�แก�สมาชิกท่ีร�องขอ 
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ณ สถานท่ีที่ผู�เรียกประชุมกําหนด 
 
มาตรา ๙๖  การประชุมใหญ�ของสมาคมต�องมีสมาชิกมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดจึงจะเปBนองค"ประชุม เว�นแต�ข�อบังคับของสมาคมจะกําหนดองค"ประชุมไว�
เปBนอย�างอ่ืน 

ในการประชุมใหญ�คร้ังใด ถ�าไม�ได�องค"ประชุมตามท่ีกําหนดไว�และการประชุมใหญ�
น้ันได�เรียกตามคําร�องขอของสมาชิก ก็ให�งดการประชุม แต�ถ�าเปBนการประชุมใหญ�ท่ีสมาชิกมิได�เปBนผู�
ร�องขอ ให�คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ�อีกคร้ังหน่ึงโดยจัดให�มีการประชุมข้ึนภายในสิบ
สี่วันนับแต�วันท่ีนัดประชุมคร้ังแรก การประชุมคร้ังหลังน้ีไม�บังคับว�าจําต�องครบองค"ประชุม 

 
มาตรา ๙๗  มติของท่ีประชุม ให�ถือเอาเสียงข�างมากเปBนประมาณ เว�นแต�กรณีท่ี

ข�อบังคับของสมาคมกําหนดเสียงข�างมากไว�เปBนพิเศษโดยเฉพาะ 
สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได�อีกเสียงหน่ึงเปBนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๙๘  สมาชิกจะมอบอํานาจให�สมาชิกผู�ใดมาเข�าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได� เว�นแต�ข�อบังคับของสมาคมจะกําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีจะมีมติในเร่ืองใด ถ�าส�วนได�เสียของกรรมการหรือสมาชิกของ

สมาคมผู�ใดขัดกับประโยชน"ได�เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู�น้ันจะออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองน้ันไม�ได� 

 
มาตรา ๑๐๐  ในการประชุมใหญ�คร้ังใด ถ�าได�มีการนัดประชุมหรือการลงมติโดยไม�

ปฏิบัติตาม หรือฝRาฝVนข�อบังคับของสมาคมหรือบทบัญญัติในส�วนน้ี สมาชิก หรือพนักงานอัยการอาจ
ร�องขอให�ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมใหญ�คร้ังน้ันได� แต�ต�องร�องขอต�อศาลภายในหน่ึงเดือนนับ
แต�วันท่ีที่ประชุมใหญ�ลงมติ 

 
มาตรา ๑๐๑  สมาคมย�อมเลิกด�วยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังต�อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีเหตุตามท่ีกําหนดในข�อบังคับ 
(๒) ถ�าสมาคมต้ังข้ึนไว�เฉพาะระยะเวลาใด เม่ือสิ้นระยะเวลาน้ัน 
(๓) ถ�าสมาคมต้ังข้ึนเพ่ือกระทํากิจการใด เม่ือกิจการน้ันสําเร็จแล�ว 
(๔) เม่ือท่ีประชุมใหญ�มีมติให�เลิก 
(๕) เม่ือสมาคมล�มละลาย 
(๖) เม่ือนายทะเบียนถอนช่ือสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา ๑๐๒ 
(๗) เม่ือศาลสั่งให�เลิกตามมาตรา ๑๐๔ 
 
มาตรา ๑๐๒  ให�นายทะเบียนมีอํานาจสั่งถอนช่ือสมาคมออกจากทะเบียนได�ในกรณี

ดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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(๑) เม่ือปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว�า วัตถุประสงค"ของสมาคมขัดต�อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปBนภยันตรายต�อความสงบสุขของประชาชนหรือ
ความม่ันคงของรัฐ และนายทะเบียนได�สั่งให�แก�ไขแล�วแต�สมาคมไม�ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

(๒) เม่ือปรากฏว�าการดําเนินกิจการของสมาคมขัดต�อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรืออาจเปBนภยันตรายต�อความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ 

(๓) เม่ือสมาคมหยุดดําเนินกิจการติดต�อกันต้ังแต�สองป:ขึ้นไป 
(๔) เม่ือปรากฏว�าสมาคมให�หรือปล�อยให�บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช�กรรมการของสมาคมเปBนผู�

ดําเนินกิจการของสมาคม 
(๕) เม่ือสมาคมมีสมาชิกเหลือน�อยกว�าสิบคนมาเปBนเวลาติดต�อกันกว�าสองป: 
 
มาตรา ๑๐๓  เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งให�ถอนช่ือสมาคมใดออกจากทะเบียนตาม

มาตรา ๑๐๒ แล�ว ให�นายทะเบียนแจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลไปยังสมาคมน้ันโดยมิชักช�า และ
ประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือสมาชิกของสมาคมจํานวนไม�น�อยกว�าสามคน มีสิทธิ
อุทธรณ"คําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยได� โดยทําเปBน
หนังสือย่ืนต�อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง และให�นําความในมาตรา ๘๒ 
วรรคห�า มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๔  เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๐๒ ผู�มีส�วนได�เสียอาจร�องขอให�นายทะเบียน

ถอนช่ือสมาคมออกจากทะเบียนได� ถ�านายทะเบียนไม�ปฏิบัติตามคําร�องขอโดยไม�แจ�งเหตุผลให�ผู�ร�อง
ขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนได�แจ�งเหตุผลให�ทราบแล�วแต�ผู�ร�องขอไม�พอใจใน
เหตุผลดังกล�าว ผู�ร�องขอน้ันจะร�องขอต�อศาลให�สั่งเลิกสมาคมน้ันเสียก็ได� 

 
มาตรา ๑๐๕  เม่ือสมาคมมีเหตุต�องเลิกตามมาตรา ๑๐๑ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให�

คณะกรรมการของสมาคมท่ีอยู�ในตําแหน�งขณะมีการเลิกสมาคมแจ�งการเลิกสมาคมต�อนายทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีมีการเลิกสมาคม 

ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดให�สมาคมล�มละลายตามมาตรา ๑๐๑ 
(๕) หรือมีคําสั่งถึงท่ีสุดให�เลิกสมาคมตามมาตรา ๑๐๔ ให�ศาลแจ�งคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล�าวให�
นายทะเบียนทราบด�วย 

ให�นายทะเบียนประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีท่ีมีการเลิกสมาคม ให�มีการชําระบัญชีสมาคมและให�นํา

บทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว�าด�วยการชําระบัญชีห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
และบริษัทจํากัด มาใช�บังคับแก�การชําระบัญชีสมาคมโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๗  เม่ือได�ชําระบัญชีแล�ว ถ�ามีทรัพย"สินเหลืออยู�เท�าใด จะแบ�งให�แก�

สมาชิกของสมาคมน้ันไม�ได� ทรัพย"สินท่ีเหลือน้ันจะต�องโอนให�แก�สมาคมหรือมูลนิธิ หรือนิติบุคคลท่ีมี
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วัตถุประสงค"เก่ียวกับการสาธารณกุศล ตามท่ีได�ระบุช่ือไว�ในข�อบังคับของสมาคม หรือถ�าข�อบังคับ
ไม�ได�ระบุช่ือไว�ก็ให�เปBนไปตามมติของท่ีประชุมใหญ� แต�ถ�าข�อบังคับของสมาคมหรือท่ีประชุมใหญ�มิได�
ระบุผู�รับโอนทรัพย"สินดังกล�าวไว� หรือระบุไว�แต�ไม�สามารถปฏิบัติได� ให�ทรัพย"สินท่ีเหลืออยู�น้ันตกเปBน
ของแผ�นดิน 

 
มาตรา ๑๐๘  ผู�ใดประสงค"จะขอตรวจเอกสารเก่ียวกับสมาคมท่ีนายทะเบียนเก็บ

รักษาไว� หรือจะขอให�นายทะเบียนคัดสําเนาเอกสารดังกล�าว พร�อมด�วยคํารับรองว�าถูกต�อง ให�ย่ืนคํา
ขอต�อนายทะเบียน และเม่ือได�เสียค�าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล�วให�นายทะเบียน
ปฏิบัติตามคําขอน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๙  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในส�วน

น้ี และให�มีอํานาจแต�งต้ังนายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเก่ียวกับ 
(๑) การย่ืนคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
(๒) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสําเนาเอกสารและ

ค�าธรรมเนียมการขอให�นายทะเบียนดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับสมาคม รวมท้ังการยกเว�นค�าธรรมเนียม
ดังกล�าว 

(๓) การดําเนินกิจการของสมาคมและการทะเบียนสมาคม 
(๔) การอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติให�เปBนไปตามบทบัญญัติในส�วนน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

ส�วนท่ี ๓ 
มูลนิธิ 

   
 

มาตรา ๑๑๐  มูลนิธิได�แก�ทรัพย"สินท่ีจัดสรรไว�โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค"เพ่ือ
การกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร" วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน"
อย�างอ่ืน โดยมิได�มุ�งหาผลประโยชน"มาแบ�งป;นกัน และได�จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห�งประมวล
กฎหมายน้ี 

การจัดการทรัพย"สินของมูลนิธิ ต�องมิใช�เปBนการหาผลประโยชน"เพ่ือบุคคลใด
นอกจากเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของมูลนิธิน้ันเอง 

 
มาตรา ๑๑๑  มูลนิ ธิต�องมีข�อบังคับ และต�องมีคณะกรรมการของมูลนิ ธิ

ประกอบด�วยบุคคลอย�างน�อยสามคน เปBนผู�ดําเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข�อบังคับของ
มูลนิธิ 

 
มาตรา ๑๑๒  ข�อบังคับของมูลนิธิอย�างน�อยต�องมีรายการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ช่ือมูลนิธิ 
(๒) วัตถุประสงค"ของมูลนิธิ 
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(๓) ท่ีต้ังสํานักงานใหญ�และท่ีต้ังสํานักงานสาขาท้ังปวง 
(๔) ทรัพย"สินของมูลนิธิขณะจัดต้ัง 
(๕) ข�อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ได�แก� จํานวนกรรมการ การต้ัง

กรรมการ วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการ การพ�นจากตําแหน�งของกรรมการ และการประชุม
ของคณะกรรมการ 

(๖) ข�อกําหนดเก่ียวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพย"สินและบัญชีของมูลนิธิ 
 
มาตรา ๑๑๓  มูลนิธิต�องใช�ช่ือซึ่งมีคําว�า “มูลนิธิ” ประกอบกับช่ือของมูลนิธิ 
 
มาตรา ๑๑๔  การขอจดทะเบียนมูลนิธิน้ัน ให�ผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิย่ืนคําขอเปBนหนังสือ

ต�อนายทะเบียนแห�งท�องท่ีท่ีสํานักงานใหญ�ของมูลนิธิจะต้ังข้ึน ในคําขออย�างน�อยต�องระบุเจ�าของ
ทรัพย"สินและรายการทรัพย"สินท่ีจะจัดสรรสําหรับมูลนิธิ รายช่ือ ท่ีอยู�และอาชีพของผู�จะเปBน
กรรมการของมูลนิธิทุกคน พร�อมกับแนบข�อบังคับของมูลนิธิมากับคําขอด�วย 

 
มาตรา ๑๑๕  เม่ือนายทะเบียนได�รับคําขอแล�วเห็นว�า คําขอน้ันถูกต�องตามมาตรา 

๑๑๔ และข�อบังคับถูกต�องตามมาตรา ๑๑๒ และวัตถุประสงค"เปBนไปตามมาตรา ๑๑๐ และไม�ขัดต�อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม�เปBนภยันตรายต�อความสงบสุขของประชาชนหรือ
ความม่ันคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจ�งในคําขอหรือข�อบังคับสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของมูลนิธิ 
และผู�จะเปBนกรรมการของมูลนิธิน้ันมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค"ของมูลนิธิ ให�นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให�แก�
มูลนิธิน้ัน และประกาศการจัดต้ังมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา 

ถ�านายทะเบียนเห็นว�าคําขอหรือข�อบังคับไม�ถูกต�องตามมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา 
๑๑๒ หรือรายการซึ่งจดแจ�งในคําขอหรือข�อบังคับไม�สอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของมูลนิธิ หรือผู�จะ
เปBนกรรมการของมูลนิธิมีฐานะหรือความประพฤติไม�เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของ
มูลนิธิ ให�มีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงให�ถูกต�อง เม่ือแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ถูกต�องแล�ว ให�รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให�แก�มูลนิธิน้ัน 

ถ�านายทะเบียนเห็นว�าไม�อาจรับจดทะเบียนได�เน่ืองจากวัตถุประสงค"ของมูลนิธิไม�
เปBนไปตามมาตรา ๑๑๐ หรือขัดต�อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเปBนภยันตราย
ต�อความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ หรือผู�ขอจดทะเบียนไม�แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ให�ถูกต�องภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีทราบคําสั่งของนายทะเบียน ให�นายทะเบียนมีคําสั่งไม�รับจด
ทะเบียน และแจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลท่ีไม�รับจดทะเบียนให�ผู�ขอจดทะเบียนทราบโดยมิชักช�า 

ผู�ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ"คําสั่งไม� รับจดทะเบียนน้ันต�อรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยทําเปBนหนังสือย่ืนต�อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง
ไม�รับจดทะเบียน 

ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ"และแจ�งคําวินิจฉัยให�ผู�อุทธรณ"
ทราบภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีนายทะเบียนได�รับหนังสืออุทธรณ" คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทยให�เปBนท่ีสุด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๑๑๖  ก�อนท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ ผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิมีสิทธิขอ
ถอนการจัดต้ังมูลนิธิได�โดยทําเปBนหนังสือย่ืนต�อนายทะเบียน สิทธิท่ีจะขอถอนการจัดต้ังมูลนิธิน้ีไม�ตก
ทอดไปยังทายาท 

ในกรณีท่ีมีผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิหลายคน ถ�าผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิคนหน่ึงคนใดใช�สิทธิถอน
การจัดต้ังมูลนิธิ ให�คําขอจัดต้ังมูลนิธิน้ันเปBนอันระงับไป 

 
มาตรา ๑๑๗  ในกรณีท่ีผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิถึงแก�ความตายก�อนนายทะเบียนรับจด

ทะเบียนมูลนิธิ ถ�าผู�ตายมิได�ทําพินัยกรรมยกเลิกการจัดต้ังมูลนิธิท่ีขอจัดต้ังไว�ให�คําขอจัดต้ังมูลนิธิท่ี
ผู�ตายได�ย่ืนไว�ต�อนายทะเบียนยังคงใช�ได�ต�อไป และให�ทายาทหรือผู�จัดการมรดกหรือผู�ซึ่งผู�ตาย
มอบหมาย ดําเนินการในฐานะเปBนผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิต�อไป ถ�าบุคคลดังกล�าวไม�ดําเนินการภายในหน่ึง
ร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิถึงแก�ความตาย บุคคลผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานอัยการจะ
ดําเนินการในฐานะเปBนผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิน้ันต�อไปก็ได� 

ในกรณีที่ไม�สามารถจัดต้ังมูลนิธิขึ้นได�ตามวัตถุประสงค"ที่ผู�ตายกําหนดไว� ถ�าหากไม�มี
พินัยกรรมของผู�ตายสั่งการในเร่ืองน้ีไว�เปBนอย�างอ่ืน ให�นําความในมาตรา ๑๖๗๙ วรรคสอง มาใช�
บังคับโดยอนุโลม ถ�าไม�สามารถดําเนินการตามมาตรา ๑๖๗๙ วรรคสอง หรือมูลนิธิจัดต้ังข้ึนไม�ได�ตาม
มาตรา ๑๑๕ ให�ทรัพย"สินท่ีจัดสรรไว�ตกเปBนมรดกของผู�ตาย 

 
มาตรา ๑๑๘  ในกรณีท่ีมีข�อกําหนดพินัยกรรมให�ก�อต้ังมูลนิธิตามมาตรา ๑๖๗๖ ให�

บุคคลซึ่งมีหน�าท่ีที่จะต�องจัดต้ังมูลนิธิตามมาตรา ๑๖๗๗ วรรคหน่ึง ดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ และ
ตามบทบัญญัติแห�งมาตราน้ี 

ถ�าบุคคลซึ่งมีหน�าท่ีท่ีจะต�องจัดต้ังมูลนิธิตามวรรคหน่ึง มิได�ขอจดทะเบียนก�อต้ัง
มูลนิธิภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีบุคคลดังกล�าวได�รู�หรือควรรู�ข�อกําหนดพินัยกรรมให�ก�อต้ัง
มูลนิธิ บุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคนใดหรือพนักงานอัยการจะเปBนผู�ขอจดทะเบียนมูลนิธิก็ได� 

ถ�าผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนมูลนิธิไม�ดําเนินการแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงให�ถูกต�องตาม
คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๑๕ จนเปBนเหตุให�นายทะเบียนไม�รับจดทะเบียนมูลนิธิเพราะเหตุ
ดังกล�าว บุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคนใดหรือพนักงานอัยการจะเปBนผู�ขอจดทะเบียนมูลนิธิน้ันอีกก็
ได� 

ผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนก�อต้ังมูลนิธิตามมาตราน้ี จะขอถอนการก�อต้ังมูลนิธิตาม
มาตรา ๑๑๖ ไม�ได� 

ในกรณีท่ีมีผู�คัดค�านต�อนายทะเบียนว�าพินัยกรรมน้ันมิได�กําหนดให�ก�อต้ังเปBนมูลนิธิ 
ให�นายทะเบียนแจ�งให�ผู�คัดค�านไปร�องต�อศาลภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากนายทะเบียน 
และให�นายทะเบียนรอการพิจารณาการจดทะเบียนไว�ก�อน เพ่ือดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาล ถ�าผู�คัดค�านไม�ย่ืนคําร�องต�อศาลภายในเวลาท่ีกําหนด ให�นายทะเบียนพิจารณาการจด
ทะเบียนมูลนิธิน้ันต�อไป 

 
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีท่ีมีข�อกําหนดพินัยกรรมให�จัดต้ังมูลนิธิ ถ�าพินัยกรรมท่ีทําไว�

มิได�มีข�อกําหนดเก่ียวกับรายการตามมาตรา ๑๑๒ (๑) (๓) (๕) หรือ (๖) ให�ผู�ย่ืนคําขอตามมาตรา 
๑๑๘ กําหนดรายการดังกล�าวได� ถ�าผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคนใดคัดค�าน ให�นายทะเบียนมีคําสั่งตามท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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เห็นสมควร แล�วแจ�งให�ผู�ย่ืนคําขอและผู�คัดค�านทราบพร�อมท้ังแจ�งด�วยว�า หากผู�ย่ืนคําขอหรือผู�คัดค�าน
ไม�พอใจในคําสั่งดังกล�าว ก็ให�ไปร�องคัดค�านต�อศาลภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากนาย
ทะเบียน และให�นายทะเบียนรอการพิจารณาจดทะเบียนไว�ก�อนเพ่ือดําเนินการตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาล แต�ถ�าไม�มีการร�องคัดค�านต�อศาลภายในเวลาท่ีกําหนด ให�นายทะเบียนพิจารณาจด
ทะเบียนมูลนิธิตามท่ีได�มีคําสั่งไว�น้ันต�อไป 

 
มาตรา ๑๒๐  ในกรณีท่ีมีบุคคลหลายรายย่ืนคําขอจดทะเบียนมูลนิธิตามพินัยกรรม

ของเจ�ามรดกรายเดียวกัน ถ�าคําขอน้ันมีข�อขัดแย�งกัน ให�นายทะเบียนเรียกผู�ย่ืนคําขอมาตกลงกัน 
และถ�าผู�ย่ืนคําขอไม�มาตกลงกัน หรือตกลงกันไม�ได�ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ให�นาย
ทะเบียนมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร และให�นําความในมาตรา ๑๑๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๑  เม่ือได�จดทะเบียนมูลนิธิแล�ว ถ�าผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิมีชีวิตอยู� ให�

ทรัพย"สินท่ีจัดสรรไว�เพ่ือการน้ันตกเปBนของมูลนิธิต้ังแต�วันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิเปBนต�น
ไป 

ในกรณีที่ผู�ขอจัดต้ังมูลนิธิถึงแก�ความตายก�อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ เม่ือ
ได�จดทะเบียนมูลนิธิแล�ว ให�ทรัพย"สินท่ีจัดสรรไว�เพ่ือการน้ันตกเปBนของมูลนิธิต้ังแต�เวลาท่ีผู�ขอจัดต้ัง
มูลนิธิน้ันถึงแก�ความตาย 

 
มาตรา ๑๒๒  มูลนิธิที่ได�จดทะเบียนแล�วเปBนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๑๒๓  คณะกรรมการของมูลนิธิเปBนผู�แทนของมูลนิธิในกิจการอันเก่ียวกับ

บุคคลภายนอก 
 
มาตรา ๑๒๔  บรรดากิจการท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิได�กระทําไป แม�จะปรากฏใน

ภายหลังว�ามีข�อบกพร�องเก่ียวกับการแต�งต้ังหรือคุณสมบัติของกรรมการของมูลนิธิ กิจการน้ันย�อมมี
ผลสมบูรณ" 

 
มาตรา ๑๒๕  การแต�งต้ังกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหม�ท้ังชุดหรือการเปลี่ยนแปลง

กรรมการของมูลนิธิ ให�กระทําตามข�อบังคับของมูลนิธิ และมูลนิธิต�องนําไปจดทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต�วันท่ีมีการแต�งต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 

ถ�านายทะเบียนเห็นว�ากรรมการของมูลนิธิตามวรรคหน่ึงผู�ใด มีฐานะหรือความ
ประพฤติไม�เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของมูลนิธิ นายทะเบียนจะไม�รับจดทะเบียน
กรรมการของมูลนิธิผู� น้ันก็ได� ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม�รับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิ นาย
ทะเบียนต�องแจ�งเหตุผลท่ีไม�รับจดทะเบียนให�มูลนิธิทราบภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีย่ืนคําขอจด
ทะเบียน และให�นําความในมาตรา ๑๑๕ วรรคสี่และวรรคห�ามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิพ�นจากตําแหน�งและไม�มีกรรมการของมูลนิธิเหลืออยู� 
หรือกรรมการของมูลนิธิท่ีเหลืออยู�ไม�สามารถดําเนินการตามหน�าท่ีได� ถ�าข�อบังคับของมูลนิธิมิได�
กําหนดการปฏิบัติหน�าท่ีไว�เปBนอย�างอ่ืน ให�กรรมการของมูลนิธิท่ีพ�นจากตําแหน�งปฏิบัติหน�าท่ี
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กรรมการของมูลนิธิต�อไปจนกว�านายทะเบียนจะได�แจ�งการรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิท่ีต้ัง
ใหม� 

กรรมการของมูลนิธิท่ีพ�นจากตําแหน�งเพราะถูกถอดถอนโดยคําสั่งศาลตามมาตรา 
๑๒๙ จะปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคสามไม�ได� 

 
มาตรา ๑๒๖  ภายใต�บังคับมาตรา ๑๒๗ ให�คณะกรรมการของมูลนิธิเปBนผู�มีอํานาจ

แก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของมูลนิธิ แต�ถ�าข�อบังคับของมูลนิธิได�กําหนดหลักเกณฑ"และวิธีการแก�ไข
เพ่ิมเติมไว� การแก�ไขเพ่ิมเติมต�องเปBนไปตามท่ีข�อบังคับกําหนด และให�มูลนิธินําข�อบังคับท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมน้ันไปจดทะเบียนต�อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิได�
แก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของมูลนิธิและให�นําความในมาตรา ๑๑๕ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๗  การแก�ไขเพ่ิมเติมรายการในข�อบังคับของมูลนิธิตามมาตรา ๑๑๒ (๒) 

จะกระทําได�แต�เฉพาะในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) เพ่ือให�สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของมูลนิธิ หรือ 
(๒) พฤติการณ"เปลี่ยนแปลงไปเปBนเหตุให�วัตถุประสงค"ของมูลนิธิน้ันมีประโยชน"น�อย 

หรือไม�อาจดําเนินการให�สมประโยชน"ตามวัตถุประสงค"ของมูลนิธิน้ันได� และวัตถุประสงค"ของมูลนิธิท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมน้ันใกล�ชิดกับวัตถุประสงค"เดิมของมูลนิธิ 

 
มาตรา ๑๒๘  ให�นายทะเบียนมีอํานาจตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ

ของมูลนิธิให�เปBนไปตามกฎหมายและข�อบังคับของมูลนิธิ เพ่ือการน้ีให�นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเปBนหนังสือ มีอํานาจ 

(๑) มีคําสั่งเปBนหนังสือให�กรรมการ พนักงาน ลูกจ�างหรือตัวแทนของมูลนิธิ ช้ีแจง
แสดงข�อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของมูลนิธิ หรือเรียกบุคคลดังกล�าวมาสอบถาม หรือให�ส�งหรือแสดง
สมุดบัญชีและเอกสารต�าง ๆ ของมูลนิธิเพ่ือตรวจสอบ 

(๒) เข�าไปในสํานักงานของมูลนิธิในเวลาระหว�างพระอาทิตย"ข้ึน และพระอาทิตย"ตก
เพ่ือตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง ถ�าเปBนนายทะเบียนให�แสดงบัตรประจําตัวและถ�า
เปBนพนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งได�รับมอบหมาย ให�แสดงบัตรประจําตัวและหนังสือมอบหมายของนาย
ทะเบียนต�อผู�ที่เก่ียวข�อง 

 
มาตรา ๑๒๙  ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิผู�ใดดําเนินกิจการของมูลนิธิผิดพลาด

เสื่อมเสียต�อมูลนิธิ หรือดําเนินกิจการฝRาฝVนกฎหมายหรือข�อบังคับของมูลนิธิ หรือกลายเปBนผู�มีฐานะ
หรือความประพฤติไม�เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของมูลนิธิ นายทะเบียน พนักงาน
อัยการ หรือผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคนใดอาจร�องขอต�อศาลให�มีคําสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิผู�น้ัน
ได� 

ในกรณีท่ีการกระทําตามวรรคหน่ึงเปBนการกระทําของคณะกรรมการของมูลนิธิหรือ
ปรากฏว�าคณะกรรมการของมูลนิธิไม�ดําเนินการตามวัตถุประสงค"ของมูลนิธิโดยไม�มีเหตุอันสมควร 
นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคนใดอาจร�องขอต�อศาลให�มีคําสั่งถอดถอน
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กรรมการของมูลนิธิทั้งคณะได� 
ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิตาม

วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ศาลจะแต�งต้ังบุคคลอ่ืนเปBนกรรมการของมูลนิธิ หรือคณะกรรมการของ
มูลนิธิแทนกรรมการของมูลนิธิ หรือคณะกรรมการของมูลนิธิท่ีศาลถอดถอนก็ได� เม่ือศาลมีคําสั่ง
แต�งต้ังบุคคลใดเปBนกรรมการของมูลนิธิแล�ว ให�นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนไปตามน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๐  มูลนิธิย�อมเลิกด�วยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังต�อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีเหตุตามท่ีกําหนดในข�อบังคับ 
(๒) ถ�ามูลนิธิต้ังข้ึนไว�เฉพาะระยะเวลาใด เม่ือสิ้นระยะเวลาน้ัน 
(๓) ถ�ามูลนิธิต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค"อย�างใด และได�ดําเนินการตามวัตถุประสงค"

สําเร็จบริบูรณ"แล�ว หรือวัตถุประสงค"น้ันกลายเปBนพ�นวิสัย 
(๔) เม่ือมูลนิธิน้ันล�มละลาย 
(๕) เม่ือศาลมีคําสั่งให�เลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ 
 
มาตรา ๑๓๑  นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคนใดอาจ

ร�องขอต�อศาลให�มีคําสั่งให�เลิกมูลนิธิได�ในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต�อไปน้ี 
(๑) เม่ือปรากฏว�าวัตถุประสงค"ของมูลนิธิขัดต�อกฎหมาย 
(๒) เม่ือปรากฏว�ามูลนิธิกระทําการขัดต�อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรืออาจเปBนภยันตรายต�อความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ 
(๓) เม่ือปรากฏว�ามูลนิธิไม�สามารถดําเนินกิจการต�อไปได�ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ หรือ

หยุดดําเนินกิจการต้ังแต�สองป:ขึ้นไป 
 
มาตรา ๑๓๒  เม่ือมูลนิธิมีเหตุต�องเลิกตามมาตรา ๑๓๐ (๑) (๒) หรือ (๓) แล�ว ให�

คณะกรรมการของมูลนิธิท่ีอยู�ในตําแหน�งขณะมีการเลิกมูลนิธิแจ�งการเลิกมูลนิธิต�อนายทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีมีการเลิกมูลนิธิ 

ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดให�มูลนิธิล�มละลายตามมาตรา ๑๓๐ 
(๔) หรือมีคําสั่งถึงท่ีสุดให�เลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ ให�ศาลแจ�งคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล�าวให�นาย
ทะเบียนทราบด�วย 

ให�นายทะเบียนประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๓๓  ในกรณีท่ีมีการเลิกมูลนิธิ ให�มีการชําระบัญชีมูลนิธิและให�นํา

บทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว�าด�วยการชําระบัญชีห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
และบริษัทจํากัด มาใช�บังคับแก�การชําระบัญชีมูลนิธิโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ให�ผู�ชําระบัญชีเสนอรายงาน
การชําระบัญชีต�อนายทะเบียน และให�นายทะเบียนเปBนผู�อนุมัติรายงานน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๔  เม่ือได�ชําระบัญชีแล�ว ให�โอนทรัพย"สินของมูลนิธิให�แก�มูลนิธิหรือนิติ

บุคคลท่ีมีวัตถุประสงค"ตามมาตรา ๑๑๐ ซึ่งได�ระบุช่ือไว�ในข�อบังคับของมูลนิธิ ถ�าข�อบังคับของมูลนิธิ
มิได�ระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคลดังกล�าวไว� พนักงานอัยการ ผู�ชําระบัญชี หรือผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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ใด อาจร�องขอต�อศาลให�จัดสรรทรัพย"สินน้ันแก�มูลนิธิหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีปรากฏว�ามีวัตถุประสงค"
ใกล�ชิดท่ีสุดกับวัตถุประสงค"ของมูลนิธิน้ันได� 

ถ�ามูลนิธิน้ันถูกศาลสั่งให�เลิกตามมาตรา ๑๓๑ (๑) หรือ (๒) หรือการจัดสรร
ทรัพย"สินตามวรรคหน่ึงไม�อาจกระทําได� ให�ทรัพย"สินของมูลนิธิตกเปBนของแผ�นดิน 

 
มาตรา ๑๓๕  ผู�ใดประสงค"จะขอตรวจเอกสารเก่ียวกับมูลนิธิท่ีนายทะเบียนเก็บ

รักษาไว� หรือจะขอให�นายทะเบียนคัดสําเนาเอกสารดังกล�าวพร�อมด�วยคํารับรองว�าถูกต�อง ให�ย่ืนคํา
ขอต�อนายทะเบียน และเม่ือได�เสียค�าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล�ว ให�นายทะเบียน
ปฏิบัติตามคําขอน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๖  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในส�วน

น้ี และให�มีอํานาจแต�งต้ังนายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเก่ียวกับ 
(๑) การย่ืนคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
(๒) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสําเนาเอกสารและ

ค�าธรรมเนียมการขอให�นายทะเบียนดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับมูลนิธิรวมท้ังการยกเว�นค�าธรรมเนียม
ดังกล�าว 

(๓) แบบบัตรประจําตัวของนายทะเบียนและพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
(๔) การดําเนินกิจการของมูลนิธิและการทะเบียนมูลนิธิ 
(๕) การอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติให�เปBนไปตามบทบัญญัติในส�วนน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
ลักษณะ ๓ 

ทรัพย" 
   

 
มาตรา ๑๓๗  ทรัพย" หมายความว�า วัตถุมีรูปร�าง 
 
มาตรา ๑๓๘  ทรัพย"สิน หมายความรวมท้ังทรัพย"และวัตถุไม�มีรูปร�าง ซึ่งอาจมีราคา

และอาจถือเอาได� 
 
มาตรา ๑๓๙  อสังหาริมทรัพย" หมายความว�า ท่ีดินและทรัพย"อันติดอยู�กับท่ีดินมี

ลักษณะเปBนการถาวรหรือประกอบเปBนอันเดียวกับท่ีดินน้ัน และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอัน
เก่ียวกับท่ีดิน หรือทรัพย"อันติดอยู�กับท่ีดินหรือประกอบเปBนอันเดียวกับท่ีดินน้ันด�วย 

 
มาตรา ๑๔๐  สังหาริมทรัพย" หมายความว�า ทรัพย"สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย" 

และหมายความรวมถึงสิทธิอันเก่ียวกับทรัพย"สินน้ันด�วย 
 
มาตรา ๑๔๑  ทรัพย"แบ�งได� หมายความว�า ทรัพย"อันอาจแยกออกจากกันเปBนส�วน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ๆ ได�จริงถนัดชัดแจ�ง แต�ละส�วนได�รูปบริบูรณ"ลําพังตัว 
 
มาตรา ๑๔๒  ทรัพย"แบ�งไม�ได� หมายความว�า ทรัพย"อันจะแยกออกจากกันไม�ได�

นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย" และหมายความรวมถึงทรัพย"ท่ีมีกฎหมายบัญญัติว�าแบ�งไม�ได�
ด�วย 

 
มาตรา ๑๔๓  ทรัพย"นอกพาณิชย" หมายความว�า ทรัพย"ท่ีไม�สามารถถือเอาได�และ

ทรัพย"ที่โอนแก�กันมิได�โดยชอบด�วยกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๔๔  ส�วนควบของทรัพย" หมายความว�า ส�วนซึ่งโดยสภาพแห�งทรัพย"หรือ

โดยจารีตประเพณีแห�งท�องถ่ินเปBนสาระสําคัญในความเปBนอยู�ของทรัพย"น้ัน และไม�อาจแยกจากกันได�
นอกจากจะทําลาย ทําให�บุบสลาย หรือทําให�ทรัพย"น้ันเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

เจ�าของทรัพย"ย�อมมีกรรมสิทธ์ิในส�วนควบของทรัพย"น้ัน 
 
มาตรา ๑๔๕  ไม�ยืนต�นเปBนส�วนควบกับท่ีดินท่ีไม�น้ันข้ึนอยู� 
ไม�ล�มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได�คราวหน่ึงหรือหลายคราวต�อป:ไม�เปBน

ส�วนควบกับท่ีดิน 
 
มาตรา ๑๔๖  ทรัพย"ซึ่งติดกับท่ีดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงช่ัวคราวไม�ถือว�าเปBนส�วน

ควบกับท่ีดินหรือโรงเรือนน้ัน ความข�อน้ีให�ใช�บังคับแก�โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน ซึ่งผู�มีสิทธิ
ในท่ีดินของผู�อ่ืนใช�สิทธิน้ันปลูกสร�างไว�ในท่ีดินน้ันด�วย 

 
มาตรา ๑๔๗  อุปกรณ" หมายความว�า สังหาริมทรัพย"ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถ่ินหรือ

โดยเจตนาชัดแจ�งของเจ�าของทรัพย"ท่ีเปBนประธาน เปBนของใช�ประจําอยู�กับทรัพย"ท่ีเปBนประธานเปBน
อาจิณเพ่ือประโยชน"แก�การจัดดูแล ใช�สอย หรือรักษาทรัพย"ท่ีเปBนประธาน และเจ�าของทรัพย"ได�นํามา
สู�ทรัพย"ที่เปBนประธานโดยการนํามาติดต�อหรือปรับเข�าไว� หรือทําโดยประการอ่ืนใดในฐานะเปBนของใช�
ประกอบกับทรัพย"ที่เปBนประธานน้ัน 

อุปกรณ"ท่ีแยกออกจากทรัพย"ท่ีเปBนประธานเปBนการช่ัวคราวก็ยังไม�ขาดจากการเปBน
อุปกรณ"ของทรัพย"ที่เปBนประธานน้ัน 

อุปกรณ"ย�อมตกติดไปกับทรัพย"ที่เปBนประธาน เว�นแต�จะมีการกําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๔๘  ดอกผลของทรัพย" ได�แก� ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย 
ดอกผลธรรมดา หมายความว�า สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของทรัพย" ซึ่งได�มาจากตัว

ทรัพย" โดยการมีหรือใช�ทรัพย"น้ันตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได�เม่ือขาดจากทรัพย"น้ัน 
ดอกผลนิตินัย หมายความว�า ทรัพย"หรือประโยชน"อย�างอ่ืนท่ีได�มาเปBนคร้ังคราวแก�

เจ�าของทรัพย"จากผู�อ่ืนเพ่ือการท่ีได�ใช�ทรัพย"น้ัน และสามารถคํานวณและถือเอาได�เปBนรายวันหรือตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 
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ลักษณะ ๔ 
นิติกรรม 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑๔๙  นิติกรรม หมายความว�า การใด ๆ อันทําลงโดยชอบด�วยกฎหมาย

และด�วยใจสมัคร มุ�งโดยตรงต�อการผูกนิติสัมพันธ"ข้ึนระหว�างบุคคล เพ่ือจะก�อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 

 
มาตรา ๑๕๐  การใดมีวัตถุประสงค"เปBนการต�องห�ามชัดแจ�งโดยกฎหมายเปBนการพ�น

วิสัยหรือเปBนการขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๕๑  การใดเปBนการแตกต�างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ�ามิใช�กฎหมาย

อันเก่ียวกับความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันไม�เปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๕๒  การใดมิได�ทําให�ถูกต�องตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไว� การน้ันเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๕๓  การใดมิได�เปBนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว�าด�วยความสามารถ

ของบุคคล การน้ันเปBนโมฆียะ 
 

หมวด ๒ 
การแสดงเจตนา 
   

 
มาตรา ๑๕๔  การแสดงเจตนาใดแม�ในใจจริงผู�แสดงจะมิได�เจตนาให�ตนต�องผูกพัน

ตามท่ีได�แสดงออกมาก็ตาม หาเปBนมูลเหตุให�การแสดงเจตนาน้ันเปBนโมฆะไม� เว�นแต�คู�กรณีอีกฝRาย
หน่ึงจะได�รู�ถึงเจตนาอันซ�อนอยู�ในใจของผู�แสดงน้ัน 

 
มาตรา ๑๕๕  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู�กับคู�กรณีอีกฝRายหน่ึงเปBนโมฆะ แต�จะ

ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริต และต�องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงน้ัน
มิได� 

ถ�าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหน่ึงทําข้ึนเพ่ืออําพรางนิติกรรมอ่ืน ให�นํา
บทบัญญัติของกฎหมายอันเก่ียวกับนิติกรรมท่ีถูกอําพรางมาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๕๖  การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปBนสาระสําคัญแห�งนิติกรรม
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เปBนโมฆะ 
ความสําคัญผิดในสิ่ งซึ่ ง เปBนสาระสําคัญแห�งนิติกรรมตามวรรคหน่ึง ได�แก� 

ความสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเปBนคู�กรณีแห�งนิติกรรมและ
ความสําคัญผิดในทรัพย"สินซึ่งเปBนวัตถุแห�งนิติกรรม เปBนต�น 

 
มาตรา ๑๕๗  การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย"สิน

เปBนโมฆียะ 
ความสําคัญผิดตามวรรคหน่ึง ต�องเปBนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว�า

เปBนสาระสําคัญ ซึ่งหากมิได�มีความสําคัญผิดดังกล�าวการอันเปBนโมฆียะน้ันคงจะมิได�กระทําข้ึน 
 
มาตรา ๑๕๘  ความสําคัญผิดตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ ซึ่งเกิดข้ึนโดย

ความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของบุคคลผู�แสดงเจตนา บุคคลน้ันจะถือเอาความสําคัญผิดน้ันมา
ใช�เปBนประโยชน"แก�ตนไม�ได� 

 
มาตรา ๑๕๙  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ�อฉลเปBนโมฆียะ 
การถูกกลฉ�อฉลท่ีจะเปBนโมฆียะตามวรรคหน่ึง จะต�องถึงขนาดซึ่งถ�ามิได�มีกลฉ�อฉล

ดังกล�าว การอันเปBนโมฆียะน้ันคงจะมิได�กระทําข้ึน 
ถ�าคู�กรณีฝRายหน่ึงแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ�อฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดง

เจตนาน้ันจะเปBนโมฆียะต�อเม่ือคู�กรณีอีกฝRายหน่ึงได�รู�หรือควรจะได�รู�ถึงกลฉ�อฉลน้ัน 
 
มาตรา ๑๖๐  การบอกล�างโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉ�อฉลตามมาตรา ๑๕๙ ห�ามมิ

ให�ยกเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๑๖๑  ถ�ากลฉ�อฉลเปBนแต�เพียงเหตุจูงใจให�คู�กรณีฝRายหน่ึงยอมรับข�อกําหนด

อันหนักย่ิงกว�าท่ีคู�กรณีฝRายน้ันจะยอมรับโดยปกติ คู�กรณีฝRายน้ันจะบอกล�างการน้ันหาได�ไม� แต�ชอบท่ี
จะเรียกเอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากกลฉ�อฉลน้ันได� 

 
มาตรา ๑๖๒  ในนิติกรรมสองฝRาย การท่ีคู�กรณีฝRายหน่ึงจงใจน่ิงเสียไม�แจ�งข�อความ

จริงหรือคุณสมบัติอันคู�กรณีอีกฝRายหน่ึงมิได�รู� การน้ันจะเปBนกลฉ�อฉล หากพิสูจน"ได�ว�าถ�ามิได�น่ิงเสีย
เช�นน้ัน นิติกรรมน้ันก็คงจะมิได�กระทําข้ึน 

 
มาตรา ๑๖๓  ถ�าคู�กรณีต�างได�กระทําการโดยกลฉ�อฉลด�วยกันท้ังสองฝRาย ฝRายหน่ึง

ฝRายใดจะกล�าวอ�างกลฉ�อฉลของอีกฝRายหน่ึง เพ่ือบอกล�างการน้ันหรือเรียกค�าสินไหมทดแทนมิได� 
 
มาตรา ๑๖๔  การแสดงเจตนาเพราะถูกข�มขู�เปBนโมฆียะ 
การข�มขู�ท่ีจะทําให�การใดตกเปBนโมฆียะน้ัน จะต�องเปBนการข�มขู�ท่ีจะให�เกิดภัยอัน

ใกล�จะถึง และร�ายแรงถึงขนาดท่ีจะจูงใจให�ผู�ถูกข�มขู�มีมูลต�องกลัว ซึ่งถ�ามิได�มีการข�มขู�เช�นน้ัน การน้ัน
ก็คงจะมิได�กระทําข้ึน 
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มาตรา ๑๖๕  การขู�ว�าจะใช�สิทธิตามปกตินิยม ไม�ถือว�าเปBนการข�มขู� 
การใดท่ีกระทําไปเพราะนับถือยําเกรง ไม�ถือว�าการน้ันได�กระทําเพราะถูกข�มขู� 
 
มาตรา ๑๖๖  การข�มขู�ย�อมทําให�การแสดงเจตนาเปBนโมฆียะแม�บุคคลภายนอกจะ

เปBนผู�ข�มขู� 
 
มาตรา ๑๖๗  ในการวินิจฉัยกรณีความสําคัญผิด กลฉ�อฉล หรือการข�มขู�ให�

พิเคราะห"ถึง เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย และภาวะแห�งจิตของผู�แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการณ"
และสภาพแวดล�อมอ่ืน ๆ อันเก่ียวกับการน้ันด�วย 

 
มาตรา ๑๖๘  การแสดงเจตนาท่ีกระทําต�อบุคคลซึ่งอยู�เฉพาะหน�าให�ถือว�ามีผลนับ

แต�ผู�รับการแสดงเจตนาได�ทราบการแสดงเจตนาน้ัน ความข�อน้ีให�ใช�ตลอดถึงการท่ีบุคคลหน่ึงแสดง
เจตนาไปยังบุคคลอีกคนหน่ึงโดยทางโทรศัพท" หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย�างอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่ง
สามารถติดต�อถึงกันได�ทํานองเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๖๙  การแสดงเจตนาท่ีกระทําต�อบุคคลซึ่งมิได�อยู�เฉพาะหน�าให�ถือว�ามีผล

นับแต�เวลาท่ีการแสดงเจตนาน้ันไปถึงผู�รับการแสดงเจตนา แต�ถ�าได�บอกถอนไปถึงผู�รับการแสดง
เจตนาน้ัน ก�อนหรือพร�อมกันกับท่ีการแสดงเจตนาน้ันไปถึงผู�รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนาน้ัน
ตกเปBนอันไร�ผล 

การแสดงเจตนาท่ีได�ส�งออกไปแล�วย�อมไม�เสื่อมเสียไป แม�ภายหลังการแสดงเจตนา
น้ันผู�แสดงเจตนาจะถึงแก�ความตาย หรือถูกศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�
ความสามารถ 

 
มาตรา ๑๗๐  การแสดงเจตนาซึ่งกระทําต�อผู�เยาว"หรือผู� ท่ีศาลสั่งให�เปBนคนไร�

ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ จะยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�ผู�รับการแสดงเจตนาไม�ได� เว�นแต�
ผู�แทนโดยชอบธรรม ผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ" แล�วแต�กรณี ของผู�รับการแสดงเจตนาน้ันได�รู�ด�วย หรือได�
ให�ความยินยอมไว�ก�อนแล�ว 

ความในวรรคหน่ึงมิให�ใช�บังคับ ถ�าการแสดงเจตนาน้ันเก่ียวกับการท่ีกฎหมาย
บัญญัติให�ผู�เยาว"หรือคนเสมือนไร�ความสามารถกระทําได�เองโดยลําพัง 

 
มาตรา ๑๗๑  ในการตีความการแสดงเจตนาน้ัน ให�เพ�งเล็งถึงเจตนาอันแท�จริงย่ิง

กว�าถ�อยคําสํานวนหรือตัวอักษร 
 

หมวด ๓ 
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๑๗๒  โมฆะกรรมน้ันไม�อาจให�สัตยาบันแก�กันได� และผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึง
คนใดจะยกความเสียเปล�าแห�งโมฆะกรรมข้ึนกล�าวอ�างก็ได� 

ถ�าจะต�องคืนทรัพย"สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยลาภมิควรได�
แห�งประมวลกฎหมายน้ีมาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๗๓  ถ�าส�วนหน่ึงส�วนใดของนิติกรรมเปBนโมฆะ นิติกรรมน้ันย�อมตกเปBน

โมฆะท้ังสิ้น เว�นแต�จะพึงสันนิษฐานได�โดยพฤติการณ"แห�งกรณีว�า คู�กรณีเจตนาจะให�ส�วนท่ีไม�เปBน
โมฆะน้ันแยกออกจากส�วนท่ีเปBนโมฆะได� 

 
มาตรา ๑๗๔  การใดเปBนโมฆะแต�เข�าลักษณะเปBนนิติกรรมอย�างอ่ืนซึ่งไม�เปBนโมฆะ 

ให�ถือตามนิติกรรมซึ่งไม�เปBนโมฆะ ถ�าสันนิษฐานได�โดยพฤติการณ"แห�งกรณีว�า หากคู�กรณีได�รู�ว�าการ
น้ันเปBนโมฆะแล�ว ก็คงจะได�ต้ังใจมาต้ังแต�แรกท่ีจะทํานิติกรรมอย�างอ่ืนซึ่งไม�เปBนโมฆะน้ัน 

 
มาตรา ๑๗๕  โมฆียะกรรมน้ัน บุคคลต�อไปน้ีจะบอกล�างเสียก็ได� 
(๑) ผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�เยาว"ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�ว แต�ผู�เยาว"จะบอกล�าง

ก�อนท่ีตนบรรลุนิติภาวะก็ได�ถ�าได�รับความยินยอมของผู�แทนโดยชอบธรรม 
(๒) บุคคลซึ่งศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ เม่ือ

บุคคลน้ันพ�นจากการเปBนคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถแล�ว หรือผู�อนุบาลหรือผู�
พิทักษ" แล�วแต�กรณี แต�คนเสมือนไร�ความสามารถจะบอกล�างก�อนท่ีตนจะพ�นจากการเปBนคนเสมือน
ไร�ความสามารถก็ได�ถ�าได�รับความยินยอมของผู�พิทักษ" 

(๓) บุคคลผู�แสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉ�อฉล หรือถูกข�มขู� 
(๔) บุคคลวิกลจริตผู�กระทํานิติกรรมอันเปBนโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะท่ีจริต

ของบุคคลน้ันไม�วิกลแล�ว 
ถ�าบุคคลผู�ทํานิติกรรมอันเปBนโมฆียะถึงแก�ความตายก�อนมีการบอกล�างโมฆียะกรรม 

ทายาทของบุคคลดังกล�าวอาจบอกล�างโมฆียะกรรมน้ันได� 
 
มาตรา ๑๗๖  โมฆียะกรรมเม่ือบอกล�างแล�ว ให�ถือว�าเปBนโมฆะมาแต�เร่ิมแรก และ

ให�ผู�เปBนคู�กรณีกลับคืนสู�ฐานะเดิม ถ�าเปBนการพ�นวิสัยจะให�กลับคืนเช�นน้ันได� ก็ให�ได�รับค�าเสียหาย
ชดใช�ให�แทน 

ถ�าบุคคลใดได�รู�หรือควรจะได�รู�ว�าการใดเปBนโมฆียะ เม่ือบอกล�างแล�ว ให�ถือว�าบุคคล
น้ันได�รู�ว�าการน้ันเปBนโมฆะ นับแต�วันท่ีได�รู�หรือควรจะได�รู�ว�าเปBนโมฆียะ 

ห�ามมิให�ใช�สิทธิเรียกร�องอันเกิดแต�การกลับคืนสู�ฐานะเดิมตามวรรคหน่ึง เม่ือพ�น
หน่ึงป:นับแต�วันบอกล�างโมฆียะกรรม 

 
มาตรา ๑๗๗  ถ�าบุคคลผู�มีสิทธิบอกล�างโมฆียะกรรมตามมาตรา ๑๗๕ ผู�หน่ึงผู�ใด ได�

ให�สัตยาบันแก�โมฆียะกรรม ให� ถือว�าการน้ันเปBนอันสมบูรณ"มาแต�เ ร่ิมแรก แต� ท้ังน้ีย�อมไม�
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๑๗๘  การบอกล�างหรือให�สัตยาบันแก�โมฆียะกรรม ย�อมกระทําได�โดยการ
แสดงเจตนาแก�คู�กรณีอีกฝRายหน่ึงซึ่งเปBนบุคคลท่ีมีตัวกําหนดได�แน�นอน 

 
มาตรา ๑๗๙  การให�สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมน้ัน จะสมบูรณ"ต�อเม่ือได�กระทํา

ภายหลังเวลาท่ีมูลเหตุให�เปBนโมฆียะกรรมน้ันหมดสิ้นไปแล�ว 
บุคคลซึ่งศาลได�สั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถหรือบุคคล

วิกลจริต ผู�กระทํานิติกรรมอันเปBนโมฆียะตามมาตรา ๓๐ จะให�สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมได�ต�อเม่ือได�รู�
เห็นซึ่งโมฆียะกรรมน้ันภายหลังท่ีบุคคลน้ันพ�นจากการเปBนคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�
ความสามารถ หรือในขณะท่ีจริตของบุคคลน้ันไม�วิกล แล�วแต�กรณี 

ทายาทของบุคคลผู�ทํานิติกรรมอันเปBนโมฆียะ จะให�สัตยาบันแก�โมฆียะกรรมได�นับ
แต�เวลาท่ีผู�ทํานิติกรรมน้ันถึงแก�ความตาย เว�นแต�สิทธิท่ีจะบอกล�างโมฆียะกรรมของผู�ตายน้ันได�สิ้นสุด
ลงแล�ว 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให�ใช�บังคับ ถ�าการให�สัตยาบันแก�โมฆียะกรรม
กระทําโดยผู�แทนโดยชอบธรรม ผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ" 

 
มาตรา ๑๘๐  ภายหลังเวลาอันพึงให�สัตยาบันได�ตามมาตรา ๑๗๙ ถ�ามีพฤติการณ"

อย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ีเกิดข้ึนเก่ียวด�วยโมฆียะกรรมโดยการกระทําของบุคคลซึ่งมีสิทธิบอกล�าง
โมฆียะกรรมตามมาตรา ๑๗๕ ถ�ามิได�สงวนสิทธิไว�แจ�งชัดประการใดให�ถือว�าเปBนการให�สัตยาบัน 

(๑) ได�ปฏิบัติการชําระหน้ีแล�วท้ังหมดหรือแต�บางส�วน 
(๒) ได�มีการเรียกให�ชําระหน้ีน้ันแล�ว 
(๓) ได�มีการแปลงหน้ีใหม� 
(๔) ได�มีการให�ประกันเพ่ือหน้ีน้ัน 
(๕) ได�มีการโอนสิทธิหรือความรับผิดท้ังหมดหรือแต�บางส�วน 
(๖) ได�มีการกระทําอย�างอ่ืนอันแสดงได�ว�าเปBนการให�สัตยาบัน 
 
มาตรา ๑๘๑  โมฆียะกรรมน้ันจะบอกล�างมิได�เม่ือพ�นเวลาหน่ึงป:นับแต�เวลาท่ีอาจให�

สัตยาบันได� หรือเม่ือพ�นเวลาสิบป:นับแต�ได�ทํานิติกรรมอันเปBนโมฆียะน้ัน 
 

หมวด ๔ 
เง่ือนไขและเง่ือนเวลา 

   
 

มาตรา ๑๘๒  ข�อความใดอันบังคับไว�ให�นิติกรรมเปBนผลหรือสิ้นผลต�อเม่ือมี
เหตุการณ"อันไม�แน�นอนว�าจะเกิดข้ึนหรือไม�ในอนาคต ข�อความน้ันเรียกว�าเง่ือนไข 

 
มาตรา ๑๘๓  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อน นิติกรรมน้ันย�อมเปBนผลต�อเม่ือ

เง่ือนไขน้ันสําเร็จแล�ว 
นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลัง นิติกรรมน้ันย�อมสิ้นผลในเม่ือเง่ือนไขน้ันสําเร็จแล�ว 
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ถ�าคู�กรณีแห�งนิติกรรมได�แสดงเจตนาไว�ด�วยกันว�า ความสําเร็จแห�งเง่ือนไขน้ันให�มี
ผลย�อนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหน่ึงก�อนสําเร็จ ก็ให�เปBนไปตามเจตนาเช�นน้ัน 

 
มาตรา ๑๘๔  ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังไม�สําเร็จ คู�กรณีฝRายหน่ึงฝRายใดแห�งนิติกรรม

อันอยู�ในบังคับเง่ือนไขจะต�องงดเว�นไม�กระทําการอย�างหน่ึงอย�างใดให�เปBนท่ีเสื่อมเสียประโยชน"แก�
คู�กรณีอีกฝRายหน่ึง ซึ่งจะพึงได�จากความสําเร็จแห�งเง่ือนไขน้ัน 

 
มาตรา ๑๘๕  ในระหว�างท่ีเง่ือนไขยังมิได�สําเร็จน้ัน สิทธิและหน�าท่ีต�าง ๆ ของ

คู�กรณีมีอย�างไร จะจําหน�าย จะรับมรดก จะจัดการปPองกันรักษา หรือจะทําประกันไว�ประการใดตาม
กฎหมายก็ย�อมทําได� 

 
มาตรา ๑๘๖  ถ�าความสําเร็จแห�งเง่ือนไขจะเปBนทางให�คู�กรณีฝRายใดเสียเปรียบ และ

คู�กรณีฝRายน้ันกระทําการโดยไม�สุจริตจนเปBนเหตุให�เง่ือนไขน้ันไม�สําเร็จให�ถือว�าเง่ือนไขน้ันสําเร็จแล�ว 
ถ�าความสําเร็จแห�งเง่ือนไขจะเปBนทางให�คู�กรณีฝRายใดได�เปรียบ และคู�กรณีฝRายน้ัน

กระทําการโดยไม�สุจริตจนเปBนเหตุให�เง่ือนไขน้ันสําเร็จ ให�ถือว�าเง่ือนไขน้ันมิได�สําเร็จเลย 
 
มาตรา ๑๘๗  ถ�าเง่ือนไขสําเร็จแล�วในเวลาทํานิติกรรม หากเปBนเง่ือนไขบังคับก�อน

ให�ถือว�านิติกรรมน้ันไม�มีเง่ือนไข หากเปBนเง่ือนไขบังคับหลังให�ถือว�านิติกรรมน้ันเปBนโมฆะ 
ถ�าเปBนอันแน�นอนในเวลาทํานิติกรรมว�าเง่ือนไขไม�อาจสําเร็จได� หากเปBนเง่ือนไข

บังคับก�อนให�ถือว�านิติกรรมน้ันเปBนโมฆะ หากเปBนเง่ือนไขบังคับหลังให�ถือว�านิติกรรมน้ันไม�มีเง่ือนไข 
ตราบใดท่ีคู�กรณียังไม�รู�ว�าเง่ือนไขได�สําเร็จแล�วตามวรรคหน่ึง หรือไม�อาจสําเร็จได�

ตามวรรคสอง ตราบน้ันคู�กรณียังมีสิทธิและหน�าท่ีตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕ 
 
มาตรา ๑๘๘  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขอันไม�ชอบด�วยกฎหมาย หรือขัดต�อความสงบ

เรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมน้ันเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๘๙  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อนและเง่ือนไขน้ันเปBนการพ�นวิสัย นิติ

กรรมน้ันเปBนโมฆะ 
นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลังและเง่ือนไขน้ันเปBนการพ�นวิสัย ให�ถือว�านิติกรรมน้ัน

ไม�มีเง่ือนไข 
 
มาตรา ๑๙๐  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก�อนและเปBนเง่ือนไขอันจะสําเร็จได�หรือไม� 

สุดแล�วแต�ใจของฝRายลูกหน้ี นิติกรรมน้ันเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๙๑  นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาเร่ิมต�นกําหนดไว� ห�ามมิให�ทวงถามให�

ปฏิบัติการตามนิติกรรมน้ันก�อนถึงเวลาท่ีกําหนด 
นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาสิ้นสุดกําหนดไว� นิติกรรมน้ันย�อมสิ้นผลเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด 
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มาตรา ๑๙๒  เง่ือนเวลาเร่ิมต�นหรือเง่ือนเวลาสิ้นสุดน้ัน ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า
กําหนดไว�เพ่ือประโยชน"แก�ฝRายลูกหน้ี เว�นแต�จะปรากฏโดยเน้ือความแห�งตราสารหรือโดยพฤติการณ"
แห�งกรณีว�าได�ต้ังใจจะให�เปBนประโยชน"แก�ฝRายเจ�าหน้ีหรือแก�คู�กรณีทั้งสองฝRายด�วยกัน 

ถ�าเง่ือนเวลาเปBนประโยชน"แก�ฝRายใด ฝRายน้ันจะสละประโยชน"น้ันเสียก็ได� หากไม�
กระทบกระเทือนถึงประโยชน"อันคู�กรณีอีกฝRายหน่ึงจะพึงได�รับจากเง่ือนเวลาน้ัน 

 
มาตรา ๑๙๓  ในกรณีดังต�อไปน้ี ฝRายลูกหน้ีจะถือเอาประโยชน"แห�งเง่ือนเวลาเร่ิมต�น

หรือเง่ือนเวลาสิ้นสุดมิได� 
(๑) ลูกหน้ีถูกศาลสั่งพิทักษ"ทรัพย"เด็ดขาดตามกฎหมายว�าด�วยล�มละลาย 
(๒) ลูกหน้ีไม�ให�ประกันในเม่ือจําต�องให� 
(๓) ลูกหน้ีได�ทําลาย หรือทําให�ลดน�อยถอยลงซึ่งประกันอันได�ให�ไว� 
(๔) ลูกหน้ีนําทรัพย"สินของบุคคลอ่ืนมาให�เปBนประกันโดยเจ�าของทรัพย"สินน้ันมิได�

ยินยอมด�วย 
 

ลักษณะ ๕ 
ระยะเวลา 

   
 

มาตรา ๑๙๓/๑  การนับระยะเวลาท้ังปวง ให�บังคับตามบทบัญญัติแห�งลักษณะน้ี 
เว�นแต�จะมีกฎหมาย คําสั่งศาล ระเบียบข�อบังคับ หรือนิติกรรมกําหนดเปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๙๓/๒  การคํานวณระยะเวลา ให�คํานวณเปBนวัน แต�ถ�ากําหนดเปBนหน�วย

เวลาท่ีสั้นกว�าวัน ก็ให�คํานวณตามหน�วยเวลาท่ีกําหนดน้ัน 
 
มาตรา ๑๙๓/๓  ถ�ากําหนดระยะเวลาเปBนหน�วยเวลาท่ีสั้นกว�าวันให�เร่ิมต�นนับใน

ขณะท่ีเร่ิมการน้ัน 
ถ�ากําหนดระยะเวลาเปBนวัน สัปดาห" เดือนหรือป: มิให�นับวันแรกแห�งระยะเวลาน้ัน

รวมเข�าด�วยกัน เว�นแต�จะเร่ิมการในวันน้ันเองต้ังแต�เวลาท่ีถือได�ว�าเปBนเวลาเร่ิมต�นทําการงานกันตาม
ประเพณี 

 
มาตรา ๑๙๓/๔  ในทางคดีความ ในทางราชการ หรือทางธุรกิจการค�าและ

อุตสาหกรรม วัน หมายความว�า เวลาทําการตามท่ีได�กําหนดข้ึนโดยกฎหมาย คําสั่งศาล หรือระเบียบ
ข�อบังคับ หรือเวลาทําการตามปกติของกิจการน้ัน แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๙๓/๕  ถ�ากําหนดระยะเวลาเปBนสัปดาห" เดือนหรือป: ให�คํานวณตามป:

ปฏิทิน 
ถ�าระยะเวลามิได�กําหนดนับแต�วันต�นแห�งสัปดาห" วันต�นแห�งเดือนหรือป: ระยะเวลา

ย�อมสิ้นสุดลงในวันก�อนหน�าจะถึงวันแห�งสัปดาห" เดือนหรือป:สุดท�ายอันเปBนวันตรงกับวันเร่ิม
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ระยะเวลาน้ัน ถ�าในระยะเวลานับเปBนเดือนหรือป:น้ันไม�มีวันตรงกันในเดือนสุดท�าย ให�ถือเอาวัน
สุดท�ายแห�งเดือนน้ันเปBนวันสิ้นสุดระยะเวลา 

 
มาตรา ๑๙๓/๖  ถ�าระยะเวลากําหนดเปBนเดือนและวัน หรือกําหนดเปBนเดือนและ

ส�วนของเดือน ให�นับจํานวนเดือนเต็มก�อน แล�วจึงนับจํานวนวันหรือส�วนของเดือนเปBนวัน 
ถ�าระยะเวลากําหนดเปBนส�วนของป: ให�คํานวณส�วนของป:เปBนเดือนก�อนหากมีส�วน

ของเดือน ให�นับส�วนของเดือนเปBนวัน 
การคํานวณส�วนของเดือนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให�ถือว�าเดือนหน่ึงมีสามสิบ

วัน 
 
มาตรา ๑๙๓/๗  ถ�ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได�มีการกําหนดวันเร่ิมต�น

แห�งระยะเวลาท่ีขยายออกไป ให�นับวันท่ีต�อจากวันสุดท�ายของระยะเวลาเดิมเปBนวันเร่ิมต�น 
 
มาตรา ๑๙๓/๘  ถ�าวันสุดท�ายของระยะเวลาเปBนวันหยุดทําการตามประกาศเปBน

ทางการหรือตามประเพณี ให�นับวันท่ีเร่ิมทําการใหม�ต�อจากวันท่ีหยุดทําการน้ันเปBนวันสุดท�ายของ
ระยะเวลา 

 
ลักษณะ ๖ 
อายุความ 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑๙๓/๙  สิทธิเรียกร�องใด ๆ ถ�ามิได�ใช�บังคับภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด สิทธิเรียกร�องน้ันเปBนอันขาดอายุความ 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๐  สิทธิเรียกร�องท่ีขาดอายุความ ลูกหน้ีมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการชําระ

หน้ีตามสิทธิเรียกร�องน้ันได� 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๑  อายุความท่ีกฎหมายกําหนดไว�น้ัน คู�กรณีจะตกลงกันให�งดใช�

หรือขยายออกหรือย�นเข�าไม�ได� 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๒  อายุความให�เร่ิมนับแต�ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร�องได�เปBนต�น

ไปถ�าเปBนสิทธิเรียกร�องให�งดเว�นกระทําการอย�างใด ให�เร่ิมนับแต�เวลาแรกท่ีฝRาฝVนกระทําการน้ัน 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๓  สิทธิเรียกร�องท่ีเจ�าหน้ียังไม�อาจบังคับได�จนกว�าจะได�ทวงถามให�
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ลูกหน้ีชําระหน้ีก�อน ให�เร่ิมนับอายุความต้ังแต�เวลาแรกท่ีอาจทวงถามได�เปBนต�นไป แต�ถ�าลูกหน้ียังไม�
ต�องชําระหน้ีจนกว�าระยะเวลาหน่ึงจะได�ล�วงพ�นไปแล�วนับแต�เวลาท่ีได�ทวงถามน้ัน ให�เร่ิมนับอายุ
ความต้ังแต�ระยะเวลาน้ันได�สิ้นสุดไปแล�ว 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๔  อายุความย�อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) ลูกหน้ีรับสภาพหน้ีต�อเจ�าหน้ีตามสิทธิเรียกร�องโดยทําเปBนหนังสือรับสภาพหน้ีให� 

ชําระหน้ีให�บางส�วน ชําระดอกเบ้ีย ให�ประกัน หรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากข�อสงสัยแสดงให�
เห็นเปBนปริยายว�ายอมรับสภาพหน้ีตามสิทธิเรียกร�อง 

(๒) เจ�าหน้ีได�ฟPองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร�องหรือเพ่ือให�ชําระหน้ี 
(๓) เจ�าหน้ีได�ย่ืนคําขอรับชําระหน้ีในคดีล�มละลาย 
(๔) เจ�าหน้ีได�มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(๕) เจ�าหน้ีได�กระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปBนอย�างเดียวกันกับการฟPองคดี 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๕  เม่ืออายุความสะดุดหยุดลงแล�ว ระยะเวลาท่ีล�วงไปก�อนน้ันไม�นับ

เข�าในอายุความ 
เม่ือเหตุท่ีทําให�อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให�เร่ิมนับอายุความใหม�ต้ังแต�

เวลาน้ัน 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๖  หน้ีใดซึ่งตามมูลแห�งหน้ีน้ัน เจ�าหน้ีจะได�รับชําระหน้ีเปBนคราว ๆ 

เจ�าหน้ีมีสิทธิเรียกให�ลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพหน้ีให�ในเวลาใดเวลาหน่ึงก�อนอายุความครบบริบูรณ" 
เพ่ือเปBนหลักฐานว�าอายุความสะดุดหยุดลง 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๗  ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ 

(๒) หากคดีน้ันได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ยกคําฟPอง หรือคดีเสร็จไปโดยการจําหน�ายคดีเพราะเหตุ
ถอนฟPอง หรือท้ิงฟPอง ให�ถือว�าอายุความไม�เคยสะดุดหยุดลง 

ในกรณีท่ีคดีน้ันศาลไม�รับหรือคืนหรือให�ยกคําฟPองเพราะเหตุคดีไม�อยู�ในอํานาจศาล 
หรือศาลให�ยกคําฟPองโดยไม�ตัดสิทธิโจทก"ท่ีจะฟPองใหม� และปรากฏว�าอายุความครบกําหนดไปแล�วใน
ระหว�างการพิจารณา หรือจะครบกําหนดภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันถึงท่ีสุด 
ให�เจ�าหน้ีมีสิทธิฟPองคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร�องหรือเพ่ือให�ชําระหน้ีภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ี
คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๘  ให�นํามาตรา ๑๙๓/๑๗ มาใช�บังคับแก�กรณีท่ีอายุความสะดุด

หยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๓) (๔) และ (๕) โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๙  ในขณะท่ีอายุความจะครบกําหนดน้ัน ถ�ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวาง

มิให�เจ�าหน้ีกระทําการตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ ให�อายุความน้ันยังไม�ครบกําหนดจนกว�าจะพ�นสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีเหตุสุดวิสัยน้ันได�สิ้นสุดลง 
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มาตรา ๑๙๓/๒๐  อายุความสิทธิเรียกร�องของผู�เยาว"หรือของบุคคลวิกลจริตอันศาล
จะสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถหรือไม�ก็ตาม ถ�าจะครบกําหนดลงในขณะท่ีบุคคลดังกล�าวยังไม�ลุถึง
ความสามารถเต็มภูมิ หรือในระหว�างหน่ึงป:นับแต�วันท่ีบุคคลดังกล�าวไม�มีผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�
อนุบาล อายุความน้ันยังไม�ครบกําหนดจนกว�าจะครบหน่ึงป:นับแต�วันท่ีบุคคลน้ันได�ลุถึงความสามารถ
เต็มภูมิหรือได�มีผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�อนุบาล แล�วแต�กรณี แต�ถ�าอายุความสิทธิเรียกร�องน้ันมี
ระยะเวลาน�อยกว�าหน่ึงป:ก็ให�นํากําหนดระยะเวลาท่ีสั้นกว�าน้ันมาใช�แทนกําหนดระยะเวลาหน่ึงป:
ดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๑  อายุความสิทธิเรียกร�องของผู�เยาว"หรือของคนไร�ความสามารถ

หรือของคนเสมือนไร�ความสามารถ ท่ีจะฟPองร�องผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ"ของ
ตนน้ัน ถ�าจะครบกําหนดลงในขณะท่ีบุคคลดังกล�าวยังไม�ลุถึงความสามารถเต็มภูมิ หรือในระหว�าง
หน่ึงป:นับแต�วันท่ีบุคคลดังกล�าวไม�มีผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ" อายุความน้ันยังไม�
ครบกําหนดจนกว�าจะครบหน่ึงป:นับแต�วันท่ีบุคคลน้ันได�ลุถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได�มีผู�แทนโดย
ชอบธรรมหรือผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ" แล�วแต�กรณี แต�ถ�าอายุความสิทธิเรียกร�องน้ันมีระยะเวลาน�อย
กว�าหน่ึงป: ก็ให�นํากําหนดระยะเวลาท่ีสั้นกว�าน้ันมาใช�แทนกําหนดระยะเวลาหน่ึงป:ดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๒  อายุความสิทธิเรียกร�องระหว�างสามีภริยา ถ�าจะครบกําหนดก�อน

หรือภายในหน่ึงป:นับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง อายุความน้ันยังไม�ครบกําหนดจนกว�าจะครบหน่ึงป:
นับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๓  อายุความสิทธิเรียกร�องอันเปBนคุณหรือเปBนโทษแก�ผู�ตาย ถ�าจะ

ครบกําหนดภายในหน่ึงป:นับแต�วันตาย อายุความน้ันยังไม�ครบกําหนดจนกว�าจะครบหน่ึงป:นับแต�วัน
ตาย 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๔  เม่ืออายุความครบกําหนดแล�ว ลูกหน้ีจะสละประโยชน"แห�งอายุ

ความน้ันเสียก็ได� แต�การสละประโยชน"เช�นว�าน้ีไม�มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู�
คํ้าประกัน 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๕  เม่ืออายุความครบกําหนดแล�ว ให�มีผลย�อนหลังข้ึนไปถึงวันท่ีเร่ิม

นับอายุความ 
 
มาตรา ๑๙๓/๒๖  เม่ือสิทธิเรียกร�องส�วนท่ีเปBนประธานขาดอายุความให�สิทธิ

เรียกร�องส�วนท่ีเปBนอุปกรณ"น้ันขาดอายุความด�วย แม�ว�าอายุความของสิทธิเรียกร�องส�วนท่ีเปBนอุปกรณ"
น้ันจะยังไม�ครบกําหนดก็ตาม 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๗  ผู�รับจํานอง ผู�รับจํานํา ผู�ทรงสิทธิยึดหน�วง หรือผู�ทรงบุริมสิทธิ

เหนือทรัพย"สินของลูกหน้ีอันตนได�ยึดถือไว� ยังคงมีสิทธิบังคับชําระหน้ีจากทรัพย"สินท่ีจํานอง จํานํา 
หรือท่ีได�ยึดถือไว� แม�ว�าสิทธิเรียกร�องส�วนท่ีเปBนประธานจะขาดอายุความแล�วก็ตาม แต�จะใช�สิทธิน้ัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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บังคับให�ชําระดอกเบ้ียท่ีค�างย�อนหลังเกินห�าป:ขึ้นไปไม�ได� 
 
มาตรา ๑๙๓/๒๘  การชําระหน้ีตามสิทธิเรียกร�องซึ่งขาดอายุความแล�วน้ันไม�ว�ามาก

น�อยเพียงใดจะเรียกคืนไม�ได� แม�ว�าผู�ชําระหน้ีจะไม�รู�ว�าสิทธิเรียกร�องขาดอายุความแล�วก็ตาม 
บทบัญญัติในวรรคหน่ึง ให�ใช�บังคับแก�การท่ีลูกหน้ีรับสภาพความรับผิดโดยมี

หลักฐานเปBนหนังสือ หรือโดยการให�ประกันด�วย แต�จะอ�างความข�อน้ีข้ึนเปBนโทษแก�ผู�คํ้าประกันเดิม
ไม�ได� 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๙  เม่ือไม�ได�ยกอายุความข้ึนเปBนข�อต�อสู� ศาลจะอ�างเอาอายุความมา

เปBนเหตุยกฟPองไม�ได� 
 

หมวด ๒ 
กําหนดอายุความ 
   

 
มาตรา ๑๙๓/๓๐  อายุความน้ัน ถ�าประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมิได�บัญญัติ

ไว�โดยเฉพาะ ให�มีกําหนดสิบป: 
 
มาตรา ๑๙๓/๓๑  สิทธิเรียกร�องของรัฐท่ีจะเรียกเอาค�าภาษีอากรให�มีกําหนดอายุ

ความสิบป: ส�วนสิทธิเรียกร�องของรัฐท่ีจะเรียกเอาหน้ีอย�างอ่ืนให�บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะน้ี 
 
มาตรา ๑๙๓/๓๒  สิทธิเรียกร�องท่ีเกิดข้ึนโดยคําพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุด หรือโดย

สัญญาประนีประนอมยอมความ ให�มีกําหนดอายุความสิบป:  ท้ังน้ี ไม�ว�าสิทธิเรียกร�องเดิมจะมีกําหนด
อายุความเท�าใด 

 
มาตรา ๑๙๓/๓๓  สิทธิเรียกร�องดังต�อไปน้ีให�มีกําหนดอายุความห�าป: 
(๑) ดอกเบ้ียค�างชําระ 
(๒) เงินท่ีต�องชําระเพ่ือผ�อนทุนคืนเปBนงวด ๆ 
(๓) ค�าเช�าทรัพย"สินค�างชําระ เว�นแต�ค�าเช�าสังหาริมทรัพย"ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖) 
(๔) เงินค�างจ�าย คือ เงินเดือน เงินป: เงินบํานาญ ค�าอุปการะเลี้ยงดูและเงินอ่ืน ๆ ใน

ลักษณะทํานองเดียวกับท่ีมีการกําหนดจ�ายเปBนระยะเวลา 
(๕) สิทธิเรียกร�องตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) (๒) และ (๕) ท่ีไม�อยู�ในบังคับอายุความ

สองป: 
 
มาตรา ๑๙๓/๓๔  สิทธิเรียกร�องดังต�อไปน้ี ให�มีกําหนดอายุความสองป: 
(๑) ผู�ประกอบการค�าหรืออุตสาหกรรม ผู�ประกอบหัตถกรรม ผู�ประกอบศิลป

อุตสาหกรรมหรือช�างฝ:มือ เรียกเอาค�าของท่ีได�ส�งมอบ ค�าการงานท่ีได�ทํา หรือค�าดูแลกิจการของผู�อ่ืน 
รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป เว�นแต�เปBนการท่ีได�ทําเพ่ือกิจการของฝRายลูกหน้ีน้ันเอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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(๒) ผู�ประกอบเกษตรกรรมหรือการปRาไม� เรียกเอาค�าของท่ีได�ส�งมอบอันเปBนผลิตผล
ทางเกษตรหรือปRาไม� เฉพาะท่ีใช�สอยในบ�านเรือนของฝRายลูกหน้ีน้ันเอง 

(๓) ผู�ขนส�งคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผู�รับส�งข�าวสาร เรียกเอาค�าโดยสาร ค�าระวาง 
ค�าเช�า ค�าธรรมเนียม รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป 

(๔) ผู�ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผู�ประกอบธุรกิจในการจําหน�ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม หรือผู�ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว�าด�วยสถานบริการเรียกเอาค�าท่ีพัก อาหาร
หรือเคร่ืองด่ืม ค�าบริการหรือค�าการงานท่ีได�ทําให�แก�ผู�มาพักหรือใช�บริการ รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรอง
ไป 

(๕) ผู�ขายสลากกินแบ�ง สลากกินรวบ หรือสลากท่ีคล�ายคลึงกัน เรียกเอาค�าขาย
สลาก เว�นแต�เปBนการขายเพ่ือการขายต�อ 

(๖) ผู�ประกอบธุรกิจในการให�เช�าสังหาริมทรัพย" เรียกเอาค�าเช�า 
(๗) บุคคลซึ่งมิได�เข�าอยู�ในประเภทท่ีระบุไว�ใน (๑) แต�เปBนผู�ประกอบธุรกิจในการ

ดูแลกิจการของผู�อ่ืนหรือรับทํางานการต�าง ๆ เรียกเอาสินจ�างอันจะพึงได�รับในการน้ัน รวมท้ังเงินท่ีได�
ออกทดรองไป 

(๘) ลูกจ�างซึ่งรับใช�การงานส�วนบุคคล เรียกเอาค�าจ�างหรือสินจ�างอย�างอ่ืนเพ่ือการ
งานท่ีทํา รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป หรือนายจ�างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช�นว�าน้ันท่ีตนได�จ�ายล�วงหน�า
ไป 

(๙) ลูกจ�างไม�ว�าจะเปBนลูกจ�างประจํา ลูกจ�างช่ัวคราว หรือลูกจ�างรายวัน รวมท้ังผู�
ฝYกหัดงาน เรียกเอาค�าจ�างหรือสินจ�างอย�างอ่ืน รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป หรือนายจ�างเรียกเอาคืน
ซึ่งเงินเช�นว�าน้ันท่ีตนได�จ�ายล�วงหน�าไป 

(๑๐) ครูสอนผู�ฝYกหัดงาน เรียกเอาค�าฝYกสอนและค�าใช�จ�ายอย�างอ่ืนตามท่ีได�ตกลง
กันไว� รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป 

(๑๑) เจ�าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เรียกเอาค�าธรรมเนียมการเรียนและ
ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ หรือค�ารักษาพยาบาลและค�าใช�จ�ายอย�างอ่ืน รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป 

(๑๒) ผู�รับคนไว�เพ่ือการบํารุงเลี้ยงดูหรือฝYกสอน เรียกเอาค�าการงานท่ีทําให�รวมท้ัง
เงินท่ีได�ออกทดรองไป 

(๑๓) ผู�รับเลี้ยงหรือฝYกสอนสัตว" เรียกเอาค�าการงานท่ีทําให� รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทด
รองไป 

(๑๔) ครูหรืออาจารย" เรียกเอาค�าสอน 
(๑๕) ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ" 

ผู�ประกอบการบําบัดโรคสัตว" หรือผู�ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน เรียกเอาค�าการงานท่ีทําให�รวมท้ังเงิน
ท่ีได�ออกทดรองไป 

(๑๖) ทนายความหรือผู�ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมท้ังพยานผู�เช่ียวชาญเรียก
เอาค�าการงานท่ีทําให� รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป หรือคู�ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช�นว�าน้ันท่ีตนได�
จ�ายล�วงหน�าไป 

(๑๗) ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาป;ตยกรรม ผู�สอบบัญชี หรือผู�ประกอบ
วิชาชีพอิสระอ่ืน เรียกเอาค�าการงานท่ีทําให� รวมท้ังเงินท่ีได�ออกทดรองไป หรือผู�ว�าจ�างให�
ประกอบการงานดังกล�าวเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช�นว�าน้ันท่ีตนได�จ�ายล�วงหน�าไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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มาตรา ๑๙๓/๓๕  ภายใต�บังคับมาตรา ๑๙๓/๒๗ สิทธิเรียกร�องท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี

ลูกหน้ีรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปBนหนังสือหรือโดยการให�ประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ 
วรรคสอง ให�มีกําหนดอายุความสองป:นับแต�วันท่ีได�รับสภาพความรับผิดหรือให�ประกัน 

 
บรรพ ๒ 

หน้ี 
   

 
ลักษณะ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
หมวด ๑ 

วัตถุแห�งหน้ี 
   

 
มาตรา ๑๙๔  ด�วยอํานาจแห�งมูลหน้ี เจ�าหน้ีย�อมมีสิทธิจะเรียกให�ลูกหน้ีชําระหน้ีได� 

อน่ึงการชําระหน้ีด�วยงดเว�นการอันใดอันหน่ึงก็ย�อมมีได� 
 
มาตรา ๑๙๕  เม่ือทรัพย"ซึ่งเปBนวัตถุแห�งหน้ีน้ันได�ระบุไว�แต�เพียงเปBนประเภท และ

ถ�าตามสภาพแห�งนิติกรรม หรือตามเจตนาของคู�กรณีไม�อาจจะกําหนดได�ว�าทรัพย"น้ันจะพึงเปBนชนิด
อย�างไรไซร� ท�านว�าลูกหน้ีจะต�องส�งมอบทรัพย"ชนิดปานกลาง 

ถ�าลูกหน้ีได�กระทําการอันตนจะพึงต�องทําเพ่ือส�งมอบทรัพย"สิ่งน้ันทุกประการแล�วก็
ดี หรือถ�าลูกหน้ีได�เลือกกําหนดทรัพย"ท่ีจะส�งมอบแล�วด�วยความยินยอมของเจ�าหน้ีก็ดี ท�านว�าทรัพย"
น้ันจึงเปBนวัตถุแห�งหน้ีจําเดิมแต�เวลาน้ันไป 

 
มาตรา ๑๙๖  ถ�าหน้ีเงินได�แสดงไว�เปBนเงินต�างประเทศ ท�านว�าจะส�งใช�เปBนเงินไทยก็

ได� 
การเปลี่ยนเงินน้ี ให�คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานท่ีและในเวลาท่ีใช�เงิน 
 
มาตรา ๑๙๗  ถ�าหน้ีเงินจะพึงส�งใช�ด�วยเงินตราชนิดหน่ึงชนิดใดโดยเฉพาะ อันเปBน

ชนิดท่ียกเลิกไม�ใช�กันแล�วในเวลาท่ีจะต�องส�งเงินใช�หน้ีน้ันไซร� การส�งใช�เงินท�านให�ถือเสมือนหน่ึงว�า
มิได�ระบุไว�ให�ใช�เปBนเงินตราชนิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๙๘  ถ�าการอันมีกําหนดพึงกระทําเพ่ือชําระหน้ีน้ันมีหลายอย�าง แต�จะต�อง

กระทําเพียงการใดการหน่ึงแต�อย�างเดียวไซร� ท�านว�าสิทธิท่ีจะเลือกทําการอย�างใดน้ันตกอยู�แก�ฝRาย
ลูกหน้ี เว�นแต�จะได�ตกลงกันกําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๑๙๙  การเลือกน้ันท�านให�ทําด�วยแสดงเจตนาแก�คู�กรณีอีกฝRายหน่ึง 
การชําระหน้ีได�เลือกทําเปBนอย�างใดแล�ว ท�านให�ถือว�าอย�างน้ันอย�างเดียว เปBนการ

ชําระหน้ีอันกําหนดให�กระทําแต�ต�นมา 
 
มาตรา ๒๐๐  ถ�าจะต�องเลือกภายในระยะเวลาอันมีกําหนด และฝRายท่ีมีสิทธิจะ

เลือกมิได�เลือกภายในระยะเวลาน้ันไซร� ท�านว�าสิทธิท่ีจะเลือกน้ันย�อมตกไปอยู�แก�อีกฝRายหน่ึง 
ถ�ามิได�กําหนดระยะเวลาให�เลือกไซร� เม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระ ฝRายท่ีไม�มีสิทธิจะเลือก

อาจกําหนดเวลาพอสมควรแก�เหตุ แล�วบอกกล�าวให�ฝRายโน�นใช�สิทธิเลือกภายในเวลาอันน้ัน 
 
มาตรา ๒๐๑  ถ�าบุคคลภายนอกจะพึงเปBนผู�เลือก ท�านให�กระทําด�วยแสดงเจตนา

แก�ลูกหน้ี และลูกหน้ีจะต�องแจ�งความน้ันแก�เจ�าหน้ี 
ถ�าบุคคลภายนอกน้ันไม�อาจจะเลือกได�ก็ดี หรือไม�เต็มใจจะเลือกก็ดี ท�านว�าสิทธิท่ีจะ

เลือกตกไปอยู�แก�ฝRายลูกหน้ี 
 
มาตรา ๒๐๒  ถ�าการอันจะพึงต�องทําเพ่ือชําระหน้ีน้ันมีหลายอย�าง และอย�างใด

อย�างหน่ึงตกเปBนอันพ�นวิสัยจะทําได�มาแต�ต�นก็ดี หรือกลายเปBนพ�นวิสัยในภายหลังก็ดี ท�านให�จํากัด
หน้ีน้ันไว�เพียงการชําระหน้ีอย�างอ่ืนท่ีไม�พ�นวิสัย อน่ึงการจํากัดอันน้ีย�อมไม�เกิดมีข้ึน หากว�าการชําระ
หน้ีกลายเปBนพ�นวิสัยเพราะพฤติการณ"อันใดอันหน่ึงซึ่งฝRายท่ีไม�มีสิทธิจะเลือกน้ันต�องรับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 

ผลแห�งหน้ี 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การไม�ชําระหน้ี 
   

 
มาตรา ๒๐๓  ถ�าเวลาอันจะพึงชําระหน้ีน้ันมิได�กําหนดลงไว� หรือจะอนุมานจาก

พฤติการณ"ท้ังปวงก็ไม�ได�ไซร� ท�านว�าเจ�าหน้ีย�อมจะเรียกให�ชําระหน้ีได�โดยพลัน และฝRายลูกหน้ีก็
ย�อมจะชําระหน้ีของตนได�โดยพลันดุจกัน 

ถ�าได�กําหนดเวลาไว� แต�หากกรณีเปBนท่ีสงสัย ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเจ�าหน้ีจะ
เรียกให�ชําระหน้ีก�อนถึงเวลาน้ันหาได�ไม� แต�ฝRายลูกหน้ีจะชําระหน้ีก�อนกําหนดน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๒๐๔  ถ�าหน้ีถึงกําหนดชําระแล�ว และภายหลังแต�น้ันเจ�าหน้ีได�ให�คําเตือน

ลูกหน้ีแล�ว ลูกหน้ียังไม�ชําระหน้ีไซร� ลูกหน้ีได�ช่ือว�าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล�ว 
ถ�าได�กําหนดเวลาชําระหน้ีไว�ตามวันแห�งปฏิทิน และลูกหน้ีมิได�ชําระหน้ีตามกําหนด

ไซร� ท�านว�าลูกหน้ีตกเปBนผู�ผิดนัดโดยมิพักต�องเตือนเลย วิธีเดียวกันน้ีท�านให�ใช�บังคับแก�กรณีท่ีต�อง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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บอกกล�าวล�วงหน�าก�อนการชําระหน้ี ซึ่งได�กําหนดเวลาลงไว�อาจคํานวณนับได�โดยปฏิทินนับแต�วันท่ีได�
บอกกล�าว 

 
มาตรา ๒๐๕  ตราบใดการชําระหน้ีน้ันยังมิได�กระทําลงเพราะพฤติการณ"อันใด

อันหน่ึงซึ่งลูกหน้ีไม�ต�องรับผิดชอบ ตราบน้ันลูกหน้ียังหาได�ช่ือว�าผิดนัดไม� 
 
มาตรา ๒๐๖  ในกรณีหน้ีอันเกิดแต�มูลละเมิด ลูกหน้ีได�ช่ือว�าผิดนัดมาแต�เวลาท่ีทํา

ละเมิด 
 
มาตรา ๒๐๗  ถ�าลูกหน้ีขอปฏิบัติการชําระหน้ี และเจ�าหน้ีไม�รับชําระหน้ีน้ันโดย

ปราศจากมูลเหตุอันจะอ�างกฎหมายได�ไซร� ท�านว�าเจ�าหน้ีตกเปBนผู�ผิดนัด 
 
มาตรา ๒๐๘  การชําระหน้ีจะให�สําเร็จผลเปBนอย�างใด ลูกหน้ีจะต�องขอปฏิบัติการ

ชําระหน้ีต�อเจ�าหน้ีเปBนอย�างน้ันโดยตรง 
แต�ถ�าเจ�าหน้ีได�แสดงแก�ลูกหน้ีว�า จะไม�รับชําระหน้ีก็ดี หรือเพ่ือท่ีจะชําระหน้ีจําเปBน

ท่ีเจ�าหน้ีจะต�องกระทําการอย�างใดอย�างหน่ึงก�อนก็ดี ลูกหน้ีจะบอกกล�าวแก�เจ�าหน้ีว�าได�เตรียมการท่ี
จะชําระหน้ีไว�พร�อมเสร็จแล�ว ให�เจ�าหน้ีรับชําระหน้ีน้ัน เท�าน้ีก็นับว�าเปBนการเพียงพอแล�ว ในกรณี
เช�นน้ีท�านว�าคําบอกกล�าวของลูกหน้ีน้ันก็เสมอกับคําขอปฏิบัติการชําระหน้ี 

 
มาตรา ๒๐๙  ถ�าได�กําหนดเวลาไว�เปBนแน�นอนเพ่ือให�เจ�าหน้ีกระทําการอันใด ท�าน

ว�าท่ีจะขอปฏิบัติการชําระหน้ีน้ันจะต�องทําก็แต�เม่ือเจ�าหน้ีทําการอันน้ันภายในเวลากําหนด 
 
มาตรา ๒๑๐  ถ�าลูกหน้ีจําต�องชําระหน้ีส�วนของตนต�อเม่ือเจ�าหน้ีชําระหน้ีตอบแทน

ด�วยไซร� แม�ถึงว�าเจ�าหน้ีจะได�เตรียมพร�อมท่ีจะรับชําระหน้ีตามท่ีลูกหน้ีขอปฏิบัติน้ันแล�วก็ดี หากไม�
เสนอท่ีจะทําการชําระหน้ีตอบแทนตามท่ีจะพึงต�องทํา เจ�าหน้ีก็เปBนอันได�ช่ือว�าผิดนัด 

 
มาตรา ๒๑๑  ในเวลาท่ีลูกหน้ีขอปฏิบัติการชําระหน้ีน้ันก็ดี หรือในเวลาท่ีกําหนดไว�

ให�เจ�าหน้ีทําการอย�างใดอย�างหน่ึง โดยกรณีท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๐๙ น้ันก็ดี ถ�าลูกหน้ีมิได�อยู�ใน
ฐานะท่ีจะสามารถชําระหน้ีได�ไซร�ท�านว�าเจ�าหน้ียังหาผิดนัดไม� 

 
มาตรา ๒๑๒  ถ�ามิได�กําหนดเวลาชําระหน้ีไว�ก็ดี หรือถ�าลูกหน้ีมีสิทธิที่จะชําระหน้ีได�

ก�อนเวลากําหนดก็ดี การท่ีเจ�าหน้ีมีเหตุขัดข�องช่ัวคราวไม�อาจรับชําระหน้ีท่ีเขาขอปฏิบัติแก�ตนได�น้ัน 
หาทําให�เจ�าหน้ีตกเปBนผู�ผิดนัดไม� เว�นแต�ลูกหน้ีจะได�บอกกล�าวการชําระหน้ีไว�ล�วงหน�าโดยเวลาอัน
สมควร 

 
มาตรา ๒๑๓  ถ�าลูกหน้ีละเลยเสียไม�ชําระหน้ีของตน เจ�าหน้ีจะร�องขอต�อศาลให�สั่ง

บังคับชําระหน้ีก็ได� เว�นแต�สภาพแห�งหน้ีจะไม�เปZดช�องให�ทําเช�นน้ันได� 
เม่ือสภาพแห�งหน้ีไม�เปZดช�องให�บังคับชําระหน้ีได� ถ�าวัตถุแห�งหน้ีเปBนอันให�กระทํา
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การอันหน่ึงอันใด เจ�าหน้ีจะร�องขอต�อศาลให�สั่งบังคับให�บุคคลภายนอกกระทําการอันน้ันโดยให�ลูกหน้ี
เสียค�าใช�จ�ายให�ก็ได� แต�ถ�าวัตถุแห�งหน้ีเปBนอันให�กระทํานิติกรรมอย�างใดอย�างหน่ึงไซร� ศาลจะสั่งให�
ถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหน้ีก็ได� 

ส�วนหน้ีซึ่งมีวัตถุเปBนอันจะให�งดเว�นการอันใด เจ�าหน้ีจะเรียกร�องให�ร้ือถอนการท่ีได�
กระทําลงแล�วน้ันโดยให�ลูกหน้ีเสียค�าใช�จ�าย และให�จัดการอันควรเพ่ือกาลภายหน�าด�วยก็ได� 

อน่ึงบทบัญญัติในวรรคท้ังหลายท่ีกล�าวมาก�อนน้ี หากระทบกระท่ังถึงสิทธิท่ีจะเรียก
เอาค�าเสียหายไม� 

 
มาตรา ๒๑๔๓  ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห�งมาตรา ๗๓๓ เจ�าหน้ีมีสิทธิท่ีจะให�ชําระ

หน้ีของตนจากทรัพย"สินของลูกหน้ีจนสิ้นเชิง รวมท้ังเงินและทรัพย"สินอ่ืน ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกค�าง
ชําระแก�ลูกหน้ีด�วย 

 
มาตรา ๒๑๕  เม่ือลูกหน้ีไม�ชําระหน้ีให�ต�องตามความประสงค"อันแท�จริงแห�งมูลหน้ี

ไซร� เจ�าหน้ีจะเรียกเอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต�การน้ันก็ได� 
 

มาตรา ๒๑๖  ถ�าโดยเหตุผิดนัด การชําระหน้ีกลายเปBนอันไร�ประโยชน"แก�เจ�าหน้ี
เจ�าหน้ีจะบอกป;ดไม�รับชําระหน้ี และจะเรียกเอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม�ชําระหน้ีก็ได� 

 
มาตรา ๒๑๗  ลูกหน้ีจะต�องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาท่ีเกิดแต�ความ

ประมาทเลินเล�อในระหว�างเวลาท่ีตนผิดนัด ท้ังจะต�องรับผิดชอบในการท่ีการชําระหน้ีกลายเปBนพ�น
วิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนในระหว�างเวลาท่ีผิดนัดน้ันด�วย เว�นแต�ความเสียหายน้ันถึงแม�ว�าตนจะ
ได�ชําระหน้ีทันเวลากําหนดก็คงจะต�องเกิดมีอยู�น่ันเอง 

 
มาตรา ๒๑๘  ถ�าการชําระหน้ีกลายเปBนพ�นวิสัยจะทําได�เพราะพฤติการณ"อันใด

อันหน่ึงซึ่งลูกหน้ีต�องรับผิดชอบไซร� ท�านว�าลูกหน้ีจะต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�เจ�าหน้ีเพ่ือ
ค�าเสียหายอย�างใด ๆ อันเกิดแต�การไม�ชําระหน้ีน้ัน 

ในกรณีที่การชําระหน้ีกลายเปBนพ�นวิสัยแต�เพียงบางส�วน ถ�าหากว�าส�วนท่ียังเปBนวิสัย
จะทําได�น้ันจะเปBนอันไร�ประโยชน"แก�เจ�าหน้ีแล�ว เจ�าหน้ีจะไม�ยอมรับชําระหน้ีส�วนท่ียังเปBนวิสัยจะทํา
ได�น้ันแล�ว และเรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม�ชําระหน้ีเสียท้ังหมดทีเดียวก็ได� 

 
มาตรา ๒๑๙  ถ�าการชําระหน้ีกลายเปBนพ�นวิสัยเพราะพฤติการณ"อันใดอันหน่ึงซึ่ง

เกิดข้ึนภายหลังท่ีได�ก�อหน้ี และซึ่งลูกหน้ีไม�ต�องรับผิดชอบน้ันไซร� ท�านว�าลูกหน้ีเปBนอันหลุดพ�นจาก
การชําระหน้ีน้ัน 

ถ�าภายหลังท่ีได�ก�อหน้ีข้ึนแล�วน้ัน ลูกหน้ีกลายเปBนคนไม�สามารถจะชําระหน้ีได�ไซร� 
ท�านให�ถือเสมือนว�าเปBนพฤติการณ"ที่ทําให�การชําระหน้ีตกเปBนอันพ�นวิสัยฉะน้ัน 

                                                 
๓ มาตรา ๒๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
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มาตรา ๒๒๐  ลูกหน้ีต�องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห�งตนกับท้ังของบุคคล

ท่ีตนใช�ในการชําระหน้ีน้ันโดยขนาดเสมอกับว�าเปBนความผิดของตนเองฉะน้ัน แต�บทบัญญัติแห�ง
มาตรา ๓๗๓ หาใช�บังคับแก�กรณีเช�นน้ีด�วยไม� 

 
มาตรา ๒๒๑  หน้ีเงินอันต�องเสียดอกเบ้ียน้ัน ท�านว�าจะคิดดอกเบ้ียในระหว�างท่ี

เจ�าหน้ีผิดนัดหาได�ไม� 
 
มาตรา ๒๒๒  การเรียกเอาค�าเสียหายน้ัน ได�แก�เรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความ

เสียหายเช�นท่ีตามปกติย�อมเกิดข้ึนแต�การไม�ชําระหน้ีน้ัน 
เจ�าหน้ีจะเรียกค�าสินไหมทดแทนได� แม�กระท่ังเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต�

พฤติการณ"พิเศษ หากว�าคู�กรณีท่ีเก่ียวข�องได�คาดเห็นหรือควรจะได�คาดเห็นพฤติการณ"เช�นน้ัน
ล�วงหน�าก�อนแล�ว 

 
มาตรา ๒๒๓  ถ�าฝRายผู�เสียหายได�มีส�วนทําความผิดอย�างใดอย�างหน่ึงก�อให�เกิด

ความเสียหายด�วยไซร� ท�านว�าหน้ีอันจะต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนแก�ฝRายผู�เสียหายมากน�อยเพียงใดน้ัน
ต�องอาศัยพฤติการณ"เปBนประมาณ ข�อสําคัญก็คือว�าความเสียหายน้ันได�เกิดข้ึนเพราะฝRายไหนเปBนผู�ก�อ
ย่ิงหย�อนกว�ากันเพียงไร 

วิธีเดียวกันน้ี ท�านให�ใช�แม�ท้ังท่ีความผิดของฝRายผู�ท่ีเสียหายจะมีแต�เพียงละเลยไม�
เตือนลูกหน้ีให�รู�สึกถึงอันตรายแห�งการเสียหายอันเปBนอย�างร�ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหน้ีไม�รู�หรือไม�
อาจจะรู�ได� หรือเพียงแต�ละเลยไม�บําบัดป;ดปPอง หรือบรรเทาความเสียหายน้ันด�วย อน่ึงบทบัญญัติ
แห�งมาตรา ๒๒๐ น้ันท�านให�นํามาใช�บังคับด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๔  หน้ีเงินน้ัน ท�านให�คิดดอกเบ้ียในระหว�างเวลาผิดนัดร�อยละเจ็ดก่ึงต�อ

ป: ถ�าเจ�าหน้ีอาจจะเรียกดอกเบ้ียได�สูงกว�าน้ันโดยอาศัยเหตุอย�างอ่ืนอันชอบด�วยกฎหมาย ก็ให�คงส�ง
ดอกเบ้ียต�อไปตามน้ัน 

ท�านห�ามมิให�คิดดอกเบ้ียซ�อนดอกเบ้ียในระหว�างผิดนัด 
การพิสูจน"ค�าเสียหายอย�างอ่ืนนอกกว�าน้ัน ท�านอนุญาตให�พิสูจน"ได� 
 
มาตรา ๒๒๕  ถ�าลูกหน้ีจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือราคาวัตถุอันได�เสื่อมเสียไป

ระหว�างผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไม�อาจส�งมอบได�เพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงอันเกิดข้ึนระหว�างผิดนัดก็
ดี ท�านว�าเจ�าหน้ีจะเรียกดอกเบ้ียในจํานวนท่ีจะต�องใช�เปBนค�าสินไหมทดแทน คิดต้ังแต�เวลาอันเปBน
ฐานท่ีต้ังแห�งการกะประมาณราคาน้ันก็ได� วิธีเดียวกันน้ีท�านให�ใช�ตลอดถึงการท่ีลูกหน้ีจําต�องใช�ค�า
สินไหมทดแทนเพ่ือการท่ีราคาวัตถุตกตํ่าเพราะวัตถุน้ันเสื่อมเสียลงในระหว�างเวลาท่ีผิดนัดน้ันด�วย 

 
ส�วนท่ี ๒ 

รับช�วงสิทธิ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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มาตรา ๒๒๖  บุคคลผู�รับช�วงสิทธิของเจ�าหน้ี ชอบท่ีจะใช�สิทธิท้ังหลายบรรดาท่ี

เจ�าหน้ีมีอยู�โดยมูลหน้ี รวมท้ังประกันแห�งหน้ีน้ันได�ในนามของตนเอง 
ช�วงทรัพย" ได�แก�เอาทรัพย"สินอันหน่ึงเข�าแทนท่ีทรัพย"สินอีกอันหน่ึง ในฐานะนิตินัย

อย�างเดียวกันกับทรัพย"สินอันก�อน 
 
มาตรา ๒๒๗  เม่ือเจ�าหน้ีได�รับค�าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย"

หรือสิทธิซึ่งเปBนวัตถุแห�งหน้ีน้ันแล�ว ท�านว�าลูกหน้ีย�อมเข�าสู�ฐานะเปBนผู�รับช�วงสิทธิของเจ�าหน้ีอัน
เก่ียวกับทรัพย"หรือสิทธิน้ัน ๆ ด�วยอํานาจกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๒๘  ถ�าพฤติการณ"ซึ่งทําให�การชําระหน้ีเปBนอันพ�นวิสัยน้ัน เปBนผลให�

ลูกหน้ีได�มาซึ่งของแทนก็ดี หรือได�สิทธิเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย"อันจะพึงได�แก�ตนน้ันก็ดี 
ท�านว�าเจ�าหน้ีจะเรียกให�ส�งมอบของแทนท่ีได�รับไว�หรือจะเข�าเรียกเอาค�าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได� 

ถ�าเจ�าหน้ีมีสิทธิเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนเพราะการไม�ชําระหน้ี และถ�าใช�สิทธิน้ัน
ดังได�ระบุไว�ในวรรคต�นไซร� ค�าสินไหมทดแทนอันจะพึงใช�แก�เจ�าหน้ีน้ันย�อมลดจํานวนลงเพียงเสมอ
ราคาแห�งของแทนซึ่งลูกหน้ีได�รับไว� หรือเสมอจํานวนค�าสินไหมทดแทนท่ีลูกหน้ีจะเรียกร�องได�น้ัน 

 
มาตรา ๒๒๙  การรับช�วงสิทธิย�อมมีข้ึนด�วยอํานาจกฎหมาย และย�อมสําเร็จเปBน

ประโยชน"แก�บุคคลดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) บุคคลซึ่งเปBนเจ�าหน้ีอยู�เอง และมาใช�หน้ีให�แก�เจ�าหน้ีอีกคนหน่ึงผู�มีสิทธิจะได�รับ

ใช�หน้ีก�อนตน เพราะเขามีบุริมสิทธิ หรือมีสิทธิจํานําจํานอง 
(๒) บุคคลผู�ได�ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย"ใด และเอาเงินราคาค�าซื้อใช�ให�แก�ผู�รับจํานอง

ทรัพย"น้ันเสร็จไป 
(๓) บุคคลผู�มีความผูกพันร�วมกับผู�อ่ืน หรือเพ่ือผู�อ่ืนในอันจะต�องใช�หน้ี มีส�วนได�เสีย

ด�วยในการใช�หน้ีน้ัน และเข�าใช�หน้ีน้ัน 
 
มาตรา ๒๓๐  ถ�าในการท่ีเจ�าหน้ีนําบังคับยึดทรัพย"อันหน่ึงอันใดของลูกหน้ีน้ันบุคคล

ผู�ใดจะต�องเสี่ยงภัยเสียสิทธิในทรัพย"อันน้ันเพราะการบังคับยึดทรัพย"ไซร� ท�านว�าบุคคลผู�น้ันมีสิทธิจะ
เข�าใช�หน้ีเสียแทนได� อน่ึงผู�ครองทรัพย"อันหน่ึงอันใด ถ�าจะต�องเสี่ยงภัยเสียสิทธิครองทรัพย"น้ันไป
เพราะการบังคับยึดทรัพย" ก็ย�อมมีสิทธิจะทําได�เช�นเดียวกับท่ีว�ามาน้ัน 

ถ�าบุคคลภายนอกผู�ใดมาใช�หน้ีแทนจนเปBนท่ีพอใจของเจ�าหน้ีแล�ว บุคคลผู�น้ันย�อม
เข�ารับช�วงสิทธิเรียกร�องของเจ�าหน้ี แต�สิทธิเรียกร�องอันน้ีจะบังคับให�เปBนท่ีเสื่อมเสียแก�เจ�าหน้ีหาได�ไม� 

 
มาตรา ๒๓๑  ถ�าทรัพย"สินท่ีจํานอง จํานํา หรืออยู�ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนน้ัน

เปBนทรัพย"อันได�เอาประกันภัยไว�ไซร� ท�านว�าสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอย�างอ่ืนน้ันย�อมครอบไป
ถึงสิทธิที่จะเรียกร�องเอาแก�ผู�รับประกันภัยด�วย 

ในกรณีท่ีเปBนอสังหาริมทรัพย" ถ�าผู�รับประกันภัยได�รู� หรือควรจะได�รู�ว�ามีจํานอง 
หรือบุริมสิทธิอย�างอ่ืนไซร� ท�านยังมิให�ผู�รับประกันภัยใช�เงินให�แก�ผู�เอาประกันภัย จนกว�าจะได�บอก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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กล�าวเจตนาเช�นน้ันไปยังผู�รับจํานอง หรือเจ�าหน้ีมีบุริมสิทธิคนอ่ืนแล�ว และมิได�รับคําคัดค�านการท่ีจะ
ใช�เงินน้ันมาภายในเดือนหน่ึงนับแต�วันบอกกล�าว แต�สิทธิอย�างใด ๆ ท่ีได�ไปจดทะเบียน ณ หอ
ทะเบียนท่ีดินน้ัน ท�านให�ถือว�าเปBนอันรู�ถึงผู�รับประกันภัย วิธีเดียวกันน้ีท�านให�ใช�ตลอดถึงการจํานอง
สังหาริมทรัพย"ที่กฎหมายอนุญาตให�ทําได�น้ันด�วย 

ในกรณีที่เปBนสังหาริมทรัพย" ผู�รับประกันภัยจะใช�เงินให�แก�ผู�เอาประกันภัยโดยตรงก็
ได� เว�นแต�ตนจะได�รู�หรือควรจะได�รู�ว�าทรัพย"น้ันตกอยู�ในบังคับจํานํา หรือบุริมสิทธิอย�างอ่ืน 

ผู�รับประกันภัยไม�ต�องรับผิดต�อเจ�าหน้ี ถ�าทรัพย"สินอันได�เอาประกันภัยไว�น้ันได�คืน
มา หรือได�จัดของแทนให� 

วิธีเดียวกันน้ีท�านให�อนุโลมใช�บังคับแก�กรณีบังคับซื้อกับท้ังกรณีท่ีต�องใช�ค�าเสียหาย
อันควรจะได�แก�เจ�าของทรัพย"สิน เพราะเหตุทรัพย"สินทําลายหรือบุบสลายน้ันด�วย 

 
มาตรา ๒๓๒  ถ�าตามความในมาตราก�อนน้ีเปBนอันว�าจะเอาเงินจํานวนหน่ึงให�แทน

ทรัพย"สินท่ีทําลายหรือบุบสลายไซร� เงินจํานวนน้ีท�านยังมิให�ส�งมอบแก�ผู�รับจํานอง ผู�รับจํานํา หรือ
เจ�าหน้ีมีบุริมสิทธิคนอ่ืน ก�อนท่ีหน้ีซึ่งได�เอาทรัพย"น้ีเปBนประกันไว�น้ันจะถึงกําหนด และถ�าคู�กรณีไม�
สามารถจะตกลงกับลูกหน้ีได�ไซร� ท�านว�าต�างฝRายต�างมีสิทธิท่ีจะเรียกร�องให�นําเงินจํานวนน้ันไปวางไว� 
ณ สํานักงานวางทรัพย"เพ่ือประโยชน"อันร�วมกัน เว�นแต�ลูกหน้ีจะหาประกันให�ไว�ตามสมควร 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การใช�สิทธิเรียกร�องของลูกหน้ี 
   

 
มาตรา ๒๓๓  ถ�าลูกหน้ีขัดขืนไม�ยอมใช�สิทธิเรียกร�องหรือเพิกเฉยเสียไม�ใช�สิทธิ

เรียกร�อง เปBนเหตุให�เจ�าหน้ีต�องเสียประโยชน"ไซร� ท�านว�าเจ�าหน้ีจะใช�สิทธิเรียกร�องน้ันในนามของ
ตนเองแทนลูกหน้ีเพ่ือปPองกันสิทธิของตนในมูลหน้ีน้ันก็ได� เว�นแต�ในข�อท่ีเปBนการของลูกหน้ีส�วนตัว
โดยแท� 

 
มาตรา ๒๓๔  เจ�าหน้ีผู�ใช�สิทธิเรียกร�องของลูกหน้ีน้ันจะต�องขอหมายเรียกลูกหน้ีมา

ในคดีน้ันด�วย 
 
มาตรา ๒๓๕  เจ�าหน้ีจะใช�สิทธิเรียกร�องของลูกหน้ีเรียกเงินเต็มจํานวนท่ียังค�าง

ชําระแก�ลูกหน้ี โดยไม�ต�องคํานึงถึงจํานวนท่ีค�างชําระแก�ตนก็ได� ถ�าจําเลยยอมใช�เงินเพียงเท�าจํานวนท่ี
ลูกหน้ีเดิมค�างชําระแก�เจ�าหน้ีน้ัน คดีก็เปBนเสร็จกันไป แต�ถ�าลูกหน้ีเดิมได�เข�าช่ือเปBนโจทก"ด�วย ลูกหน้ี
เดิมจะขอให�ศาลพิจารณาพิพากษาต�อไปในส�วนจํานวนเงินท่ียังเหลือติดค�างอยู�ก็ได� 

แต�อย�างไรก็ดี ท�านมิให�เจ�าหน้ีได�รับมากไปกว�าจํานวนท่ีค�างชําระแก�ตนน้ันเลย 
 
มาตรา ๒๓๖  จําเลยมีข�อต�อสู�ลูกหน้ีเดิมอยู�อย�างใด ๆ ท�านว�าจะยกข้ึนต�อสู�เจ�าหน้ี

ได�ทั้งน้ัน เว�นแต�ข�อต�อสู�ซึ่งเกิดข้ึนเม่ือย่ืนฟPองแล�ว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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ส�วนท่ี ๔ 
เพิกถอนการฉ�อฉล 
   

 
มาตรา ๒๓๗  เจ�าหน้ีชอบท่ีจะร�องขอให�ศาลเพิกถอนเสียได�ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อัน

ลูกหน้ีได�กระทําลงท้ังรู�อยู�ว�าจะเปBนทางให�เจ�าหน้ีเสียเปรียบ แต�ความข�อน้ีท�านมิให�ใช�บังคับ ถ�าปรากฏ
ว�าในขณะท่ีทํานิติกรรมน้ัน บุคคลซึ่งเปBนผู�ได�ลาภงอกแต�การน้ันมิได�รู�เท�าถึงข�อความจริงอันเปBนทาง
ให�เจ�าหน้ีต�องเสียเปรียบน้ันด�วย แต�หากกรณีเปBนการทําให�โดยเสน�หา ท�านว�าเพียงแต�ลูกหน้ีเปBนผู�รู�
ฝRายเดียวเท�าน้ันก็พอแล�วท่ีจะขอเพิกถอนได� 

บทบัญญัติดังกล�าวมาในวรรคก�อนน้ี ท�านมิให�ใช�บังคับแก�นิติกรรมใดอันมิได�มีวัตถุ
เปBนสิทธิในทรัพย"สิน 

 
มาตรา ๒๓๘  การเพิกถอนดังกล�าวมาในบทมาตราก�อนน้ันไม�อาจกระทบกระท่ังถึง

สิทธิของบุคคลภายนอก อันได�มาโดยสุจริตก�อนเร่ิมฟPองคดีขอเพิกถอน 
อน่ึงความท่ีกล�าวมาในวรรคก�อนน้ี ท�านมิให�ใช�บังคับ ถ�าสิทธิน้ันได�มาโดยเสน�หา 
 
มาตรา ๒๓๙  การเพิกถอนน้ันย�อมได�เปBนประโยชน"แก�เจ�าหน้ีหมดทุกคน 
 
มาตรา ๒๔๐  การเรียกร�องขอเพิกถอนน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองร�องเม่ือพ�นป:หน่ึงนับ

แต�เวลาท่ีเจ�าหน้ีได�รู�ต�นเหตุอันเปBนมูลให�เพิกถอน หรือพ�นสิบป:นับแต�ได�ทํานิติกรรมน้ัน 
 

ส�วนท่ี ๕ 
สิทธิยึดหน�วง 

   
 

มาตรา ๒๔๑  ผู�ใดเปBนผู�ครองทรัพย"สินของผู�อ่ืน และมีหน้ีอันเปBนคุณประโยชน"แก�
ตนเก่ียวด�วยทรัพย"สินซึ่งครองน้ันไซร� ท�านว�าผู�น้ันจะยึดหน�วงทรัพย"สินน้ันไว�จนกว�าจะได�ชําระหน้ีก็ได� 
แต�ความท่ีกล�าวน้ีท�านมิให�ใช�บังคับ เม่ือหน้ีน้ันยังไม�ถึงกําหนด 

อน่ึงบทบัญญัติในวรรคก�อนน้ี ท�านมิให�ใช�บังคับ ถ�าการท่ีเข�าครอบครองน้ันเร่ิมมา
แต�ทําการอันใดอันหน่ึงซึ่งไม�ชอบด�วยกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๔๒  สิทธิยึดหน�วงอันใด ถ�าไม�สมกับลักษณะท่ีเจ�าหน้ีรับภาระในมูลหน้ีก็ดี 

ไม�สมกับคําสั่งอันลูกหน้ีได�ให�ไว�ก�อนหรือให�ในเวลาท่ีส�งมอบทรัพย"สินน้ันก็ดี หรือเปBนการขัดกับความ
สงบเรียบร�อยของประชาชนก็ดี สิทธิยึดหน�วงเช�นน้ันท�านให�ถือว�าหามีไม�เลย 

 
มาตรา ๒๔๓  ในกรณีท่ีลูกหน้ีเปBนคนสินล�นพ�นตัวไม�สามารถใช�หน้ี เจ�าหน้ีมีสิทธิจะ

ยึดหน�วงทรัพย"สินไว�ได� แม�ทั้งท่ียังไม�ถึงกําหนดเรียกร�อง ถ�าการท่ีลูกหน้ีไม�สามารถใช�หน้ีน้ันได�เกิดเปBน
ข้ึนหรือรู�ถึงเจ�าหน้ีต�อภายหลังเวลาท่ีได�ส�งมอบทรัพย"สินไซร� ถึงแม�ว�าจะไม�สมกับลักษณะท่ีเจ�าหน้ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

รับภาระในมูลหน้ีไว�เดิม หรือไม�สมกับคําสั่งอันลูกหน้ีได�ให�ไว�ก็ดี เจ�าหน้ีก็อาจจะใช�สิทธิยึดหน�วงได� 
 
มาตรา ๒๔๔  ผู�ทรงสิทธิยึดหน�วงจะใช�สิทธิของตนแก�ทรัพย"สินท้ังหมดท่ียึดหน�วงไว�

น้ันจนกว�าจะชําระหน้ีสิ้นเชิงก็ได� 
 
มาตรา ๒๔๕  ผู�ทรงสิทธิยึดหน�วงจะเก็บดอกผลแห�งทรัพย"สินท่ียึดหน�วงไว� และ

จัดสรรเอาไว�เพ่ือการชําระหน้ีแก�ตนก�อนเจ�าหน้ีคนอ่ืนก็ได� 
ดอกผลเช�นว�าน้ีจะต�องจัดสรรเอาชําระดอกเบ้ียแห�งหน้ีน้ันก�อน ถ�ายังมีเหลือจึงให�

จัดสรรใช�ต�นเงิน 
 
มาตรา ๒๔๖  ผู�ทรงสิทธิยึดหน�วงจําต�องจัดการดูแลรักษาทรัพย"สินท่ียึดหน�วงไว�น้ัน

ตามสมควร เช�นจะพึงคาดหมายได�จากบุคคลในฐานะเช�นน้ัน 
อน่ึงทรัพย"สินซึ่งยึดหน�วงไว�น้ัน ถ�ามิได�รับความยินยอมของลูกหน้ี ท�านว�าผู�ทรงสิทธิ

ยึดหน�วงหาอาจจะใช�สอยหรือให�เช�า หรือเอาไปทําเปBนหลักประกันได�ไม� แต�ความท่ีกล�าวน้ีท�านมิให�ใช�
บังคับไปถึงการใช�สอยเช�นท่ีจําเปBนเพ่ือจะรักษาทรัพย"สินน้ันเอง 

ถ�าผู�ทรงสิทธิยึดหน�วงกระทําการฝRาฝVนบทบัญญัติใดท่ีกล�าวมาน้ี ท�านว�าลูกหน้ีจะ
เรียกร�องให�ระงับสิทธิน้ันเสียก็ได� 

 
มาตรา ๒๔๗  ถ�าผู�ทรงสิทธิยึดหน�วงต�องเสียค�าใช�จ�ายไปตามท่ีจําเปBนเก่ียวด�วย

ทรัพย"สินอันตนยึดหน�วงไว�น้ันเพียงใด จะเรียกให�เจ�าทรัพย"ชดใช�ให�ก็ได� 
 
มาตรา ๒๔๘  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๒๗ การใช�สิทธิยึดหน�วงหา

ทําให�อายุความแห�งหน้ีสะดุดหยุดลงไม� 
[เลขมาตรา ๑๙๓/๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�

บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 
มาตรา ๒๔๙  ลูกหน้ีจะเรียกร�องให�ระงับสิทธิยึดหน�วงด�วยหาประกันให�ไว�ตาม

สมควรก็ได� 
 
มาตรา ๒๕๐  การครองทรัพย"สินสูญสิ้นไป สิทธิยึดหน�วงก็เปBนอันระงับสิ้นไปด�วย

แต�ความท่ีกล�าวน้ีท�านมิให�ใช�บังคับแก�กรณีท่ีทรัพย"สินอันยึดหน�วงไว�น้ันได�ให�เช�าไปหรือจํานําไว�ด�วย
ความยินยอมของลูกหน้ี 

 
ส�วนท่ี ๖ 
บุริมสิทธิ 

   
 

มาตรา ๒๕๑  ผู�ทรงบุริมสิทธิย�อมทรงไว�ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย"สินของลูกหน้ีในการท่ีจะ
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ได�รับชําระหน้ีอันค�างชําระแก�ตน จากทรัพย"สินน้ันก�อนเจ�าหน้ีอ่ืน ๆ โดยนัยดังบัญญัติไว�ในประมวล
กฎหมายน้ี หรือบทกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๒๕๒  บทบัญญัติแห�งมาตรา ๒๔๔ น้ัน ท�านให�ใช�บังคับตลอดถึงบุริมสิทธิ

ด�วยตามแต�กรณี 
 

๑. บุริมสทิธิสามัญ 
 

มาตรา ๒๕๓๔  ถ�าหน้ีมีอยู�เปBนคุณแก�บุคคลผู�ใดในมูลอย�างหน่ึงอย�างใดดังจะกล�าว
ต�อไปน้ี บุคคลผู�น้ันย�อมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย"สินท้ังหมดของลูกหน้ี คือ 

(๑) ค�าใช�จ�ายเพ่ือประโยชน"อันร�วมกัน 
(๒) ค�าปลงศพ 
(๓) ค�าภาษีอากร และเงินท่ีลูกจ�างมีสิทธิได�รับเพ่ือการงานท่ีได�ทําให�แก�ลูกหน้ีซึ่งเปBน

นายจ�าง 
(๔) ค�าเคร่ืองอุปโภคบริโภคอันจําเปBนประจําวัน 
 
มาตรา ๒๕๔  บุริมสิทธิในมูลค�าใช�จ�ายเพ่ือประโยชน"อันร�วมกันน้ันใช�สําหรับเอา

ค�าใช�จ�ายอันได�เสียไปเพ่ือประโยชน"ของเจ�าหน้ีหมดทุกคนร�วมกัน เก่ียวด�วยการรักษา การชําระบัญชี 
หรือการเฉลี่ยทรัพย"สินของลูกหน้ี 

ถ�าค�าใช�จ�ายน้ันมิได�เสียไปเพ่ือประโยชน"ของเจ�าหน้ีหมดทุกคนไซร� บุริมสิทธิย�อมจะ
ใช�ได�แต�เฉพาะต�อเจ�าหน้ีผู�ที่ได�รับประโยชน"จากการน้ัน 

 
มาตรา ๒๕๕  บุริมสิทธิในมูลค�าปลงศพน้ัน ใช�สําหรับเอาค�าใช�จ�ายในการปลงศพ

ตามควรแก�ฐานานุรูปของลูกหน้ี 
 
มาตรา ๒๕๖  บุริมสิทธิในมูลค�าภาษีอากรน้ัน ใช�สําหรับเอาบรรดาค�าภาษีอากรใน

ท่ีดิน ทรัพย"สิน หรือค�าภาษีอากรอย�างอ่ืนท่ีลูกหน้ียังค�างชําระอยู�ในป:ป;จจุบันและก�อนน้ันข้ึนไปอีกป:
หน่ึง 

 
มาตรา ๒๕๗๕  บุริมสิทธิในเงินท่ีลูกจ�างมีสิทธิได�รับเพ่ือการงานท่ีได�ทําให�แก�ลูกหน้ี

ซึ่งเปBนนายจ�างน้ัน ให�ใช�สําหรับค�าจ�าง ค�าล�วงเวลา ค�าทํางานในวันหยุด ค�าล�วงเวลาในวันหยุด 
ค�าชดเชย ค�าชดเชยพิเศษ และเงินอ่ืนใดท่ีลูกจ�างมีสิทธิได�รับเพ่ือการงานท่ีได�ทําให� นับถอยหลังข้ึนไป
สี่เดือน แต�รวมกันแล�วต�องไม�เกินหน่ึงแสนบาทต�อลูกจ�างคนหน่ึง 

 
                                                 

๔ มาตรา ๒๕๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕ มาตรา ๒๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๒๕๘  บุริมสิทธิในมูลค�าเคร่ืองอุปโภคบริโภคอันจําเปBนประจําวันน้ันใช�
สําหรับเอาค�าเคร่ืองอุปโภคบริโภค ซึ่งยังค�างชําระอยู�นับถอยหลังข้ึนไปหกเดือน เช�น ค�าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม โคมไฟ ฟVน ถ�าน อันจําเปBนเพ่ือการทรงชีพของลูกหน้ี และบุคคลในสกุลซึ่งอยู�กับลูกหน้ีและ
ซึ่งลูกหน้ีจําต�องอุปการะกับท้ังคนใช�ของลูกหน้ีด�วย 

 
๒. บุริมสทิธิพิเศษ 

(ก) บุรมิสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย" 
 
มาตรา ๒๕๙  ถ�าหน้ีมีอยู�เปBนคุณแก�บุคคลผู�ใดในมูลอย�างหน่ึงอย�างใดดังจะกล�าว

ต�อไปน้ี บุคคลผู�น้ันย�อมมีบุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย"เฉพาะอย�างของลูกหน้ี คือ 
(๑) เช�าอสังหาริมทรัพย" 
(๒) พักอาศัยในโรงแรม 
(๓) รับขนคนโดยสาร หรือของ 
(๔) รักษาสังหาริมทรัพย" 
(๕) ซื้อขายสังหาริมทรัพย" 
(๖) ค�าเมล็ดพันธุ" ไม�พันธุ" หรือปุ]ย 
(๗) ค�าแรงงานกสิกรรม หรืออุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๒๖๐  บุริมสิทธิในมูลเช�าอสังหาริมทรัพย" น้ัน ใช�สําหรับเอาค�าเช�า

อสังหาริมทรัพย"และหน้ีอย�างอ่ืนของผู�เช�าอันเกิดจากความเก่ียวพันในเร่ืองเช�า และมีอยู�เหนือ
สังหาริมทรัพย"ของผู�เช�าซึ่งอยู�ในหรือบนอสังหาริมทรัพย"น้ัน 

 
มาตรา ๒๖๑  บุริมสิทธิของผู�ให�เช�าท่ีดินน้ันมีอยู�เหนือสังหาริมทรัพย"ท้ังหลายอันผู�

เช�าได�นําเข�ามาไว�บนท่ีดินท่ีให�เช�า หรือนําเข�ามาไว�ในเรือนโรงอันใช�ประกอบกับท่ีดินน้ัน และมีอยู�
เหนือสังหาริมทรัพย"เช�นสําหรับท่ีใช�ในท่ีดินน้ัน กับท้ังเหนือดอกผลอันเกิดจากท่ีดินซึ่งอยู�ใน
ครอบครองของผู�เช�าน้ันด�วย 

บุริมสิทธิของผู�ให�เช�าเรือนโรงย�อมมีอยู�เหนือสังหาริมทรัพย"ซึ่งผู�เช�านําเข�ามาไว�ใน
เรือนโรงน้ันด�วย 

 
มาตรา ๒๖๒  ถ�าการเช�าอสังหาริมทรัพย"ได�โอนไปก็ดี หรือได�ให�เช�าช�วงก็ดี บุริมสิทธิ

ของผู�ให�เช�าเดิมย�อมครอบไปถึงสังหาริมทรัพย"ซึ่งผู�รับโอน หรือผู�เช�าช�วงได�นําเข�ามาไว�ในทรัพย"สินน้ัน
ด�วย ความท่ีกล�าวน้ีท�านให�ใช�ได�ตลอดถึงเงินอันผู�โอน หรือผู�ให�เช�าช�วงจะพึงได�รับจากผู�รับโอนหรือผู�
เช�าช�วงน้ันด�วย 

 
มาตรา ๒๖๓  ในกรณีท่ีผู�เช�าต�องชําระบัญชีเฉลี่ยทรัพย"สินท่ัวไปน้ัน บุริมสิทธิของ

ผู�ให�เช�าย�อมมีอยู�แต�เฉพาะสําหรับเอาใช�ค�าเช�า และหน้ีอย�างอ่ืนเท�าท่ีมีในระยะกําหนดส�งค�าเช�าเพียง
สามระยะ คือป;จจุบันระยะหน่ึง ก�อนน้ันข้ึนไประยะหน่ึง และต�อไปภายหน�าอีกระยะหน่ึงเท�าน้ัน และ
ใช�สําหรับเอาค�าเสียหายซึ่งเกิดข้ึนในระยะกําหนดส�งค�าเช�าป;จจุบัน และก�อนน้ันข้ึนไปอีกระยะหน่ึง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ด�วย 
 
มาตรา ๒๖๔  ในการเรียกร�องของผู�ให�เช�า ถ�าผู�ให�เช�าได�รับเงินประกันไว� ผู�ให�เช�า

ย�อมมีบุริมสิทธิแต�เพียงในส�วนท่ีไม�มีเงินประกัน 
 
มาตรา ๒๖๕  บุริมสิทธิในมูลพักอาศัยในโรงแรมน้ัน ใช�สําหรับเอาเงินบรรดาท่ีค�าง

ชําระแก�เจ�าสํานักเพ่ือการพักอาศัยและการอ่ืน ๆ อันได�จัดให�สําเร็จความปรารถนาแก�คนเดินทาง 
หรือแขกอาศัย รวมท้ังการชดใช�เงินท้ังหลายท่ีได�ออกแทนไปและมีอยู�เหนือเคร่ืองเดินทาง หรือ
ทรัพย"สินอย�างอ่ืนของคนเดินทาง หรือแขกอาศัยอันเอาไว�ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีเช�นน้ัน 

 
มาตรา ๒๖๖  ผู�ให�เช�าอสังหาริมทรัพย" หรือเจ�าสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ี

เช�นน้ัน จะใช�บุริมสิทธิของตนบังคับทํานองเดียวกับผู�รับจํานําก็ได� บทบัญญัติท้ังหลายแห�งประมวล
กฎหมายน้ีว�าด�วยการบังคับจํานําน้ัน ท�านให�นํามาใช�บังคับด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖๗  บุริมสิทธิในมูลรับขนน้ัน ใช�สําหรับเอาค�าระวางพาหนะในการรับขน

คนโดยสารหรือของ กับท้ังค�าใช�จ�ายอันเปBนอุปกรณ" และเปBนบุริมสิทธิมีอยู�เหนือของและเคร่ือง
เดินทางท้ังหมดอันอยู�ในมือของผู�ขนส�ง 

 
มาตรา ๒๖๘  ในกรณีดังได�ปรารภไว�ในความแปดมาตราก�อนน้ีน้ัน ผู�ให�เช�า

อสังหาริมทรัพย"ก็ดี เจ�าสํานักโรงแรมก็ดี หรือผู�ขนส�งก็ดี จะใช�บุริมสิทธิของตนเหนือสังหาริมทรัพย"อัน
เปBนของบุคคลภายนอกก็ได� เว�นแต�ตนจะได�รู�ในเวลาอันควรรู�ได�ว�าทรัพย"สินเหล�าน้ันเปBนของ
บุคคลภายนอก 

ถ�าสังหาริมทรัพย"น้ันถูกลักหรือสูญหาย ท�านให�บังคับตามบทกฎหมายว�าด�วยการ
แสวงคืนครองทรัพย" 

 
มาตรา ๒๖๙  บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพย"น้ัน ใช�สําหรับเอาค�าใช�จ�ายเพ่ือ

รักษาสังหาริมทรัพย" และมีอยู�เหนือสังหาริมทรัพย"อันน้ัน 
อน่ึงบุริมสิทธิน้ียังใช�สําหรับเอาค�าใช�จ�ายท่ีจําเปBนอันได�เสียไปเพ่ือท่ีจะสงวนสิทธิ 

หรือรับสภาพสิทธิ หรือบังคับสิทธิ อันเก่ียวด�วยสังหาริมทรัพย"น้ันอีกด�วย 
 
มาตรา ๒๗๐  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย"น้ัน ใช�สําหรับเอาราคาซื้อขาย

และดอกเบ้ียในราคาน้ัน และมีอยู�เหนือสังหาริมทรัพย"อันน้ัน 
 
มาตรา ๒๗๑  บุริมสิทธิในมูลค�าเมล็ดพันธุ" ไม�พันธุ" หรือปุ]ยน้ัน ใช�สําหรับเอาราคา

ค�าเมล็ดพันธุ" ไม�พันธุ" หรือปุ]ย และดอกเบ้ียในราคาน้ัน และมีอยู�เหนือดอกผลอันเกิดงอกในท่ีดิน
เพราะใช�สิ่งเหล�าน้ันภายในป:หน่ึงนับแต�เวลาท่ีใช� 

 
มาตรา ๒๗๒  บุริมสิทธิในมูลค�าแรงงานเพ่ือกสิกรรมและอุตสาหกรรมน้ัน ในส�วน
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บุคคลท่ีได�ทําการงานกสิกรรม ใช�สําหรับเอาค�าจ�างนับถอยหลังข้ึนไปป:หน่ึง และในส�วนบุคคลท่ีได�ทํา
การงานอุตสาหกรรม ใช�สําหรับเอาค�าจ�างนับถอยหลังข้ึนไปสามเดือน และเปBนบุริมสิทธิมีอยู�เหนือ
ดอกผลหรือสิ่งของท่ีประดิษฐ"ขึ้นอันเกิดแต�แรงงานของบุคคลน้ัน ๆ 

 
(ข) บุรมิสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย" 

 
มาตรา ๒๗๓  ถ�าหน้ีมีอยู�เปBนคุณแก�บุคคลผู�ใดในมูลอย�างหน่ึงอย�างใดดังจะกล�าว

ต�อไปน้ี บุคคลผู�น้ันย�อมมีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย"เฉพาะอย�างของลูกหน้ี คือ 
(๑) รักษาอสังหาริมทรัพย" 
(๒) จ�างทําของเปBนการงานทําข้ึนบนอสังหาริมทรัพย" 
(๓) ซื้อขายอสังหาริมทรัพย" 
 
มาตรา ๒๗๔  บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย"น้ันใช�สําหรับเอาค�าใช�จ�ายเพ่ือ

รักษาอสังหาริมทรัพย" และมีอยู�เหนืออสังหาริมทรัพย"อันน้ัน 
อน่ึงบทบัญญัติแห�งมาตรา ๒๖๙ วรรคสองน้ัน ท�านให�นํามาใช�บังคับแก�กรณีท่ีกล�าว

มาในวรรคก�อนน้ีด�วย 
 
มาตรา ๒๗๕  บุริมสิทธิในมูลจ�างทําของเปBนการงานทําข้ึนบนอสังหาริมทรัพย"น้ัน 

ใช�สําหรับเอาสินจ�าง ค�าทําของเปBนการงานอันผู�ก�อสร�าง สถาปนิก หรือผู� รับจ�างได�ทําลงบน
อสังหาริมทรัพย"ของลูกหน้ี และมีอยู�เหนืออสังหาริมทรัพย"อันน้ัน 

อน่ึง บุริมสิทธิน้ีย�อมเกิดมีข้ึนต�อเม่ืออสังหาริมทรัพย"น้ันมีราคาเพ่ิมข้ึนในป;จจุบัน
เพราะการท่ีได�ทําข้ึนน้ัน และมีอยู�เพียงเหนือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๒๗๖  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย"น้ันใช�สําหรับเอาราคา

อสังหาริมทรัพย"และดอกเบ้ียในราคาน้ัน และมีอยู�เหนืออสังหาริมทรัพย"อันน้ัน 
 

๓. ลําดับแห�งบุริมสิทธิ 
 

มาตรา ๒๗๗  เม่ือมีบุริมสิทธิสามัญหลายรายแย�งกัน ท�านให�ถือว�าบุริมสิทธิท้ังหลาย
น้ันมีลําดับท่ีจะให�ผลก�อนหลัง ดังท่ีได�เรียงลําดับไว�ในมาตรา ๒๕๓ 

เม่ือมีบุริมสิทธิสามัญแย�งกับบุริมสิทธิพิเศษ ท�านว�าบุริมสิทธิพิเศษย�อมอยู�ในลําดับ
ก�อน แต�บุริมสิทธิในมูลค�าใช�จ�ายเพ่ือประโยชน"ร�วมกันน้ันย�อมอยู�ในลําดับก�อนในฐานท่ีจะใช�สิทธิน้ัน
ต�อเจ�าหน้ีผู�ได�รับประโยชน"จากการน้ันหมดทุกคนด�วยกัน 

 
มาตรา ๒๗๘  เม่ือมีบุริมสิทธิแย�งกันหลายรายเหนือสังหาริมทรัพย"อันหน่ึงอัน

เดียวกัน ท�านให�ถือลําดับก�อนหลังดังท่ีเรียงไว�ต�อไปน้ี คือ 
(๑) บุริมสิทธิในมูลเช�าอสังหาริมทรัพย" พักอาศัยในโรงแรมและรับขน 
(๒) บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพย" แต�ถ�ามีบุคคลหลายคนเปBนผู�รักษา ท�านว�าผู�
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ท่ีรักษาภายหลังอยู�ในลําดับก�อนผู�ที่ได�รักษามาก�อน 
(๓) บุริมสิทธิในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย" ค�าเมล็ดพันธุ" ไม�พันธุ" หรือปุ]ย และ

ค�าแรงงานกสิกรรมและอุตสาหกรรม 
ถ�าบุคคลผู�ใดมีบุริมสิทธิอยู�ในลําดับเปBนท่ีหน่ึง และรู�อยู�ในขณะท่ีตนได�ประโยชน"แห�ง

หน้ีมาน้ัน ว�ายังมีบุคคลอ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิอยู�ในลําดับท่ีสองหรือท่ีสามไซร� ท�านห�ามมิให�บุคคลผู�น้ันใช�
สิทธิในการท่ีตนอยู�ในลําดับก�อนน้ันต�อบุคคลอ่ืนเช�นว�ามา และท�านห�ามมิให�ใช�สิทธิน้ีต�อผู�ท่ีได�รักษา
ทรัพย"ไว� เพ่ือประโยชน"แก�บุคคลผู�มีบุริมสิทธิในลําดับท่ีหน่ึงน้ันเองด�วย 

ในส�วนดอกผล ท�านให�บุคคลผู�ได�ทําการงานกสิกรรมอยู�ในลําดับท่ีหน่ึง ผู�ส�งเมล็ด
พันธุ" ไม�พันธุ" หรือปุ]ย อยู�ในลําดับท่ีสอง และให�ผู�เช�าท่ีดินอยู�ในลําดับท่ีสาม 

 
มาตรา ๒๗๙  เม่ือมีบุริมสิทธิพิเศษแย�งกันหลายรายเหนืออสังหาริมทรัพย"อันหน่ึง

อันเดียวกัน ท�านให�ถือลําดับก�อนหลังดังท่ีได�เรียงลําดับไว�ในมาตรา ๒๗๓ 
ถ�าได�ซื้อขายอสังหาริมทรัพย"น้ันสืบต�อกันไปอีกไซร� ลําดับก�อนหลังในระหว�างผู�ขาย

ด�วยกันน้ัน ท�านให�เปBนไปตามลําดับท่ีได�ซื้อขายก�อนและหลัง 
 
มาตรา ๒๘๐  เม่ือบุคคลหลายคนมีบุริมสิทธิในลําดับเสมอกันเหนือทรัพย"อันหน่ึงอัน

เดียวกัน ท�านให�ต�างคนต�างได�รับชําระหน้ีเฉลี่ยตามส�วนมากน�อยแห�งจํานวนท่ีตนเปBนเจ�าหน้ี 
 

๔. ผลแห�งบุริมสิทธิ 
 

มาตรา ๒๘๑  บุริมสิทธิอันมีอยู�เหนือสังหาริมทรัพย"น้ัน ท�านห�ามมิให�ใช� เม่ือ
บุคคลภายนอกได�ทรัพย"น้ันจากลูกหน้ีและได�ส�งมอบทรัพย"ให�กันไปเสร็จแล�ว 

 
มาตรา ๒๘๒  เม่ือมีบุริมสิทธิแย�งกับสิทธิจํานําสังหาริมทรัพย" ท�านว�าผู�รับจํานําย�อม

มีสิทธิเปBนอย�างเดียวกันกับผู�ทรงบุริมสิทธิในลําดับท่ีหน่ึงดังท่ีเรียงไว�ในมาตรา ๒๗๘ น้ัน 
 
มาตรา ๒๘๓  บุคคลผู�มีบุริมสิทธิสามัญต�องรับชําระหน้ีเอาจากสังหาริมทรัพย"ของ

ลูกหน้ีก�อน ต�อเม่ือยังไม�พอจึงให�เอาชําระหน้ีจากอสังหาริมทรัพย"ได� 
ในส�วนอสังหาริมทรัพย"น้ัน ก็ต�องรับชําระหน้ีเอาจากอสังหาริมทรัพย" อันมิได�ตกอยู�

ในฐานเปBนหลักประกันพิเศษเสียก�อน 
ถ�าบุคคลใดมีบุริมสิทธิสามัญและละเลยด�วยความประมาทเลินเล�อไม�สอดเข�าแย�งขัด

ในการแบ�งเฉลี่ยทรัพย" ตามความท่ีกล�าวมาในวรรคท้ังสองข�างบนน้ีไซร� อันบุคคลน้ันจะใช�บุริมสิทธิ
ของตนต�อบุคคลภายนอกผู�ได�จดทะเบียนสิทธิไว�แล�วเพ่ือจะเอาใช�จนถึงขนาดเช�นท่ีตนจะหากได�รับ
เพราะได�สอดเข�าแย�งขัดน้ัน ท�านว�าหาอาจจะใช�ได�ไม� 

อน่ึง บทบัญญัติท่ีกล�าวมาในวรรคท้ังสามข�างต�นน้ีท�านมิให�ใช�บังคับ หากว�าเงินท่ี
ขายอสังหาริมทรัพย"ได�น้ัน จะพึงต�องเอามาแบ�งเฉลี่ยก�อนเงินท่ีขายทรัพย"สินอย�างอ่ืนก็ดี หรือหากว�า
เงินท่ีขายอสังหาริมทรัพย"อันตกอยู�ในฐานเปBนหลักประกันพิเศษน้ัน จะพึงต�องเอามาแบ�งเฉลี่ยก�อน
เงินท่ีขายอสังหาริมทรัพย"อย�างอ่ืนก็ดุจกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 
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มาตรา ๒๘๔  บุ ริมสิท ธิสามัญน้ัน ถึงแม�จะมิได� ไปลงทะเบียนเ ก่ียวด�วย

อสังหาริมทรัพย"ก็ดี ย�อมจะยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�เจ�าหน้ีใด ๆ ท่ีไม�มีหลักประกันพิเศษน้ันได� แต�ความท่ี
กล�าวน้ีท�านมิให�ใช�ไปถึงการต�อสู�บุคคลภายนอกผู�ได�ไปลงทะเบียนสิทธิไว� 

 
มาตรา ๒๘๕  บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย"น้ัน ถ�าหากว�าเม่ือทําการเพ่ือ

บํารุงรักษาน้ันสําเร็จแล�ว ไปบอกลงทะเบียนไว�โดยพลันไซร� บุริมสิทธิก็คงให�ผลต�อไป 
 
มาตรา ๒๘๖  บุริมสิทธิในมูลจ�างทําของเปBนการงานทําข้ึนบนอสังหาริมทรัพย"น้ัน 

หากทํารายการประมาณราคาช่ัวคราวไปบอกลงทะเบียนไว�ก�อนเร่ิมลงมือการทําไซร� บุริมสิทธิก็คง
ให�ผลต�อไป แต�ถ�าราคาท่ีทําจริงน้ันล้ําราคาท่ีได�ประมาณไว�ช่ัวคราว ท�านว�าบุริมสิทธิในส�วนจํานวนท่ี
ล้ําอยู�น้ันหามีไม� 

ส�วนการท่ีจะวินิจฉัยว�าอสังหาริมทรัพย"น้ันมีราคาเพ่ิมข้ึนเพราะการอันได�ทําข้ึนบน
อสังหาริมทรัพย"มากน�อยเพียงใดน้ัน ท�านให�ศาลต้ังแต�งผู�เช่ียวชาญข้ึนเปBนผู�กะประมาณ ในเวลาท่ีมี
แย�งขัดในการแบ�งเฉลี่ย 

 
มาตรา ๒๘๗  บุริมสิทธิใดได�ไปจดลงทะเบียนแล�วตามบทบัญญัติแห�งมาตราท้ังสอง

ข�างบนน้ี บุริมสิทธิน้ันท�านว�าอาจจะใช�ได�ก�อนสิทธิจํานอง 
 
มาตรา ๒๘๘  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย"น้ัน หากว�าเม่ือไปลงทะเบียน

สัญญาซื้อขายน้ัน บอกลงทะเบียนไว�ด�วยว�าราคาหรือดอกเบ้ียในราคาน้ันยังมิได�ชําระไซร� บุริมสิทธิน้ัน
ก็คงให�ผลต�อไป 

 
มาตรา ๒๘๙  ว�าถึงผลแห�งบุริมสิทธิ นอกจากท่ีได�บัญญัติไว�ในมาตรา ๒๘๑ ถึง 

๒๘๘ น้ีแล�ว ท�านให�นําบทบัญญัติทั้งหลายแห�งลักษณะจํานองมาใช�บังคับด�วยตามแต�กรณี 
 

หมวด ๓ 
ลูกหน้ีและเจ�าหน้ีหลายคน 

   
 

มาตรา ๒๙๐  ถ�าการชําระหน้ีเปBนการอันจะแบ�งกันชําระได�และมีบุคคลหลายคน
เปBนลูกหน้ีก็ดี มีบุคคลหลายคนเปBนเจ�าหน้ีก็ดี เม่ือกรณีเปBนท่ีสงสัย ท�านว�าลูกหน้ีแต�ละคนจะต�องรับ
ผิดเพียงเปBนส�วนเท�า ๆ กันและเจ�าหน้ีแต�ละคนก็ชอบท่ีจะได�รับแต�เพียงเปBนส�วนเท�า ๆ กัน 

 
มาตรา ๒๙๑  ถ�าบุคคลหลายคนจะต�องทําการชําระหน้ีโดยทํานองซึ่งแต�ละคน

จําต�องชําระหน้ีสิ้นเชิงไซร� แม�ถึงว�าเจ�าหน้ีชอบท่ีจะได�รับชําระหน้ีสิ้นเชิงได�แต�เพียงคร้ังเดียว (กล�าวคือ
ลูกหน้ีร�วมกัน) ก็ดี เจ�าหน้ีจะเรียกชําระหน้ีจากลูกหน้ีแต�คนใดคนหน่ึงสิ้นเชิงหรือแต�โดยส�วนก็ได�
ตามแต�จะเลือก แต�ลูกหน้ีทั้งปวงก็ยังคงต�องผูกพันอยู�ทั่วทุกคนจนกว�าหน้ีน้ันจะได�ชําระเสร็จสิ้นเชิง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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มาตรา ๒๙๒  การท่ีลูกหน้ีร�วมกันคนหน่ึงชําระหน้ีน้ัน ย�อมได�เปBนประโยชน"แก�

ลูกหน้ีคนอ่ืน ๆ ด�วย วิธีเดียวกันน้ีท�านให�ใช�บังคับแก�การใด ๆ อันพึงกระทําแทนชําระหน้ี วาง
ทรัพย"สินแทนชําระหน้ี และหักกลบลบหน้ีด�วย 

ลูกหน้ีร�วมกันคนหน่ึงมีสิทธิเรียกร�องอย�างไร ลูกหน้ีคนอ่ืน ๆ จะเอาสิทธิอันน้ันไปใช�
หักกลบลบหน้ีหาได�ไม� 

 
มาตรา ๒๙๓  การปลดหน้ีให�แก�ลูกหน้ีร�วมกันคนหน่ึงน้ัน ย�อมเปBนไปเพ่ือประโยชน"

แก�ลูกหน้ีคนอ่ืน ๆ เพียงเท�าส�วนของลูกหน้ีที่ได�ปลดให� เว�นแต�จะได�ตกลงกันเปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๒๙๔  การท่ีเจ�าหน้ีผิดนัดต�อลูกหน้ีร�วมกันคนหน่ึงน้ัน ย�อมได� เปBน

คุณประโยชน"แก�ลูกหน้ีคนอ่ืน ๆ ด�วย 
 
มาตรา ๒๙๕  ข�อความจริงอ่ืนใด นอกจากท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๙๒ ถึง ๒๙๔ น้ัน 

เม่ือเปBนเร่ืองเท�าถึงตัวลูกหน้ีร�วมกันคนใดก็ย�อมเปBนไปเพ่ือคุณและโทษแต�เฉพาะแก�ลูกหน้ีคนน้ัน เว�น
แต�จะปรากฏว�าขัดกับสภาพแห�งหน้ีน้ันเอง 

ความท่ีว�ามาน้ี เม่ือจะกล�าวโดยเฉพาะก็คือว�าให�ใช�แก�การให�คําบอกกล�าวการผิดนัด 
การท่ีหยิบยกอ�างความผิด การชําระหน้ีอันเปBนพ�นวิสัยแก�ฝRายลูกหน้ีร�วมกันคนหน่ึง กําหนดอายุความ
หรือการท่ีอายุความสะดุดหยุดลง และการท่ีสิทธิเรียกร�องเกลื่อนกลืนกันไปกับหน้ีสิน 

 
มาตรา ๒๙๖  ในระหว�างลูกหน้ีร�วมกันท้ังหลายน้ัน ท�านว�าต�างคนต�างต�องรับผิด

เปBนส�วนเท�า ๆ กัน เว�นแต�จะได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน ถ�าส�วนท่ีลูกหน้ีร�วมกันคนใดคนหน่ึงจะพึง
ชําระน้ัน เปBนอันจะเรียกเอาจากคนน้ันไม�ได�ไซร� ยังขาดจํานวนอยู�เท�าไรลูกหน้ีคนอ่ืน ๆ ซึ่งจําต�องออก
ส�วนด�วยน้ันก็ต�องรับใช� แต�ถ�าลูกหน้ีร�วมกันคนใดเจ�าหน้ีได�ปลดให�หลุดพ�นจากหน้ีอันร�วมกันน้ันแล�ว 
ส�วนท่ีลูกหน้ีคนน้ันจะพึงต�องชําระหน้ีก็ตกเปBนพับแก�เจ�าหน้ีไป 

 
มาตรา ๒๙๗  ถ�าในสัญญาอันหน่ึงอันใดมีบุคคลหลายคนร�วมกันผูกพันตนในอันจะ

ทําการชําระหน้ีไซร� หากกรณีเปBนท่ีสงสัย ท�านว�าบุคคลเหล�าน้ันจะต�องรับผิดเช�นอย�างเปBนลูกหน้ี
ร�วมกัน แม�ถึงว�าเปBนการอันจะแบ�งกันชําระหน้ีได� 

 
มาตรา ๒๙๘  ถ�าบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร�องการชําระหน้ี โดยทํานองซึ่งแต�ละ

คนอาจจะเรียกให�ชําระหน้ีสิ้นเชิงได�ไซร� แม�ถึงว�าลูกหน้ีจําต�องชําระหน้ีสิ้นเชิงแต�เพียงคร้ังเดียว 
(กล�าวคือเจ�าหน้ีร�วมกัน) ก็ดี ท�านว�าลูกหน้ีจะชําระหน้ีให�แก�เจ�าหน้ีแต�คนใดคนหน่ึงก็ได�ตามแต�จะ
เลือก ความข�อน้ีให�ใช�บังคับได� แม�ทั้งท่ีเจ�าหน้ีคนหน่ึงจะได�ย่ืนฟPองเรียกชําระหน้ีไว�แล�ว 

 
มาตรา ๒๙๙  การท่ีเจ�าหน้ีร�วมกันคนหน่ึงผิดนัดน้ัน ย�อมเปBนโทษแก�เจ�าหน้ีคนอ่ืน ๆ 

ด�วย 
ถ�าสิทธิเรียกร�องและหน้ีสินน้ันเปBนอันเกลื่อนกลืนกันไปในเจ�าหน้ีร�วมกันคนหน่ึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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สิทธิของเจ�าหน้ีคนอ่ืน ๆ อันมีต�อลูกหน้ีก็ย�อมเปBนอันระงับสิ้นไป 
นอกจากน้ี ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา ๒๙๒, ๒๙๓ และ ๒๙๕ มาใช�บังคับด�วย

โดยอนุโลม กล�าวโดยเฉพาะก็คือ แม�เจ�าหน้ีร�วมกันคนหน่ึงจะโอนสิทธิเรียกร�องให�แก�บุคคลอ่ืนไปก็หา
กระทบกระท่ังถึงสิทธิของเจ�าหน้ีคนอ่ืน ๆ ด�วยไม� 

 
มาตรา ๓๐๐  ในระหว�างเจ�าหน้ีร�วมกันน้ัน ท�านว�าต�างคนชอบท่ีจะได�รับชําระหน้ี

เปBนส�วนเท�า ๆ กัน เว�นแต�จะได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๓๐๑  ถ�าบุคคลหลายคนเปBนหน้ีอันจะแบ�งกันชําระมิได� ท�านว�าบุคคล

เหล�าน้ันต�องรับผิดเช�นอย�างลูกหน้ีร�วมกัน 
 
มาตรา ๓๐๒  ถ�าการชําระหน้ีเปBนการอันจะแบ�งกันชําระมิได� และมีบุคคลหลายคน

เปBนเจ�าหน้ี ถ�าบุคคลเหล�าน้ันมิได�เปBนเจ�าหน้ีร�วมกันไซร� ท�านว�าลูกหน้ีได�แต�จะชําระหน้ีให�ได�ประโยชน"
แก�บุคคลเหล�าน้ันท้ังหมดด�วยกัน และเจ�าหน้ีแต�ละคนจะเรียกชําระหน้ีได�ก็แต�เพ่ือได�ประโยชน"ด�วยกัน
หมดทุกคนเท�าน้ัน อน่ึงเจ�าหน้ีแต�ละคนจะเรียกให�ลูกหน้ีวางทรัพย"ท่ีเปBนหน้ีน้ันไว�เพ่ือประโยชน"แห�ง
เจ�าหน้ีหมดทุกคนด�วยกันก็ได� หรือถ�าทรัพย"น้ันไม�ควรแก�การจะวางไว�ก็ให�ส�งแก�ผู�พิทักษ"ทรัพย"ซึ่งศาล
จะได�ต้ังแต�งข้ึน 

นอกจากน้ี ข�อความจริงใดท่ีเท�าถึงเจ�าหน้ีคนหน่ึงเท�าน้ันหาเปBนไปเพ่ือคุณหรือโทษ
แก�เจ�าหน้ีคนอ่ืน ๆ ด�วยไม� 

 
หมวด ๔ 

โอนสิทธิเรียกร�อง 
   

 
มาตรา ๓๐๓  สิทธิเรียกร�องน้ันท�านว�าจะพึงโอนกันได� เว�นไว�แต�สภาพแห�งสิทธิ

น้ันเองจะไม�เปZดช�องให�โอนกันได� 
ความท่ีกล�าวมาน้ีย�อมไม�ใช�บังคับ หากคู�กรณีได�แสดงเจตนาเปBนอย�างอ่ืน การแสดง

เจตนาเช�นว�าน้ี ท�านห�ามมิให�ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๓๐๔  สิทธิเรียกร�องเช�นใด ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไม�ได� สิทธิเรียกร�อง

เช�นน้ัน ท�านว�าจะโอนกันหาได�ไม� 
 
มาตรา ๓๐๕  เม่ือโอนสิทธิเรียกร�องไป สิทธิจํานอง จํานํา หรือหลักประกันทาง

ธุรกิจท่ีมีอยู�เก่ียวพันกับสิทธิเรียกร�องน้ันก็ดี สิทธิอันเกิดข้ึนแต�การคํ้าประกันท่ีให�ไว�เพ่ือสิทธิเรียกร�อง
น้ันก็ดี ย�อมตกไปได�แก�ผู�รับโอนด�วย๖ 

                                                 
๖ มาตรา ๓๐๕ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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อน่ึงผู�รับโอนจะใช�บุริมสิทธิใด ๆ ท่ีตนมีอยู�เก่ียวด�วยสิทธิเรียกร�องในกรณีบังคับยึด
ทรัพย"หรือล�มละลายน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๓๐๖  การโอนหน้ีอันจะพึงต�องชําระแก�เจ�าหน้ีคนหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงน้ัน

ถ�าไม�ทําเปBนหนังสือ ท�านว�าไม�สมบูรณ" อน่ึงการโอนหน้ีน้ันท�านว�าจะยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�ลูกหน้ีหรือ
บุคคลภายนอกได�แต�เม่ือได�บอกกล�าวการโอนไปยังลูกหน้ีหรือลูกหน้ีจะได�ยินยอมด�วยในการโอนน้ัน 
คําบอกกล�าวหรือความยินยอมเช�นว�าน้ีท�านว�าต�องทําเปBนหนังสือ 

ถ�าลูกหน้ีทําให�พอแก�ใจผู�โอนด�วยการใช�เงิน หรือด�วยประการอ่ืนเสียแต�ก�อนได�รับ
บอกกล�าว หรือก�อนได�ตกลงให�โอนไซร� ลูกหน้ีน้ันก็เปBนอันหลุดพ�นจากหน้ี 

 
มาตรา ๓๐๗  ถ�าพิพาทอ�างสิทธิในการโอนต�างราย โอนรายใดได�บอกกล�าวหรือตก

ลงกันก�อน โอนรายน้ันมีสิทธิดีกว�าโอนรายอ่ืน ๆ 
 
มาตรา ๓๐๘  ถ�าลูกหน้ีได�ให�ความยินยอมดังกล�าวมาในมาตรา ๓๐๖ โดยมิได�อิด

เอ้ือน ท�านว�าจะยกข�อต�อสู�ท่ีมีต�อผู�โอนข้ึนต�อสู�ผู�รับโอนน้ันหาได�ไม� แต�ถ�าเพ่ือจะระงับหน้ีน้ันลูกหน้ีได�
ใช�เงินให�แก�ผู�โอนไปไซร� ลูกหน้ีจะเรียกคืนเงินน้ันก็ได� หรือถ�าเพ่ือการเช�นกล�าวมาน้ัน ลูกหน้ีรับภาระ
เปBนหน้ีอย�างใดอย�างหน่ึงข้ึนใหม�ต�อผู�โอน จะถือเสมือนหน่ึงว�าหน้ีน้ันมิได�ก�อข้ึนเลยก็ได� 

ถ�าลูกหน้ีเปBนแต�ได�รับคําบอกกล�าวการโอน ท�านว�าลูกหน้ีมีข�อต�อสู�ผู�โอนก�อนเวลาท่ี
ได�รับคําบอกกล�าวน้ันฉันใด ก็จะยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�แก�ผู�รับโอนได�ฉันน้ัน ถ�าลูกหน้ีมีสิทธิเรียกร�องจากผู�
โอน แต�สิทธิน้ันยังไม�ถึงกําหนดในเวลาบอกกล�าวไซร� ท�านว�าจะเอาสิทธิเรียกร�องน้ันมาหักกลบลบกัน
ก็ได� หากว�าสิทธิน้ันจะได�ถึงกําหนดไม�ช�ากว�าเวลาถึงกําหนดแห�งสิทธิเรียกร�องอันได�โอนไปน้ัน 

 
มาตรา ๓๐๙  การโอนหน้ีอันพึงต�องชําระตามเขาสั่งน้ัน ท�านว�าจะยกข้ึนเปBนข�อ

ต�อสู�ลูกหน้ี หรือบุคคลภายนอกคนอ่ืนได�แต�เฉพาะเม่ือการโอนน้ันได�สลักหลังไว�ในตราสาร และตัวตรา
สารน้ันได�ส�งมอบให�แก�ผู�รับโอนไปด�วย 

 
มาตรา ๓๑๐  ในมูลหน้ีอันพึงต�องชําระตามเขาสั่งน้ัน ลูกหน้ีมีสิทธิท่ีจะสอบสวนถึง

ตัวผู�ทรงตราสาร หรือสอบสวนความถูกต�องแท�จริงแห�งลายมือช่ือหรือดวงตราของผู�ทรงได� แต�ก็หามี
ความผูกพันท่ีจะต�องทําถึงเพียงน้ันไม� แต�ถ�าลูกหน้ีทําการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง
ไซร� การชําระหน้ีน้ันก็ไม�เปBนอันสมบูรณ" 

 
มาตรา ๓๑๑  บทบัญญัติแห�งมาตราก�อนน้ี ท�านให�ใช�บังคับตลอดถึงกรณีท่ีมีกําหนด

ตัวเจ�าหน้ีระบุไว�ในตราสาร ซึ่งมีข�อความจดไว�ด�วยว�าให�ชําระหน้ีแก�ผู�ทรงตราสาร 
 
มาตรา ๓๑๒  ในมูลหน้ีอันพึงต�องชําระตามเขาสั่งน้ัน ลูกหน้ีจะยกข�อต�อสู�ซึ่งมีต�อ

เจ�าหน้ีเดิมข้ึนเปBนข�อต�อสู�ผู�รับโอนโดยสุจริตน้ันหาได�ไม� เว�นแต�ท่ีปรากฏในตัวตราสารน้ันเอง หรือท่ีมี
ข้ึนเปBนธรรมดาสืบจากลักษณะแห�งตราสารน้ัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 
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มาตรา ๓๑๓  บทบัญญัติแห�งมาตราก�อนน้ี ท�านให�ใช�บังคับตลอดถึงหน้ีอันพึงต�อง
ชําระแก�ผู�ถือน้ันด�วย แล�วแต�กรณี 

 
หมวด ๕ 

ความระงับหน้ี 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การชําระหน้ี 
   

 
มาตรา ๓๑๔  อันการชําระหน้ีน้ัน ท�านว�าบุคคลภายนอกจะเปBนผู�ชําระก็ได� เว�นแต�

สภาพแห�งหน้ีจะไม�เปZดช�องให�บุคคลภายนอกชําระ หรือจะขัดกับเจตนาอันคู�กรณีได�แสดงไว� 
บุคคลผู�ไม�มีส�วนได�เสียด�วยในการชําระหน้ีน้ัน จะเข�าชําระหน้ีโดยขืนใจลูกหน้ีหาได�

ไม� 
 
มาตรา ๓๑๕  อันการชําระหน้ีน้ัน ต�องทําให�แก�ตัวเจ�าหน้ีหรือแก�บุคคลผู�มีอํานาจรับ

ชําระหน้ีแทนเจ�าหน้ี การชําระหน้ีให�แก�บุคคลผู�ไม�มีอํานาจรับชําระหน้ีน้ัน ถ�าเจ�าหน้ีให�สัตยาบันก็
นับว�าสมบูรณ" 

 
มาตรา ๓๑๖  ถ�าการชําระหน้ีน้ันได�ทําให�แก�ผู�ครองตามปรากฏแห�งสิทธิในมูลหน้ี 

ท�านว�าการชําระหน้ีน้ันจะสมบูรณ"ก็แต�เม่ือบุคคลผู�ชําระหน้ีได�กระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๓๑๗  นอกจากกรณีท่ีกล�าวไว�ในมาตราก�อน การชําระหน้ีแก�บุคคลผู�ไม�มี

สิทธิจะได�รับน้ัน ท�านว�าย�อมสมบูรณ"เพียงเท�าท่ีตัวเจ�าหน้ีได�ลาภงอกข้ึนแต�การน้ัน 
 
มาตรา ๓๑๘  บุคคลผู�ถือใบเสร็จเปBนสําคัญ ท�านนับว�าเปBนผู�มีสิทธิจะได�รับชําระหน้ี 

แต�ความท่ีกล�าวน้ีท�านมิให�ใช� ถ�าบุคคลผู�ชําระหน้ีรู�ว�าสิทธิเช�นน้ันหามีไม� หรือไม�รู�เท�าถึงสิทธิน้ันเพราะ
ความประมาทเลินเล�อของตน 

 
มาตรา ๓๑๙  ถ�าศาลสั่งให�ลูกหน้ีคนท่ีสามงดเว�นทําการชําระหน้ีแล�ว ยังขืนชําระหน้ี

ให�แก�เจ�าหน้ีของตนเองไซร� ท�านว�าเจ�าหน้ีผู�ท่ีร�องขอให�ยึดทรัพย"จะเรียกให�ลูกหน้ีคนท่ีสามน้ันทําการ
ชําระหน้ีอีกให�คุ�มกับความเสียหายอันตนได�รับก็ได� 

อน่ึงข�อความซึ่งกล�าวมาในวรรคข�างต�นน้ีหาเปBนข�อขัดขวางในการท่ีลูกหน้ีคนท่ีสาม
จะใช�สิทธิไล�เบ้ียเอาแก�เจ�าหน้ีของตนเองน้ันไม� 

 
มาตรา ๓๒๐  อันจะบังคับให�เจ�าหน้ีรับชําระหน้ีแต�เพียงบางส�วน หรือให�รับชําระหน้ี

เปBนอย�างอ่ืนผิดไปจากท่ีจะต�องชําระแก�เจ�าหน้ีน้ัน ท�านว�าหาอาจจะบังคับได�ไม� 
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มาตรา ๓๒๑  ถ�าเจ�าหน้ียอมรับการชําระหน้ีอย�างอ่ืนแทนการชําระหน้ีท่ีได�ตกลงกัน

ไว� ท�านว�าหน้ีน้ันก็เปBนอันระงับสิ้นไป 
ถ�าเพ่ือท่ีจะทําให�พอแก�ใจเจ�าหน้ีน้ัน ลูกหน้ีรับภาระเปBนหน้ีอย�างใดอย�างหน่ึงข้ึนใหม�

ต�อเจ�าหน้ีไซร� เม่ือกรณีเปBนท่ีสงสัย ท�านมิให�สันนิษฐานว�าลูกหน้ีได�ก�อหน้ีน้ันข้ึนแทนการชําระหน้ี 
ถ�าชําระหน้ีด�วยออก-ด�วยโอน-หรือด�วยสลักหลังต๋ัวเงินหรือประทวนสินค�า ท�านว�า

หน้ีน้ันจะระงับสิ้นไปต�อเม่ือต๋ัวเงินหรือประทวนสินค�าน้ันได�ใช�เงินแล�ว 
 
มาตรา ๓๒๒  ถ�าเอาทรัพย"ก็ดี สิทธิเรียกร�องจากบุคคลภายนอกก็ดี หรือสิทธิอย�าง

อ่ืนก็ดี ให�แทนการชําระหน้ี ท�านว�าลูกหน้ีจะต�องรับผิดเพ่ือชํารุดบกพร�องและเพ่ือการรอนสิทธิทํานอง
เดียวกับผู�ขาย 

 
มาตรา ๓๒๓  ถ�าวัตถุแห�งหน้ีเปBนอันให�ส�งมอบทรัพย"เฉพาะสิ่ง ท�านว�าบุคคลผู�ชําระ

หน้ีจะต�องส�งมอบทรัพย"ตามสภาพท่ีเปBนอยู�ในเวลาท่ีจะพึงส�งมอบ 
ลูกหน้ีจําต�องรักษาทรัพย"น้ันไว�ด�วยความระมัดระวังเช�นอย�างวิญaูชนจะพึงสงวน

ทรัพย"สินของตนเอง จนกว�าจะได�ส�งมอบทรัพย"น้ัน 
 
มาตรา ๓๒๔  เม่ือมิได�มีแสดงเจตนาไว�โดยเฉพาะเจาะจงว�าจะพึงชําระหน้ี ณ 

สถานท่ีใดไซร� หากจะต�องส�งมอบทรัพย"เฉพาะสิ่ง ท�านว�าต�องส�งมอบกัน ณ สถานท่ีซึ่งทรัพย"น้ันได�อยู�
ในเวลาเม่ือก�อให�เกิดหน้ีน้ัน ส�วนการชําระหน้ีโดยประการอ่ืน ท�านว�าต�องชําระ ณ สถานท่ีซึ่งเปBน
ภูมิลําเนาป;จจุบันของเจ�าหน้ี 

 
มาตรา ๓๒๕  เม่ือมิได�มีแสดงเจตนาไว�ในข�อค�าใช�จ�ายในการชําระหน้ี ท�านว�าฝRาย

ลูกหน้ีพึงเปBนผู�ออกค�าใช�จ�าย แต�ถ�าค�าใช�จ�ายน้ันมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเพราะเจ�าหน้ีย�ายภูมิลําเนาก็ดี หรือ
เพราะการอ่ืนใดอันเจ�าหน้ีได�กระทําก็ดี ค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึนเท�าใดเจ�าหน้ีต�องเปBนผู�ออก 

 
มาตรา ๓๒๖  บุคคลผู�ชําระหน้ีชอบท่ีจะได�รับใบเสร็จเปBนสําคัญจากผู�รับชําระหน้ี

น้ัน และถ�าหน้ีน้ันได�ชําระสิ้นเชิงแล�ว ผู�ชําระหน้ีชอบท่ีจะได�รับเวนคืนเอกสารอันเปBนหลักฐานแห�งหน้ี 
หรือให�ขีดฆ�าเอกสารน้ันเสีย ถ�าและเอกสารน้ันสูญหาย บุคคลผู�ชําระหน้ีชอบท่ีจะให�จดแจ�งความข�อ
ระงับหน้ีลงไว�ในใบเสร็จหรือในเอกสารอีกฉบับหน่ึงต�างหากก็ได� 

ถ�าหน้ีน้ันได�ชําระแต�บางส�วนก็ดี หรือถ�าเอกสารน้ันยังให�สิทธิอย�างอ่ืนใดแก�เจ�าหน้ี
อยู�ก็ดี ท�านว�าลูกหน้ีชอบแต�ท่ีจะได�รับใบเสร็จไว�เปBนคู�มือ และให�จดแจ�งการชําระหน้ีน้ันลงไว�ใน
เอกสาร 

 
มาตรา ๓๒๗  ในกรณีชําระดอกเบ้ีย หรือชําระหน้ีอย�างอ่ืนอันมีกําหนดชําระเปBน

ระยะเวลาน้ัน ถ�าเจ�าหน้ีออกใบเสร็จให�เพ่ือระยะหน่ึงแล�วโดยมิได�อิดเอ้ือน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อน
ว�าเจ�าหน้ีได�รับชําระหน้ีเพ่ือระยะก�อน ๆ น้ันด�วยแล�ว 

ถ�าเจ�าหน้ีออกใบเสร็จให�เพ่ือการชําระต�นเงิน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเจ�าหน้ี
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ได�รับดอกเบ้ียแล�ว 
ถ�าเอกสารอันเปBนหลักฐานแห�งหน้ีได�เวนคืนแล�วไซร� ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าหน้ี

น้ันเปBนอันระงับสิ้นไปแล�ว 
 
มาตรา ๓๒๘  ถ�าลูกหน้ีต�องผูกพันต�อเจ�าหน้ีในอันจะกระทําการเพ่ือชําระหน้ีเปBน

การอย�างเดียวกันโดยมูลหน้ีหลายราย และถ�าการท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีน้ันไม�เพียงพอจะเปลื้องหน้ีสินได�
หมดทุกรายไซร� เม่ือทําการชําระหน้ี ลูกหน้ีระบุว�าชําระหน้ีสินรายใด ก็ให�หน้ีสินรายน้ันเปBนอันได�
เปลื้องไป 

ถ�าลูกหน้ีไม�ระบุ ท�านว�าหน้ีสินรายไหนถึงกําหนด ก็ให�รายน้ันเปBนอันได�เปลื้องไป
ก�อน ในระหว�างหน้ีสินหลายรายท่ีถึงกําหนดน้ัน รายใดเจ�าหน้ีมีประกันน�อยท่ีสุด ก็ให�รายน้ันเปBนอัน
ได�เปลื้องไปก�อน ในระหว�างหน้ีสินหลายรายท่ีมีประกันเท�า ๆ กัน ให�รายท่ีตกหนักท่ีสุดแก�ลูกหน้ีเปBน
อันได�เปลื้องไปก�อน ในระหว�างหน้ีสินหลายรายท่ีตกหนักแก�ลูกหน้ีเท�า ๆ กัน ให�หน้ีสินรายเก�าท่ีสุด
เปBนอันได�เปลื้องไปก�อน และถ�ามีหน้ีสินหลายรายเก�าเท�า ๆ กัน ก็ให�หน้ีสินทุกรายเปBนอันได�เปลื้องไป
ตามส�วนมากและน�อย 

 
มาตรา ๓๒๙  ถ�านอกจากการชําระหน้ีอันเปBนประธาน ลูกหน้ียังจะต�องชําระ

ดอกเบ้ียและเสียค�าฤชาธรรมเนียมอีกด�วยไซร� หากการชําระหน้ีในคร้ังหน่ึง ๆ ไม�ได�ราคาเพียงพอจะ
เปลื้องหน้ีสินได�ทั้งหมด ท�านให�เอาจัดใช�เปBนค�าฤชาธรรมเนียมเสียก�อนแล�วจึงใช�ดอกเบ้ีย และในท่ีสุด
จึงให�ใช�ในการชําระหน้ีอันเปBนประธาน 

ถ�าลูกหน้ีระบุให�จัดใช�เปBนประการอ่ืน ท�านว�าเจ�าหน้ีจะบอกป;ดไม�ยอมรับชําระหน้ีก็
ได� 

 
มาตรา ๓๓๐  เม่ือขอปฏิบัติการชําระหน้ีโดยชอบแล�ว บรรดาความรับผิดชอบอัน

เกิดแต�การไม�ชําระหน้ีก็เปBนอันปลดเปลื้องไป นับแต�เวลาท่ีขอปฏิบัติการชําระหน้ีน้ัน 
 
มาตรา ๓๓๑  ถ�าเจ�าหน้ีบอกป;ดไม�ยอมรับชําระหน้ีก็ดี หรือไม�สามารถจะรับชําระ

หน้ีได�ก็ดี หากบุคคลผู�ชําระหน้ีวางทรัพย"อันเปBนวัตถุแห�งหน้ีไว�เพ่ือประโยชน"แก�เจ�าหน้ีแล�ว ก็ย�อมจะ
เปBนอันหลุดพ�นจากหน้ีได� ความข�อน้ีท�านให�ใช�ตลอดถึงกรณีท่ีบุคคลผู�ชําระหน้ีไม�สามารถจะหย่ังรู�ถึง
สิทธิ หรือไม�รู�ตัวเจ�าหน้ีได�แน�นอนโดยมิใช�เปBนความผิดของตน 

 
มาตรา ๓๓๒  ถ�าลูกหน้ีจําต�องชําระหน้ีต�อเม่ือเจ�าหน้ีจะต�องชําระหน้ีตอบแทนด�วย

ไซร� ท�านว�าลูกหน้ีจะกําหนดว�าต�อเม่ือเจ�าหน้ีชําระหน้ีตอบแทนจึงให�มีสิทธิรับเอาทรัพย"ท่ีวางไว�น้ันก็
ได� 

 
มาตรา ๓๓๓  การวางทรัพย"น้ันต�องวาง ณ สํานักงานวางทรัพย"ประจําตําบลท่ี

จะต�องชําระหน้ี 
ถ�าไม�มีบทบัญญัติแห�งกฎหมาย หรือกฎข�อบังคับเฉพาะการในเร่ืองสํานักงานวาง

ทรัพย" เม่ือบุคคลผู�ชําระหน้ีร�องขอ ศาลจะต�องกําหนดสํานักงานวางทรัพย" และต้ังแต�งผู�พิทักษ"ทรัพย"
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ท่ีวางน้ันข้ึน 
ผู�วางต�องบอกกล�าวให�เจ�าหน้ีทราบการท่ีได�วางทรัพย"น้ันโดยพลัน 
 
มาตรา ๓๓๔  ลูกหน้ีมีสิทธิจะถอนทรัพย"ที่วางน้ันได� ถ�าลูกหน้ีถอนทรัพย"น้ัน ท�านให�

ถือเสมือนว�ามิได�วางทรัพย"ไว�เลย 
สิทธิถอนทรัพย"น้ีเปBนอันขาดในกรณีต�อไปน้ี 
(๑) ถ�าลูกหน้ีแสดงต�อสํานักงานวางทรัพย"ว�าตนยอมละสิทธิที่จะถอน 
(๒) ถ�าเจ�าหน้ีแสดงต�อสํานักงานวางทรัพย"ว�าจะรับเอาทรัพย"น้ัน 
(๓) ถ�าการวางทรัพย"น้ันได�เปBนไปโดยคําสั่งหรืออนุมัติของศาลและได�บอกกล�าว

ความน้ันแก�สํานักงานวางทรัพย" 
 
มาตรา ๓๓๕  สิทธิถอนทรัพย"น้ัน ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดหาได�ไม� 
เม่ือได�ฟPองคดีล�มละลายเก่ียวกับทรัพย"สินของลูกหน้ีแล�ว ท�านห�ามมิให�ใช�สิทธิถอน

ทรัพย"ในระหว�างพิจารณาคดีล�มละลาย 
 
มาตรา ๓๓๖  ถ�าทรัพย"อันเปBนวัตถุแห�งการชําระหน้ีไม�ควรแก�การจะวางไว�ก็ดี หรือ

เปBนท่ีพึงวิตกว�าทรัพย"น้ันเกลือกจะเสื่อมเสีย หรือทําลาย หรือบุบสลายได�ก็ดี เม่ือได�รับอนุญาตจาก
ศาล บุคคลผู�ชําระหน้ีจะเอาทรัพย"น้ันออกขายทอดตลาด แล�วเอาเงินท่ีได�แต�การขายวางแทนทรัพย"
น้ันก็ได� ความข�อน้ีท�านให�ใช�ตลอดถึงกรณีที่ค�ารักษาทรัพย"จะแพงเกินควรน้ันด�วย 

 
มาตรา ๓๓๗  ท�านไม�อนุญาตให�เอาทรัพย"ออกขายทอดตลาดจนกว�าจะได�บอกให�

เจ�าหน้ีรู�ตัวก�อน การบอกน้ีจะงดเสียก็ได�ถ�าทรัพย"น้ันอาจเสื่อมทรามลง หรือภัยมีอยู�ในการท่ีจะหน�วง
การขายทอดตลาดไว� 

ในการท่ีจะขายทอดตลาดน้ัน ท�านให�ลูกหน้ีบอกกล�าวแก�เจ�าหน้ีโดยไม�ชักช�า ถ�า
ละเลยเสียไม�บอกกล�าว ลูกหน้ีจะต�องรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทน 

การบอกให�รู�ตัวและบอกกล�าวน้ี ถ�าไม�เปBนอันจะทําได� จะงดเสียก็ได� 
เวลาและสถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาด กับท้ังคําพรรณนาลักษณะแห�งทรัพย"น้ัน ท�าน

ให�ประกาศโฆษณาให�ประชาชนทราบ 
 
มาตรา ๓๓๘  ค�าฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพย"หรือขายทอดตลาดน้ัน ให�ฝRาย

เจ�าหน้ีเปBนผู�ออก เว�นแต�ลูกหน้ีจะได�ถอนทรัพย"ที่วาง 
 
มาตรา ๓๓๙  สิทธิของเจ�าหน้ีเหนือทรัพย"ท่ีวางไว�น้ันเปBนอันระงับสิ้นไปเม่ือพ�นเวลา

สิบป: นับแต�ได�รับคําบอกกล�าวการวางทรัพย" 
อน่ึง เม่ือสิทธิของเจ�าหน้ีระงับสิ้นไปแล�ว ถึงแม�ลูกหน้ีจะได�ละสิทธิถอนทรัพย"ก็ยัง

ชอบท่ีจะถอนทรัพย"น้ันได� 
 

ส�วนท่ี ๒ 
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ปลดหน้ี 
   

 
มาตรา ๓๔๐  ถ�าเจ�าหน้ีแสดงเจตนาต�อลูกหน้ีว�าจะปลดหน้ีให� ท�านว�าหน้ีน้ันก็เปBน

อันระงับสิ้นไป 
ถ�าหน้ีมีหนังสือเปBนหลักฐาน การปลดหน้ีก็ต�องทําเปBนหนังสือด�วย หรือต�องเวนคืน

เอกสารอันเปBนหลักฐานแห�งหน้ีให�แก�ลูกหน้ี หรือขีดฆ�าเอกสารน้ันเสีย 
 

ส�วนท่ี ๓ 
หักกลบลบหน้ี 

   
 

มาตรา ๓๔๑  ถ�าบุคคลสองคนต�างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหน้ีอันมีวัตถุ
เปBนอย�างเดียวกัน และหน้ีท้ังสองรายน้ันถึงกําหนดจะชําระไซร� ท�านว�าลูกหน้ีฝRายใดฝRายหน่ึงย�อมจะ
หลุดพ�นจากหน้ีของตนด�วยหักกลบลบกันได�เพียงเท�าจํานวนท่ีตรงกันในมูลหน้ีท้ังสองฝRายน้ัน เว�นแต�
สภาพแห�งหน้ีฝRายหน่ึงจะไม�เปZดช�องให�หักกลบลบกันได� 

บทบัญญัติดังกล�าวมาในวรรคก�อนน้ีท�านมิให�ใช�บังคับ หากเปBนการขัดกับเจตนาอัน
คู�กรณีได�แสดงไว� แต�เจตนาเช�นน้ีท�านห�ามมิให�ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริต 

 
มาตรา ๓๔๒  หักกลบลบหน้ีน้ัน ทําได�ด�วยคู�กรณีฝRายหน่ึงแสดงเจตนาแก�อีกฝRาย

หน่ึง การแสดงเจตนาเช�นน้ีท�านว�าจะมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาเร่ิมต�นหรือเวลาสิ้นสุดอีกด�วยหาได�ไม� 
การแสดงเจตนาดังกล�าวมาในวรรคก�อนน้ี ท�านว�ามีผลย�อนหลังข้ึนไปจนถึงเวลาซึ่ง

หน้ีทั้งสองฝRายน้ันจะอาจหักกลบลบกันได�เปBนคร้ังแรก 
 
มาตรา ๓๔๓  การหักกลบลบหน้ีน้ัน ถึงแม�ว�าสถานท่ีซึ่งจะต�องชําระหน้ีท้ังสองจะ

ต�างกัน ก็หักกันได� แต�ฝRายผู�ขอหักหน้ีจะต�องใช�ค�าเสียหายให�แก�อีกฝRายหน่ึง เพ่ือความเสียหายอย�าง
หน่ึงอย�างใดอันเกิดแต�การน้ัน 

 
มาตรา ๓๔๔  สิทธิเรียกร�องใดยังมีข�อต�อสู�อยู� สิทธิเรียกร�องน้ันท�านว�าหาอาจจะเอา

มาหักกลบลบหน้ีได�ไม� อน่ึง อายุความย�อมไม�ตัดรอนการหักกลบลบหน้ี แม�สิทธิเรียกร�องขาดอายุ
ความแล�ว แต�ว�าในเวลาท่ีอาจจะหักกลบลบกับสิทธิเรียกร�องฝRายอ่ืนได�น้ัน สิทธิยังไม�ขาด 

 
มาตรา ๓๔๕  หน้ีรายใดเกิดแต�การอันมิชอบด�วยกฎหมายเปBนมูล ท�านห�ามมิให�

ลูกหน้ีถือเอาประโยชน"แห�งหน้ีรายน้ัน เพ่ือหักกลบลบหน้ีกับเจ�าหน้ี 
 
มาตรา ๓๔๖  สิทธิเรียกร�องรายใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดมิได� สิทธิเรียกร�องราย

น้ันหาอาจจะเอาไปหักกลบลบหน้ีได�ไม� 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๓๔๗  ลูกหน้ีคนท่ีสามหากได�รับคําสั่งศาลห�ามมิให�ใช�เงินแล�ว จะยกเอาหน้ี
ซึ่งตนได�มาภายหลังแต�น้ันข้ึนเปBนข�อต�อสู�เจ�าหน้ีผู�ที่ขอให�ยึดทรัพย"น้ัน ท�านว�าหาอาจจะยกได�ไม� 

 
มาตรา ๓๔๘  ถ�าคู�กรณีต�างฝRายต�างมีสิทธิเรียกร�องหลายรายอันควรแก�การท่ีจะใช�

หักกลบลบหน้ีได�ไซร� ฝRายผู�ท่ีขอหักหน้ีจะระบุก็ได�ว�าพึงเอาสิทธิเรียกร�องรายใดบ�างเข�าหักกลบลบกัน 
ถ�าการหักกลบลบหน้ีได�แสดงโดยมิได�ระบุเช�นน้ันก็ดี หรือถ�าระบุ แต�อีกฝRายหน่ึงท�วงขัดข�องโดยไม�
ชักช�าก็ดี ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา ๓๒๘ วรรค ๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าฝRายท่ีขอหักกลบลบหน้ียังเปBนหน้ีค�าดอกเบ้ียและค�าฤชาธรรมเนียมแก�อีกฝRาย
หน่ึงอยู� นอกจากการชําระหน้ีอันเปBนประธานน้ันด�วยไซร� ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา ๓๒๙ มา
ใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ส�วนท่ี ๔ 

แปลงหน้ีใหม� 
   

 
มาตรา ๓๔๙  เม่ือคู�กรณีที่เก่ียวข�องได�ทําสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเปBนสาระสําคัญแห�งหน้ี

ไซร� ท�านว�าหน้ีน้ันเปBนอันระงับสิ้นไปด�วยแปลงหน้ีใหม� 
ถ�าทําหน้ีมีเง่ือนไขให�กลายเปBนหน้ีปราศจากเง่ือนไขก็ดี เพ่ิมเติมเง่ือนไขเข�าในหน้ีอัน

ปราศจากเง่ือนไขก็ดี เปลี่ยนเง่ือนไขก็ดี ท�านถือว�าเปBนอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเปBนสาระสําคัญแห�งหน้ีน้ัน 
ถ�าแปลงหน้ีใหม�ด�วยเปลี่ยนตัวเจ�าหน้ี ท�านให�บังคับด�วยบทบัญญัติท้ังหลายแห�ง

ประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยโอนสิทธิเรียกร�อง 
 
มาตรา ๓๕๐  แปลงหน้ีใหม�ด�วยเปลี่ยนตัวลูกหน้ีน้ัน จะทําเปBนสัญญาระหว�าง

เจ�าหน้ีกับลูกหน้ีคนใหม�ก็ได� แต�จะทําโดยขืนใจลูกหน้ีเดิมหาได�ไม� 
 
มาตรา ๓๕๑  ถ�าหน้ีอันจะพึงเกิดข้ึนเพราะแปลงหน้ีใหม�น้ันมิได�เกิดมีข้ึนก็ดี ได�

ยกเลิกเสียเพราะมูลแห�งหน้ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย หรือเพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงอันมิรู�ถึงคู�กรณีก็ดี 
ท�านว�าหน้ีเดิมน้ันก็ยังหาระงับสิ้นไปไม� 

 
มาตรา ๓๕๒  คู�กรณีในการแปลงหน้ีใหม�อาจโอนสิทธิจํานําหรือจํานองท่ีได�ให�ไว�เปBน

ประกันหน้ีเดิมน้ันไปเปBนประกันหน้ีรายใหม�ได� เพียงเท�าท่ีเปBนประกันวัตถุแห�งหน้ีเดิม แต�หลักประกัน
เช�นว�าน้ี ถ�าบุคคลภายนอกเปBนผู�ให�ไว�ไซร� ท�านว�าจําต�องได�รับความยินยอมของบุคคลภายนอกน้ัน
ด�วยจึงโอนได� 

 
ส�วนท่ี ๕ 

หน้ีเกลื่อนกลืนกัน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 
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มาตรา ๓๕๓  ถ�าสิทธิและความรับผิดในหน้ีรายใดตกอยู�แก�บุคคลคนเดียวกัน ท�านว�า
หน้ีรายน้ันเปBนอันระงับสิ้นไป เว�นแต�เม่ือหน้ีน้ันตกไปอยู�ในบังคับแห�งสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ
เม่ือสลักหลังต๋ัวเงินกลับคืนตามความในมาตรา ๙๑๗ วรรค ๓ 

 
ลักษณะ ๒ 

สัญญา 
   

 
หมวด ๑ 

ก�อให�เกิดสัญญา 
   

 
มาตรา ๓๕๔  คําเสนอจะทําสัญญาอันบ�งระยะเวลาให�ทําคําสนองน้ัน ท�านว�าไม�

อาจจะถอนได�ภายในระยะเวลาท่ีบ�งไว� 
 
มาตรา ๓๕๕  บุคคลทําคําเสนอไปยังผู�อ่ืนซึ่งอยู�ห�างกันโดยระยะทาง และมิได�บ�ง

ระยะเวลาให�ทําคําสนอง จะถอนคําเสนอของตนเสียภายในเวลาอันควรคาดหมายว�าจะได�รับคําบอก
กล�าวสนองน้ัน ท�านว�าหาอาจจะถอนได�ไม� 

 
มาตรา ๓๕๖  คําเสนอทําแก�บุคคลผู�อยู�เฉพาะหน�า โดยมิได�บ�งระยะเวลาให�ทําคํา

สนองน้ัน เสนอ ณ ท่ีใดเวลาใดก็ย�อมจะสนองรับได�แต� ณ ท่ีน้ันเวลาน้ัน ความข�อน้ีท�านให�ใช�ตลอดถึง
การท่ีบุคคลคนหน่ึงทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหน่ึงทางโทรศัพท"ด�วย 

 
มาตรา ๓๕๗  คําเสนอใดเขาบอกป;ดไปยังผู�เสนอแล�วก็ดี หรือมิได�สนองรับภายใน

เวลากําหนดดังกล�าวมาในมาตราท้ังสามก�อนน้ีก็ดี คําเสนอน้ันท�านว�าเปBนอันสิ้นความผูกพันแต�น้ันไป 
 
มาตรา ๓๕๘  ถ�าคําบอกกล�าวสนองมาถึงล�วงเวลา แต�เปBนท่ีเห็นประจักษ"ว�าคําบอก

กล�าวน้ันได�ส�งโดยทางการ ซึ่งตามปรกติควรจะมาถึงภายในกําหนดไซร� ผู�เสนอต�องบอกกล�าวแก�
คู�กรณีอีกฝRายหน่ึงโดยพลันว�าคําสนองน้ันมาถึงเน่ินช�า เว�นแต�จะได�บอกกล�าวเช�นน้ันก�อนแล�ว 

ถ�าผู�เสนอละเลยไม�บอกกล�าวดังว�ามาในวรรคต�น ท�านให�ถือว�าคําบอกกล�าวสนองน้ัน
มิได�ล�วงเวลา 

 
มาตรา ๓๕๙ ถ�าคําสนองมาถึงล�วงเวลา ท�านให�ถือว�าคําสนองน้ันกลายเปBนคําเสนอ

ข้ึนใหม� 
คําสนองอันมีข�อความเพ่ิมเติม มีข�อจํากัด หรือมีข�อแก�ไขอย�างอ่ืนประกอบด�วยน้ัน 

ท�านให�ถือว�าเปBนคําบอกป;ดไม�รับ ท้ังเปBนคําเสนอข้ึนใหม�ด�วยในตัว 
 
มาตรา ๓๖๐  บทบัญญัติแห�งมาตรา ๑๖๙ วรรคสอง น้ัน ท�านมิให�ใช�บังคับ ถ�าหาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 
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ว�าขัดกับเจตนาอันผู�เสนอได�แสดง หรือหากว�าก�อนจะสนองรับน้ัน คู�กรณีอีกฝRายหน่ึงได�รู�อยู�แล�วว�าผู�
เสนอตายหรือตกเปBนผู�ไร�ความสามารถ 

[เลขมาตรา ๑๖๙ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�
บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 
มาตรา ๓๖๑  อันสัญญาระหว�างบุคคลซึ่งอยู�ห�างกันโดยระยะทางน้ัน ย�อมเกิดเปBน

สัญญาข้ึนแต�เวลาเม่ือคําบอกกล�าวสนองไปถึงผู�เสนอ 
ถ�าตามเจตนาอันผู�เสนอได�แสดง หรือตามปรกติประเพณีไม�จําเปBนจะต�องมีคําบอก

กล�าวสนองไซร� ท�านว�าสัญญาน้ันเกิดเปBนสัญญาข้ึนในเวลาเม่ือมีการอันใดอันหน่ึงข้ึน อันจะพึง
สันนิษฐานได�ว�าเปBนการแสดงเจตนาสนองรับ 

 
มาตรา ๓๖๒  บุคคลออกโฆษณาให�คําม่ันว�าจะให�รางวัลแก�ผู�ซึ่งกระทําการอันใด 

ท�านว�าจําต�องให�รางวัลแก�บุคคลใด ๆ ผู�ได�กระทําการอันน้ัน แม�ถึงมิใช�ว�าผู�น้ันจะได�กระทําเพราะเห็น
แก�รางวัล 

 
มาตรา ๓๖๓  ในกรณีท่ีกล�าวมาในมาตราก�อนน้ี เม่ือยังไม�มีใครทําการสําเร็จดังบ�ง

ไว�น้ันอยู�ตราบใด ผู�ให�คําม่ันจะถอนคําม่ันของตนเสียโดยวิธีเดียวกับท่ีโฆษณาน้ันก็ได� เว�นแต�จะได�
แสดงไว�ในโฆษณาน้ันว�าจะไม�ถอน 

ถ�าคําม่ันน้ันไม�อาจจะถอนโดยวิธีดังกล�าวมาก�อน จะถอนโดยวิธีอ่ืนก็ได� แต�ถ�า
เช�นน้ันการถอนจะเปBนอันสมบูรณ"ใช�ได�เพียงเฉพาะต�อบุคคลท่ีรู� 

ถ�าผู�ให�คําม่ันได�กําหนดระยะเวลาให�ด�วยเพ่ือทําการอันบ�งน้ันไซร� ท�านให�สันนิษฐาน
ไว�ก�อนว�าผู�ให�คําม่ันได�สละสิทธิที่จะถอนคําม่ันน้ันเสียแล�ว 

 
มาตรา ๓๖๔  ถ�าบุคคลหลายคนกระทําการอันบ�งไว�ในโฆษณา ท�านว�าเฉพาะแต�คน

ท่ีทําได�ก�อนใครหมดเท�าน้ัน มีสิทธิจะได�รับรางวัล 
ถ�าบุคคลหลายคนกระทําการอันน้ันได�พร�อมกัน ท�านว�าแต�ละคนมีสิทธิจะได�รับ

รางวัลเปBนส�วนแบ�งเท�า ๆ กัน แต�ถ�ารางวัลน้ันมีสภาพแบ�งไม�ได�ก็ดี หรือถ�าตามข�อความแห�งคําม่ันน้ัน 
บุคคลแต�คนเดียวจะพึงรับรางวัลก็ดี ท�านให�วินิจฉัยด�วยวิธีจับสลาก 

บทบัญญัติดังกล�าวมาในวรรคท้ังสองข�างต�นน้ัน ท�านมิให�ใช�บังคับถ�าในโฆษณาน้ัน
แสดงเจตนาไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๓๖๕  คําม่ันจะให�รางวัลอันมีความประสงค"เปBนการประกวดชิงรางวัลน้ัน 

จะสมบูรณ"ก็ต�อเม่ือได�กําหนดระยะเวลาไว�ในคําโฆษณาด�วย 
การท่ีจะตัดสินว�าผู�ประกวดคนไหนได�กระทําสําเร็จตามเง่ือนไขในคําม่ันภายในเวลา

กําหนดหรือไม�ก็ดี หรือตัดสินในระหว�างผู�ประกวดหลายคนน้ันว�าคนไหนดีกว�ากันอย�างไรก็ดี ให�ผู�ช้ี
ขาดซึ่งได�ระบุช่ือไว�ในโฆษณาน้ันเปBนผู�ตัดสิน หรือถ�ามิได�ระบุช่ือผู�ช้ีขาดไว� ก็ให�ผู�ให�คําม่ันเปBนผู�ตัดสิน 
คําตัดสินอันน้ีย�อมผูกพันผู�ที่เก่ียวข�องด�วยทุกฝRาย 

ถ�าได�คะแนนทําดีเสมอกัน ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา ๓๖๔ วรรค ๒ มาใช�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 
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บังคับ แล�วแต�กรณี 
การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย"ท่ีทําข้ึนประกวดน้ัน ผู�ให�คําม่ันจะเรียกให�โอนแก�ตนได�

ต�อเม่ือได�ระบุไว�ในโฆษณาว�าจะพึงโอนเช�นน้ัน 
 
มาตรา ๓๖๖  ข�อความใด ๆ แห�งสัญญาอันคู�สัญญาแม�เพียงฝRายเดียวได�แสดงไว�ว�า

เปBนสาระสําคัญอันจะต�องตกลงกันหมดทุกข�อน้ัน หากคู�สัญญายังไม�ตกลงกันได�หมดทุกข�ออยู�ตราบใด 
เม่ือกรณีเปBนท่ีสงสัย ท�านนับว�ายังมิได�มีสัญญาต�อกัน การท่ีได�ทําความเข�าใจกันไว�เฉพาะบางสิ่ง
บางอย�าง ถึงแม�ว�าจะได�จดลงไว�ก็หาเปBนการผูกพันไม� 

ถ�าได�ตกลงกันว�าสัญญาอันมุ�งจะทําน้ันจะต�องทําเปBนหนังสือไซร� เม่ือกรณีเปBนท่ี
สงสัย ท�านนับว�ายังมิได�มีสัญญาต�อกันจนกว�าจะได�ทําข้ึนเปBนหนังสือ 

 
มาตรา ๓๖๗  สัญญาใดคู�สัญญาได�ถือว�าเปBนอันได�ทํากันข้ึนแล�ว แต�แท�จริงยังมิได�

ตกลงกันในข�อหน่ึงข�อใดอันจะต�องทําความตกลงให�สําเร็จ ถ�าจะพึงอนุมานได�ว�า ถึงหากจะไม�ทําความ
ตกลงกันในข�อน้ีได� สัญญาน้ันก็จะได�ทําข้ึนไซร� ท�านว�าข�อความส�วนท่ีได�ตกลงกันแล�วก็ย�อมเปBนอัน
สมบูรณ" 

 
มาตรา ๓๖๘  สัญญาน้ันท�านให�ตีความไปตามความประสงค"ในทางสุจริต โดย

พิเคราะห"ถึงปรกติประเพณีด�วย 
 

หมวด ๒ 
ผลแห�งสญัญา 

   
 
มาตรา ๓๖๙  ในสัญญาต�างตอบแทนน้ัน คู�สัญญาฝRายหน่ึงจะไม�ยอมชําระหน้ี

จนกว�าอีกฝRายหน่ึงจะชําระหน้ี หรือขอปฏิบัติการชําระหน้ีก็ได� แต�ความข�อน้ีท�านมิให�ใช�บังคับ ถ�าหน้ี
ของคู�สัญญาอีกฝRายหน่ึงยังไม�ถึงกําหนด 

 
มาตรา ๓๗๐  ถ�าสัญญาต�างตอบแทนมีวัตถุท่ีประสงค"เปBนการก�อให�เกิดหรือโอน

ทรัพยสิทธิในทรัพย"เฉพาะสิ่ง และทรัพย"น้ันสูญหรือเสียหายไปด�วยเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงอันจะโทษ
ลูกหน้ีมิได�ไซร� ท�านว�าการสูญหรือเสียหายน้ันตกเปBนพับแก�เจ�าหน้ี 

ถ�าไม�ใช�ทรัพย"เฉพาะสิ่ง ท�านให�ใช�บทบัญญัติท่ีกล�าวมาในวรรคก�อนน้ีบังคับแต�เวลา
ท่ีทรัพย"น้ันกลายเปBนทรัพย"เฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแห�งมาตรา ๑๙๕ วรรค ๒ น้ันไป 

 
มาตรา ๓๗๑  บทบัญญัติที่กล�าวมาในมาตราก�อนน้ี ท�านมิให�ใช�บังคับ ถ�าเปBนสัญญา

ต�างตอบแทนมีเง่ือนไขบังคับก�อน และทรัพย"อันเปBนวัตถุแห�งสัญญาน้ันสูญหรือทําลายลงในระหว�างท่ี
เง่ือนไขยังไม�สําเร็จ 

ถ�าทรัพย"น้ันเสียหายเพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงอันจะโทษเจ�าหน้ีมิได� และเม่ือ
เง่ือนไขน้ันสําเร็จแล�ว เจ�าหน้ีจะเรียกให�ชําระหน้ีโดยลดส�วนอันตนจะต�องชําระหน้ีตอบแทนน้ันลง 
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หรือเลิกสัญญาน้ันเสียก็ได� แล�วแต�จะเลือก แต�ในกรณีท่ีต�นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝRายลูกหน้ีน้ัน ท�าน
ว�าหากระทบกระท่ังถึงสิทธิของเจ�าหน้ีที่จะเรียกค�าสินไหมทดแทนไม� 

 
มาตรา ๓๗๒  นอกจากกรณีท่ีกล�าวไว�ในสองมาตราก�อน ถ�าการชําระหน้ีตกเปBนพ�น

วิสัย เพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงอันจะโทษฝRายหน่ึงฝRายใดก็ไม�ได�ไซร� ท�านว�าลูกหน้ีหามีสิทธิจะรับ
ชําระหน้ีตอบแทนไม� 

ถ�าการชําระหน้ีตกเปBนพ�นวิสัย เพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงอันจะโทษเจ�าหน้ีได� 
ลูกหน้ีก็หาเสียสิทธิท่ีจะรับชําระหน้ีตอบแทนไม� แต�ว�าลูกหน้ีได�อะไรไว�เพราะการปลดหน้ีก็ดี หรือใช�
คุณวุฒิความสามารถของตนเปBนประการอ่ืนเปBนเหตุให�ได�อะไรมา หรือแกล�งละเลยเสียไม�ขวนขวาย
เอาอะไรท่ีสามารถจะทําได�ก็ดี มากน�อยเท�าไร จะต�องเอามาหักกับจํานวนอันตนจะได�รับชําระหน้ีตอบ
แทน วิธีเดียวกันน้ีท�านให�ใช�ตลอดถึงกรณีท่ีการชําระหน้ีอันฝRายหน่ึงยังค�างชําระอยู�น้ันตกเปBนพ�นวิสัย
เพราะพฤติการณ"อันใดอันหน่ึงซึ่งฝRายน้ันมิต�องรับผิดชอบ ในเวลาเม่ืออีกฝRายหน่ึงผิดนัดไม�รับชําระหน้ี 

 
มาตรา ๓๗๓  ความตกลงทําไว�ล�วงหน�าเปBนข�อความยกเว�นมิให�ลูกหน้ีต�องรับผิดเพ่ือ

กลฉ�อฉล หรือความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของตนน้ัน ท�านว�าเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๓๗๔  ถ�าคู�สัญญาฝRายหน่ึงทําสัญญาตกลงว�าจะชําระหน้ีแก�บุคคลภายนอก

ไซร� ท�านว�าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหน้ีจากลูกหน้ีโดยตรงได� 
ในกรณีดังกล�าวมาในวรรคต�นน้ัน สิทธิของบุคคลภายนอกย�อมเกิดมีข้ึนต้ังแต�เวลาท่ี

แสดงเจตนาแก�ลูกหน้ีว�าจะถือเอาประโยชน"จากสัญญาน้ัน 
 
มาตรา ๓๗๕  เม่ือสิทธิของบุคคลภายนอกได�เกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแห�งมาตรา

ก�อนแล�ว คู�สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิน้ันในภายหลังได�ไม� 
 
มาตรา ๓๗๖  ข�อต�อสู�อันเกิดแต�มูลสัญญาดังกล�าวมาในมาตรา ๓๗๔ น้ัน ลูกหน้ี

อาจจะยกข้ึนต�อสู�บุคคลภายนอกผู�จะได�รับประโยชน"จากสัญญาน้ันได� 
 

หมวด ๓ 
มัดจําและกําหนดเบ้ียปรับ 

   
 
มาตรา ๓๗๗  เม่ือเข�าทําสัญญา ถ�าได�ให�สิ่งใดไว�เปBนมัดจํา ท�านให�ถือว�าการท่ีให�มัด

จําน้ันย�อมเปBนพยานหลักฐานว�าสัญญาน้ันได�ทํากันข้ึนแล�ว อน่ึง มัดจําน้ีย�อมเปBนประกันการท่ีจะ
ปฏิบัติตามสัญญาน้ันด�วย 

 
มาตรา ๓๗๘  มัดจําน้ัน ถ�ามิได�ตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน ท�านให�เปBนไปดังจะกล�าว

ต�อไปน้ี คือ 
(๑) ให�ส�งคืน หรือจัดเอาเปBนการใช�เงินบางส�วนในเม่ือชําระหน้ี 
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(๒) ให�ริบ ถ�าฝRายท่ีวางมัดจําละเลยไม�ชําระหน้ี หรือการชําระหน้ีตกเปBนพ�นวิสัย
เพราะพฤติการณ"อันใดอันหน่ึงซึ่งฝRายน้ันต�องรับผิดชอบ หรือถ�ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของ
ฝRายน้ัน 

(๓) ให�ส�งคืน ถ�าฝRายท่ีรับมัดจําละเลยไม�ชําระหน้ี หรือการชําระหน้ีตกเปBนพ�นวิสัย
เพราะพฤติการณ"อันใดอันหน่ึงซึ่งฝRายน้ีต�องรับผิดชอบ 

 
มาตรา ๓๗๙  ถ�าลูกหน้ีสัญญาแก�เจ�าหน้ีว�าจะใช�เงินจํานวนหน่ึงเปBนเบ้ียปรับเม่ือตน

ไม�ชําระหน้ีก็ดี หรือไม�ชําระหน้ีให�ถูกต�องสมควรก็ดี เม่ือลูกหน้ีผิดนัดก็ให�ริบเบ้ียปรับ ถ�าการชําระหน้ี
อันจะพึงทําน้ันได�แก�งดเว�นการอันใดอันหน่ึง หากทําการอันน้ันฝRาฝVนมูลหน้ีเม่ือใด ก็ให�ริบเบ้ียปรับ
เม่ือน้ัน 

 
มาตรา ๓๘๐  ถ�าลูกหน้ีได�สัญญาไว�ว�าจะให�เบ้ียปรับเม่ือตนไม�ชําระหน้ี เจ�าหน้ีจะ

เรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบน้ันแทนการชําระหน้ีก็ได� แต�ถ�าเจ�าหน้ีแสดงต�อลูกหน้ีว�าจะเรียกเอาเบ้ีย
ปรับฉะน้ันแล�ว ก็เปBนอันขาดสิทธิเรียกร�องชําระหน้ีอีกต�อไป 

ถ�าเจ�าหน้ีมีสิทธิเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม�ชําระหน้ี จะเรียกเอาเบ้ียปรับ
อันจะพึงริบน้ันในฐานเปBนจํานวนน�อยท่ีสุดแห�งค�าเสียหายก็ได� การพิสูจน"ค�าเสียหายย่ิงกว�าน้ัน ท�านก็
อนุญาตให�พิสูจน"ได� 

 
มาตรา ๓๘๑  ถ�าลูกหน้ีได�สัญญาไว�ว�าจะให�เบ้ียปรับเม่ือตนไม�ชําระหน้ีให�ถูกต�อง

สมควร เช�นว�าไม�ชําระหน้ีตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว�เปBนต�น นอกจากเรียกให�ชําระหน้ี เจ�าหน้ีจะเรียก
เอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบน้ันอีกด�วยก็ได� 

ถ�าเจ�าหน้ีมีสิทธิเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนในมูลชําระหน้ีไม�ถูกต�องสมควร ท�านให�
บังคับตามบทบัญญัติแห�งมาตรา ๓๘๐ วรรค ๒ 

ถ�าเจ�าหน้ียอมรับชําระหน้ีแล�ว จะเรียกเอาเบ้ียปรับได�ต�อเม่ือได�บอกสงวนสิทธิไว�
เช�นน้ันในเวลารับชําระหน้ี 

 
มาตรา ๓๘๒  ถ�าสัญญาว�าจะทําการชําระหน้ีอย�างอ่ืนให�เปBนเบ้ียปรับ ไม�ใช�ใช�เปBน

จํานวนเงินไซร� ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา ๓๗๙ ถึง ๓๘๑ มาใช�บังคับ แต�ถ�าเจ�าหน้ีเรียกเอาเบ้ีย
ปรับแล�ว สิทธิเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนก็เปBนอันขาดไป 

 
มาตรา ๓๘๓  ถ�าเบ้ียปรับท่ีริบน้ันสูงเกินส�วน ศาลจะลดลงเปBนจํานวนพอสมควรก็

ได� ในการท่ีจะวินิจฉัยว�าสมควรเพียงใดน้ัน ท�านให�พิเคราะห"ถึงทางได�เสียของเจ�าหน้ีทุกอย�างอันชอบ
ด�วยกฎหมาย ไม�ใช�แต�เพียงทางได�เสียในเชิงทรัพย"สิน เม่ือได�ใช�เงินตามเบ้ียปรับแล�ว สิทธิเรียกร�องขอ
ลดก็เปBนอันขาดไป 

นอกจากกรณีท่ีกล�าวไว�ในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท�านให�ใช�วิธีเดียวกันน้ีบังคับ ใน
เม่ือบุคคลสัญญาว�าจะให�เบ้ียปรับเม่ือตนกระทําหรืองดเว�นกระทําการอันหน่ึงอันใดน้ันด�วย 

 
มาตรา ๓๘๔  ถ�าการชําระหน้ีตามท่ีสัญญาไว�น้ันไม�สมบูรณ" การท่ีตกลงกันด�วยข�อ
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เบ้ียปรับในการไม�ปฏิบัติตามสัญญาน้ันก็ย�อมไม�สมบูรณ"ดุจกัน แม�ถึงคู�กรณีจะได�รู�ว�าข�อสัญญาน้ันไม�
สมบูรณ" 

 
มาตรา ๓๘๕  ถ�าลูกหน้ีโต�แย�งการริบเบ้ียปรับโดยอ�างเหตุว�าตนได�ชําระหน้ีแล�วไซร�

ท�านว�าลูกหน้ีจะต�องพิสูจน"การชําระหน้ี เว�นแต�การชําระหน้ีอันตนจะต�องทําน้ันเปBนการให�งดเว�นการ
อันใดอันหน่ึง 
 

หมวด ๔ 
เลิกสัญญา 

   
 

มาตรา ๓๘๖  ถ�าคู�สัญญาฝRายหน่ึงมีสิทธิเลกิสัญญาโดยข�อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติ
แห�งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช�นน้ันย�อมทําด�วยแสดงเจตนาแก�อีกฝRายหน่ึง 

แสดงเจตนาดังกล�าวมาในวรรคก�อนน้ัน ท�านว�าหาอาจจะถอนได�ไม� 
 
มาตรา ๓๘๗  ถ�าคู�สัญญาฝRายหน่ึงไม�ชําระหน้ี อีกฝRายหน่ึงจะกําหนดระยะเวลา

พอสมควร แล�วบอกกล�าวให�ฝRายน้ันชําระหน้ีภายในระยะเวลาน้ันก็ได� ถ�าและฝRายน้ันไม�ชําระหน้ี
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให�ไซร� อีกฝRายหน่ึงจะเลิกสัญญาเสียก็ได� 

 
มาตรา ๓๘๘  ถ�าวัตถุท่ีประสงค"แห�งสัญญาน้ัน ว�าโดยสภาพหรือโดยเจตนาท่ี

คู�สัญญาได�แสดงไว� จะเปBนผลสําเร็จได�ก็แต�ด�วยการชําระหน้ี ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรือภายใน
ระยะเวลาอันใดอันหน่ึงซึ่งกําหนดไว�ก็ดี และกําหนดเวลาหรือระยะเวลาน้ันได�ล�วงพ�นไปโดยฝRายใด
ฝRายหน่ึงมิได�ชําระหน้ีไซร� ท�านว�าอีกฝRายหน่ึงจะเลิกสัญญาน้ันเสียก็ได� มิพักต�องบอกกล�าวดังว�าไว�ใน
มาตราก�อนน้ันเลย 

 
มาตรา ๓๘๙  ถ�าการชําระหน้ีท้ังหมดหรือแต�บางส�วนกลายเปBนพ�นวิสัยเพราะเหตุ

อย�างใดอย�างหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีได�ไซร� เจ�าหน้ีจะเลิกสัญญาน้ันเสียก็ได� 
 
มาตรา ๓๙๐  ถ�าในสัญญาใดคู�สัญญาเปBนบุคคลหลายคนด�วยกันอยู�ข�างหน่ึงหรืออีก

ข�างหน่ึง ท�านว�าจะใช�สิทธิเลิกสัญญาได�ก็แต�เม่ือบุคคลเหล�าน้ันท้ังหมดรวมกันใช� ท้ังใช�ต�อบุคคล
เหล�าน้ันรวมหมดทุกคนด�วย ถ�าสิทธิเลิกสัญญาอันมีแก�บุคคลคนหน่ึงในจําพวกท่ีมีสิทธิน้ันเปBนอัน
ระงับสิ้นไปแล�ว สิทธิเลิกสัญญาอันมีแก�คนอ่ืน ๆ ก็ย�อมระงับสิ้นไปด�วย 

 
มาตรา ๓๙๑  เม่ือคู�สัญญาฝRายหน่ึงได�ใช�สิทธิเลิกสัญญาแล�ว คู�สัญญาแต�ละฝRาย

จําต�องให�อีกฝRายหน่ึงได�กลับคืนสู�ฐานะดังท่ีเปBนอยู�เดิม แต�ท้ังน้ีจะให�เปBนท่ีเสื่อมเสียแก�สิทธิของ
บุคคลภายนอกหาได�ไม� 

ส�วนเงินอันจะต�องใช�คืนในกรณีดังกล�าวมาในวรรคต�นน้ัน ท�านให�บวกดอกเบ้ียเข�า
ด�วย คิดต้ังแต�เวลาท่ีได�รับไว� 
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ส�วนท่ีเปBนการงานอันได�กระทําให�และเปBนการยอมให�ใช�ทรัพย"น้ัน การท่ีจะชดใช�คืน 
ท�านให�ทําได�ด�วยใช�เงินตามควรค�าแห�งการน้ัน ๆ หรือถ�าในสัญญามีกําหนดว�าให�ใช�เงินตอบแทน ก็ให�
ใช�ตามน้ัน 

การใช�สิทธิเลิกสัญญาน้ันหากระทบกระท่ังถึงสิทธิเรียกร�องค�าเสียหายไม� 
 
มาตรา ๓๙๒  การชําระหน้ีของคู�สัญญาอันเกิดแต�การเลิกสัญญาน้ัน ให�เปBนไปตาม

บทบัญญัติแห�งมาตรา ๓๖๙ 
 
มาตรา ๓๙๓  ถ�ามิได�กําหนดระยะเวลาไว�ให�ใช�สิทธิเลิกสัญญา คู�สัญญาอีกฝRายหน่ึง

จะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แล�วบอกกล�าวให�ฝRายท่ีมีสิทธิเลิกสัญญาน้ันแถลงให�ทราบภายใน
ระยะเวลาน้ันก็ได� ว�าจะเลิกสัญญาหรือหาไม� ถ�ามิได�รับคําบอกกล�าวเลิกสัญญาภายในระยะเวลาน้ัน 
สิทธิเลิกสัญญาก็เปBนอันระงับสิ้นไป 

 
มาตรา ๓๙๔  ถ�าทรัพย"อันเปBนวัตถุแห�งสัญญาน้ันบุบสลายไปในส�วนสําคัญเพราะ

การกระทําหรือเพราะความผิดของบุคคลผู�มีสิทธิเลิกสัญญาก็ดี หรือบุคคลน้ันได�ทําให�การคืนทรัพย"
กลายเปBนพ�นวิสัยก็ดี เปลี่ยนแปลงทรัพย"น้ันให�ผิดแผกไปเปBนอย�างอ่ืนด�วยประกอบข้ึนหรือดัดแปลงก็
ดี ท�านว�าสิทธิเลิกสัญญาน้ันก็เปBนอันระงับสิ้นไป 

แต�ถ�าทรัพย"อันเปBนวัตถุแห�งสัญญาได�สูญหายหรือบุบสลายไปโดยปราศจากการ
กระทําหรือความผิดของบุคคลผู�มีสิทธิเลิกสัญญาไซร� สิทธิเลิกสัญญาน้ันก็หาระงับสิ้นไปไม� 

 
ลักษณะ ๓ 

จัดการงานนอกสั่ง 
   

 
มาตรา ๓๙๕  บุคคลใดเข�าทํากิจการแทนผู�อ่ืนโดยเขามิได�ว�าขานวานใช�ให�ทําก็ดี 

หรือโดยมิได�มีสิทธิท่ีจะทําการงานน้ันแทนผู�อ่ืนด�วยประการใดก็ดี ท�านว�าบุคคลน้ันจะต�องจัดการงาน
ไปในทางท่ีจะให�สมประโยชน"ของตัวการ ตามความประสงค"อันแท�จริงของตัวการ หรือตามท่ีจะพึง
สันนิษฐานได�ว�าเปBนความประสงค"ของตัวการ 

 
มาตรา ๓๙๖  ถ�าการท่ีเข�าจัดการงานน้ันเปBนการขัดกับความประสงค"อันแท�จริงของ

ตัวการก็ดี หรือขัดกับความประสงค"ตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได�ก็ดี และผู�จัดการก็ควรจะได�รู�สึกเช�นน้ัน
แล�วด�วยไซร� ท�านว�าผู�จัดการจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ตัวการเพ่ือความเสียหายอย�างใด ๆ อัน
เกิดแต�ที่ได�เข�าจัดการน้ัน แม�ทั้งผู�จัดการจะมิได�มีความผิดประการอ่ืน 

 
มาตรา ๓๙๗  ถ�าผู� จัดการทํากิจอันใดซึ่งเปBนหน�าท่ีบังคับให� ตัวการทําเพ่ือ

สาธารณประโยชน"ก็ดี หรือเปBนหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีจะบํารุงรักษาผู�อ่ืนก็ดี และหากผู�จัดการมิได�เข�า
ทําแล�วกิจอันน้ันจะไม�สําเร็จภายในเวลาอันควรไซร� การท่ีได�ทําขัดกับความประสงค"ของตัวการเช�นน้ัน 
ท�านมิให�ยกข้ึนเปBนข�อวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๓๙๘  ถ�าผู�จัดการทํากิจอันใดเพ่ือประสงค"จะป;ดปPองอันตรายอันมีมาใกล�

ตัวการ จะเปBนภัยแก�ตัวก็ดี แก�ช่ือเสียงก็ดี หรือแก�ทรัพย"สินก็ดี ท�านว�าผู�จัดการต�องรับผิดชอบแต�เพียง
ท่ีจงใจทําผิด หรือท่ีเปBนความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๓๙๙  ผู�จัดการต�องบอกกล�าวแก�ตัวการโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได�ว�าตนได�เข�า

จัดการงานแทน และต�องรอฟ;งคําวินิจฉัยของตัวการ เว�นแต�ภัยจะมีข้ึนเพราะการท่ีหน�วงเน่ินไว� 
นอกจากน้ีท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา ๘๐๙ ถึง ๘๑๑ อันบังคับแก�ตัวแทนน้ันมาใช�บังคับแก�
หน�าท่ีของผู�จัดการด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐๐  ถ�าผู�จัดการเปBนผู�ไร�ความสามารถ ท�านว�าจะต�องรับผิดชอบแต�เพียง

ตามบทบัญญัติว�าด�วยค�าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด และว�าด�วยการคืนลาภมิควรได�เท�าน้ัน 
 
มาตรา ๔๐๑  ถ�าการท่ีเข�าจัดการงานน้ันเปBนการสมประโยชน"ของตัวการ และต�อง

ตามความประสงค"อันแท�จริงของตัวการ หรือความประสงค"ตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได�น้ันไซร� ท�านว�า
ผู�จัดการจะเรียกให�ชดใช�เงินอันตนได�ออกไปคืนแก�ตนเช�นอย�างตัวแทนก็ได� และบทบัญญัติมาตรา 
๘๑๖ วรรค ๒ น้ัน ท�านก็ให�นํามาใช�บังคับด�วยโดยอนุโลม 

อน่ึง ในกรณีท่ีกล�าวมาในมาตรา ๓๙๗ น้ัน แม�ถึงว�าท่ีเข�าจัดการงานน้ันจะเปBนการ
ขัดกับความประสงค"ของตัวการก็ดี ผู�จัดการก็ยังคงมีสิทธิเรียกร�องเช�นน้ันอยู� 

 
มาตรา ๔๐๒  ถ�าเง่ือนไขดังว�ามาในมาตราก�อนน้ันมิได�มี ท�านว�าตัวการจําต�องคืนสิ่ง

ท้ังหลายบรรดาท่ีได�มาเพราะเขาเข�าจัดการงานน้ันให�แก�ผู�จัดการ ตามบทบัญญัติว�าด�วยการคืนลาภมิ
ควรได� 

ถ�าตัวการให�สัตยาบันแก�การท่ีจัดทําน้ัน ท�านให�นําบทบัญญัติท้ังหลายแห�งประมวล
กฎหมายน้ีว�าด�วยตัวแทนมาใช�บังคับ แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๔๐๓  ถ�าผู�จัดการมิได�มีบุรพเจตนาจะเรียกให�ตัวการชดใช�คืน ผู�จัดการก็

ย�อมไม�มีสิทธิเรียกร�องเช�นน้ัน 
การท่ีบิดามารดา ปูRย�า ตายาย บํารุงรักษาผู�สืบสันดานเปBนทางอุปการะก็ดี หรือ

กลับกันเปBนทางปฏิการะก็ดี เม่ือกรณีเปBนท่ีสงสัย ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าไม�มีเจตนาจะเรียกให�
ผู�รับประโยชน"ชดใช�คืน 

 
มาตรา ๔๐๔  ถ�าผู�จัดการทําแทนผู�หน่ึงโดยสําคัญว�าทําแทนผู�อ่ืนอีกคนหน่ึงไซร� 

ท�านว�าผู�เปBนตัวการคนก�อนผู�เดียวมีสิทธิและหน�าท่ีอันเกิดแต�การท่ีได�จัดทําไปน้ัน 
 
มาตรา ๔๐๕  บทบัญญัติท้ังหลายท่ีกล�าวมาในสิบมาตราก�อนน้ัน ท�านมิให�ใช�บังคับ

แก�กรณีที่บุคคลหน่ึงเข�าทําการงานของผู�อ่ืนโดยสําคัญว�าเปBนการงานของตนเอง 
ถ�าบุคคลใดถือเอากิจการของผู�อ่ืนว�าเปBนของตนเอง ท้ังท่ีรู�แล�วว�าตนไม�มีสิทธิจะทํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 
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เช�นน้ันไซร� ท�านว�าตัวการจะใช�สิทธิเรียกร�องบังคับโดยมูลดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๙๕, ๓๙๖, ๓๙๙ 
และ ๔๐๐ น้ันก็ได� แต�เม่ือได�ใช�สิทธิดังว�ามาน้ีแล�ว ตัวการจะต�องรับผิดต�อผู�จัดการดังบัญญัติไว�ใน
มาตรา ๔๐๒ วรรค ๑ 

 
ลักษณะ ๔ 

ลาภมิควรได� 
   

 
มาตรา ๔๐๖  บุคคลใดได�มาซึ่งทรัพย"สิ่งใดเพราะการท่ีบุคคลอีกคนหน่ึงกระทําเพ่ือ

ชําระหน้ีก็ดี หรือได�มาด�วยประการอ่ืนก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ�างกฎหมายได� และเปBนทางให�
บุคคลอีกคนหน่ึงน้ันเสียเปรียบไซร� ท�านว�าบุคคลน้ันจําต�องคืนทรัพย"ให�แก�เขา อน่ึง การรับสภาพ
หน้ีสินว�ามีอยู�หรือหาไม�น้ัน ท�านก็ให�ถือว�าเปBนการกระทําเพ่ือชําระหน้ีด�วย 

บทบัญญัติอันน้ีท�านให�ใช�บังคับตลอดถึงกรณีท่ีได�ทรัพย"มา เพราะเหตุอย�างใดอย�าง
หน่ึงซึ่งมิได�มีได�เปBนข้ึน หรือเปBนเหตุที่ได�สิ้นสุดไปเสียก�อนแล�วน้ันด�วย 

 
มาตรา ๔๐๗  บุคคลใดได�กระทําการอันใดตามอําเภอใจเหมือนหน่ึงว�าเพ่ือชําระหน้ี

โดยรู�อยู�ว�าตนไม�มีความผูกพันท่ีจะต�องชําระ ท�านว�าบุคคลผู�น้ันหามีสิทธิจะได�รับคืนทรัพย"ไม� 
 
มาตรา ๔๐๘  บุคคลดังจะกล�าวต�อไปน้ีไม�มีสิทธิจะได�รับคืนทรัพย" คือ 
(๑) บุคคลผู�ชําระหน้ีอันมีเง่ือนเวลาบังคับเม่ือก�อนถึงกําหนดเวลาน้ัน 
(๒) บุคคลผู�ชําระหน้ีซึ่งขาดอายุความแล�ว 
(๓) บุคคลผู�ชําระหน้ีตามหน�าท่ีศีลธรรม หรือตามควรแก�อัธยาศัยในสมาคม 
 
มาตรา ๔๐๙  เม่ือบุคคลผู�หน่ึงผู�ใดซึ่งมิได�เปBนลูกหน้ีได�ชําระหน้ีไปโดยสําคัญผิด เปBน

เหตุให�เจ�าหน้ีผู�ทําการโดยสุจริตได�ทําลาย หรือลบล�างเสียซึ่งเอกสารอันเปBนพยานหลักฐานแห�งหน้ีก็ดี 
ยกเลิกหลักประกันเสียก็ดี สิ้นสิทธิไปเพราะขาดอายุความก็ดี ท�านว�าเจ�าหน้ีไม�จําต�องคืนทรัพย" 

บทบัญญัติท่ีกล�าวมาในวรรคก�อนน้ีไม�ขัดขวางต�อการท่ีบุคคลผู�ได�ชําระหน้ีน้ันจะใช�
สิทธิไล�เบ้ียเอาแก�ลูกหน้ีและผู�ค้ําประกัน ถ�าจะพึงมี 

 
มาตรา ๔๑๐  บุคคลผู�ใดได�ทําการชําระหน้ีโดยมุ�งต�อผลอย�างหน่ึง แต�มิได�เกิดผลข้ึน

เช�นน้ัน ถ�าและบุคคลน้ันได�รู�มาแต�แรกว�าการท่ีจะเกิดผลน้ันเปBนพ�นวิสัยก็ดี หรือได�เข�าปPองป;ดขัดขวาง
เสียมิให�เกิดผลเช�นน้ันโดยอาการอันฝRาฝVนความสุจริตก็ดี ท�านว�าบุคคลผู�น้ันไม�มีสิทธิจะได�รับคืนทรัพย" 

 
มาตรา ๔๑๑  บุคคลใดได�กระทําการเพ่ือชําระหน้ีเปBนการอันฝRาฝVนข�อห�ามตาม

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท�านว�าบุคคลน้ันหาอาจจะเรียกร�องคืนทรัพย"ได�ไม� 
 
มาตรา ๔๑๒  ถ�าทรัพย"สินซึ่งได�รับไว�เปBนลาภมิควรได�น้ันเปBนเงินจํานวนหน่ึง ท�าน

ว�าต�องคืนเต็มจํานวนน้ัน เว�นแต�เม่ือบุคคลได�รับไว�โดยสุจริต จึงต�องคืนลาภมิควรได�เพียงส�วนท่ียังมีอยู�
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ในขณะเม่ือเรียกคืน 
 
มาตรา ๔๑๓  เม่ือทรัพย"สินอันจะต�องคืนน้ันเปBนอย�างอ่ืนนอกจากจํานวนเงิน และ

บุคคลได�รับไว�โดยสุจริต ท�านว�าบุคคลเช�นน้ันจําต�องคืนทรัพย"สินเพียงตามสภาพท่ีเปBนอยู� และมิต�อง
รับผิดชอบในการท่ีทรัพย"น้ันสูญหายหรือบุบสลาย แต�ถ�าได�อะไรมาเปBนค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการสูญ
หายหรือบุบสลายเช�นน้ันก็ต�องให�ไปด�วย 

ถ�าบุคคลได�รับทรัพย"สินไว�โดยทุจริต ท�านว�าจะต�องรับผิดชอบในการสูญหายหรือบุบ
สลายน้ันเต็มภูมิ แม�กระท่ังการสูญหายหรือบุบสลายจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าถึง
อย�างไรทรัพย"สินน้ันก็คงต�องสูญหายหรือบุบสลายอยู�น่ันเอง 

 
มาตรา ๔๑๔  ถ�าการคืนทรัพย"ตกเปBนพ�นวิสัยเพราะสภาพแห�งทรัพย"สินท่ีได�รับไว�

น้ันเองก็ดี หรือเพราะเหตุอย�างอ่ืนก็ดี และบุคคลได�รับทรัพย"สินไว�โดยสุจริต ท�านว�าบุคคลเช�นน้ัน
จําต�องคืนลาภมิควรได�เพียงส�วนท่ียังมีอยู�ในขณะเม่ือเรียกคืน 

ถ�าบุคคลได�รับทรัพย"สินน้ันไว�โดยทุจริต ท�านว�าต�องใช�ราคาทรัพย"สินน้ันเต็มจํานวน 
 
มาตรา ๔๑๕  บุคคลผู�ได�รับทรัพย"สินไว�โดยสุจริตย�อมจะได�ดอกผลอันเกิดแต�

ทรัพย"สินน้ันตลอดเวลาท่ียังคงสุจริตอยู� 
ถ�าผู�ที่ได�รับไว�จะต�องคืนทรัพย"สินน้ันเม่ือใด ให�ถือว�าผู�น้ันตกอยู�ในฐานะทุจริตจําเดิม

แต�เวลาท่ีเรียกคืนน้ัน 
 
มาตรา ๔๑๖  ค�าใช�จ�ายท้ังหลายอันควรแก�การเพ่ือรักษาบํารุงหรือซ�อมแซม

ทรัพย"สินน้ัน ท�านว�าต�องชดใช�แก�บุคคลผู�คืนทรัพย"สินน้ันเต็มจํานวน 
แต�บุคคลเช�นว�าน้ีจะเรียกร�องให�ชดใช�ค�าใช�จ�ายตามธรรมดาเพ่ือบํารุง ซ�อมแซม

ทรัพย"สินน้ัน หรือค�าภาระติดพันท่ีต�องเสียไปในระหว�างท่ีตนคงเก็บดอกผลอยู�น้ันหาได�ไม� 
 
มาตรา ๔๑๗  ในส�วนค�าใช�จ�ายอย�างอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวมาในวรรคต�นแห�งมาตรา

ก�อนน้ัน บุคคลผู�คืนทรัพย"สินจะเรียกให�ชดใช�ได�แต�เฉพาะท่ีเสียไปในระหว�างท่ีตนทําการโดยสุจริต 
และเม่ือทรัพย"สินน้ันได�มีราคาเพ่ิมสูงข้ึนเพราะค�าใช�จ�ายน้ันในเวลาท่ีคืน และจะเรียกได�ก็แต�เพียงเท�า
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนเท�าน้ัน 

อน่ึง บทบัญญัติแห�งมาตรา ๔๑๕ วรรค ๒ น้ัน ท�านให�นํามาใช�บังคับด�วย แล�วแต�
กรณี 

 
มาตรา ๔๑๘  ถ�าบุคคลรับทรัพย"สินอันมิควรได�ไว�โดยทุจริต และได�ทําการดัดแปลง

หรือต�อเติมข้ึนในทรัพย"สินน้ัน ท�านว�าบุคคลเช�นน้ันต�องจัดทําทรัพย"สินน้ันให�คืนคงสภาพเดิมด�วย
ค�าใช�จ�ายของตนเองแล�วจึงส�งคืน เว�นแต�เจ�าของทรัพย"สินจะเลือกให�ส�งคืนตามสภาพท่ีเปBนอยู� ในกรณี
เช�นน้ีเจ�าของจะใช�ราคาค�าทําดัดแปลงหรือต�อเติม หรือใช�เงินจํานวนหน่ึงเปBนราคาทรัพย"สินเท�าท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ันก็ได� แล�วแต�จะเลือก 

ถ�าในเวลาท่ีจะต�องคืนทรัพย"น้ันเปBนพ�นวิสัยจะทําให�ทรัพย"สินคืนคงสภาพเดิมได� 
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หรือถ�าทําไปทรัพย"สินน้ันจะบุบสลายไซร� ท�านว�าบุคคลผู�ได�รับไว�จะต�องส�งคืนทรัพย"สินตามสภาพท่ี
เปBนอยู� และไม�มีสิทธิเรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือราคาทรัพย"สินท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะการดัดแปลงหรือต�อ
เติมน้ันได� 

 
มาตรา ๔๑๙  ในเร่ืองลาภมิควรได�น้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นกําหนดป:หน่ึงนับ

แต�เวลาท่ีฝRายผู�เสียหายรู�ว�าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเม่ือพ�นสิบป:นับแต�เวลาท่ีสิทธิน้ันได�มีขึ้น 
 

ลักษณะ ๕ 
ละเมิด 

   
 

หมวด ๑ 
ความรับผิดเพ่ือละเมิด 

   
 

มาตรา ๔๒๐  ผู�ใดจงใจหรือประมาทเลินเล�อ ทําต�อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให�เขา
เสียหายถึงแก�ชีวิตก็ดี แก�ร�างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย"สินหรือสิทธิอย�างหน่ึงอย�างใดก็ดี 
ท�านว�าผู�น้ันทําละเมิดจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน 

 
มาตรา ๔๒๑  การใช�สิทธิซึ่งมีแต�จะให�เกิดเสียหายแก�บุคคลอ่ืนน้ัน ท�านว�าเปBนการ

อันมิชอบด�วยกฎหมาย 
 
มาตรา ๔๒๒  ถ�าความเสียหายเกิดแต�การฝRาฝVนบทบังคับแห�งกฎหมายใดอันมีท่ี

ประสงค"เพ่ือจะปกปPองบุคคลอ่ืน ๆ ผู�ใดทําการฝRาฝVนเช�นน้ัน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าผู�น้ันเปBนผู�ผิด 
 
มาตรา ๔๒๓  ผู�ใดกล�าวหรือไขข�าวแพร�หลายซึ่งข�อความอันฝRาฝVนต�อความจริง เปBน

ท่ีเสียหายแก�ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเปBนท่ีเสียหายแก�ทางทํามาหาได�หรือทาง
เจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ท�านว�าผู�น้ันจะต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�เขาเพ่ือความเสียหาย
อย�างใด ๆ อันเกิดแต�การน้ัน แม�ทั้งเม่ือตนมิได�รู�ว�าข�อความน้ันไม�จริง แต�หากควรจะรู�ได� 

ผู�ใดส�งข�าวสารอันตนมิได�รู�ว�าเปBนความไม�จริง หากว�าตนเองหรือผู�รับข�าวสารน้ันมี
ทางได�เสียโดยชอบในการน้ันด�วยแล�ว ท�านว�าเพียงท่ีส�งข�าวสารเช�นน้ันหาทําให�ผู�น้ันต�องรับผิดใช�ค�า
สินไหมทดแทนไม� 

 
มาตรา ๔๒๔  ในการพิพากษาคดีข�อความรับผิดเพ่ือละเมิดและกําหนดค�าสินไหม

ทดแทนน้ัน ท�านว�าศาลไม�จําต�องดําเนินตามตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายลักษณะอาญาอันว�าด�วยการ
ท่ีจะต�องรับโทษ และไม�จําต�องพิเคราะห"ถึงการท่ีผู�กระทําผิดต�องคําพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม� 

 
มาตรา ๔๒๕  นายจ�างต�องร�วมกันรับผิดกับลูกจ�างในผลแห�งละเมิด ซึ่งลูกจ�างได�
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กระทําไปในทางการท่ีจ�างน้ัน 
 
มาตรา ๔๒๖  นายจ�างซึ่งได�ใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�บุคคลภายนอกเพ่ือละเมิดอัน

ลูกจ�างได�ทําน้ัน ชอบท่ีจะได�ชดใช�จากลูกจ�างน้ัน 
 
มาตรา ๔๒๗  บทบัญญัติในมาตราท้ังสองก�อนน้ัน ท�านให�ใช�บังคับแก�ตัวการและ

ตัวแทนด�วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๒๘  ผู�ว�าจ�างทําของไม�ต�องรับผิดเพ่ือความเสียหายอันผู�รับจ�างได�ก�อให�เกิด

ข้ึนแก�บุคคลภายนอกในระหว�างทําการงานท่ีว�าจ�าง เว�นแต�ผู�ว�าจ�างจะเปBนผู�ผิดในส�วนการงานท่ีสั่งให�
ทํา หรือในคําสั่งท่ีตนให�ไว� หรือในการเลือกหาผู�รับจ�าง 

 
มาตรา ๔๒๙  บุคคลใดแม�ไร�ความสามารถเพราะเหตุเปBนผู�เยาว"หรือวิกลจริตก็ยัง

ต�องรับผิดในผลท่ีตนทําละเมิด บิดามารดาหรือผู�อนุบาลของบุคคลเช�นว�าน้ีย�อมต�องรับผิดร�วมกับเขา
ด�วย เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าตนได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรแก�หน�าท่ีดูแลซึ่งทําอยู�น้ัน 

 
มาตรา ๔๓๐  ครูบาอาจารย" นายจ�าง หรือบุคคลอ่ืนซึ่ง รับดูแลบุคคลผู� ไร�

ความสามารถอยู�เปBนนิตย"ก็ดี ช่ัวคร้ังคราวก็ดี จําต�องรับผิดร�วมกับผู�ไร�ความสามารถในการละเมิด ซึ่ง
เขาได�กระทําลงในระหว�างท่ีอยู�ในความดูแลของตน ถ�าหากพิสูจน"ได�ว�าบุคคลน้ัน ๆ มิได�ใช�ความ
ระมัดระวังตามสมควร 

 
มาตรา ๔๓๑  ในกรณีท่ีกล�าวมาในสองมาตราก�อนน้ัน ท�านให�นําบทบัญญัติแห�ง

มาตรา ๔๒๖ มาใช�บังคับด�วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓๒  ถ�าบุคคลหลายคนก�อให�เกิดเสียหายแก�บุคคลอ่ืนโดยร�วมกันทําละเมิด 

ท�านว�าบุคคลเหล�าน้ันจะต�องร�วมกันรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายน้ัน ความข�อน้ีท�าน
ให�ใช�ตลอดถึงกรณีท่ีไม�สามารถสืบรู�ตัวได�แน�ว�าในจําพวกท่ีทําละเมิดร�วมกันน้ัน คนไหนเปBนผู�
ก�อให�เกิดเสียหายน้ันด�วย 

อน่ึง บุคคลผู�ยุยงส�งเสริมหรือช�วยเหลือในการทําละเมิด ท�านก็ให�ถือว�าเปBนผู�กระทํา
ละเมิดร�วมกันด�วย 

ในระหว�างบุคคลท้ังหลายซึ่งต�องรับผิดร�วมกันใช�ค�าสินไหมทดแทนน้ัน ท�านว�าต�าง
ต�องรับผิดเปBนส�วนเท�า ๆ กัน เว�นแต�โดยพฤติการณ" ศาลจะวินิจฉัยเปBนประการอ่ืน 

 
มาตรา ๔๓๓  ถ�าความเสียหายเกิดข้ึนเพราะสัตว" ท�านว�าเจ�าของสัตว"หรือบุคคลผู�รับ

เลี้ยงรับรักษาไว�แทนเจ�าของจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ฝRายท่ีต�องเสียหายเพ่ือความเสียหาย
อย�างใด ๆ อันเกิดแต�สัตว"น้ัน เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าตนได�ใช�ความระมัดระวังอันสมควรแก�การเลี้ยงการ
รักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว" หรือตามพฤติการณ"อย�างอ่ืน หรือพิสูจน"ได�ว�าความเสียหายน้ันย�อม
จะต�องเกิดมีข้ึนท้ังท่ีได�ใช�ความระมัดระวังถึงเพียงน้ัน 
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อน่ึง บุคคลผู�ต�องรับผิดชอบดังกล�าวมาในวรรคต�นน้ัน จะใช�สิทธิไล�เบ้ียเอาแก�บุคคล
ผู�ที่เร�าหรือย่ัวสัตว"น้ันโดยละเมิด หรือเอาแก�เจ�าของสัตว"อ่ืนอันมาเร�าหรือย่ัวสัตว"น้ัน ๆ ก็ได� 

 
มาตรา ๔๓๔  ถ�าความเสียหายเกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�าง

อ่ืนก�อสร�างไว�ชํารุดบกพร�องก็ดี หรือบํารุงรักษาไม�เพียงพอก็ดี ท�านว�าผู�ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร�างน้ัน ๆ จําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทน แต�ถ�าผู�ครองได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือป;ดปPองมิให�
เกิดเสียหายฉะน้ันแล�ว ท�านว�าผู�เปBนเจ�าของจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทน 

บทบัญญัติท่ีกล�าวมาในวรรคก�อนน้ัน ให�ใช�บังคับได�ตลอดถึงความบกพร�องในการ
ปลูกหรือคํ้าจุนต�นไม�หรือกอไผ�ด�วย 

ในกรณีท่ีกล�าวมาในสองวรรคข�างต�นน้ัน ถ�ายังมีผู�อ่ืนอีกท่ีต�องรับผิดชอบในการ
ก�อให�เกิดเสียหายน้ันด�วยไซร� ท�านว�าผู�ครองหรือเจ�าของจะใช�สิทธิไล�เบ้ียเอาแก�ผู�น้ันก็ได� 

 
มาตรา ๔๓๕  บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร�างอย�างอ่ืนของผู�อ่ืน บุคคลผู�น้ันชอบท่ีจะเรียกให�จัดการตามท่ีจําเปBนเพ่ือบําบัดป;ดปPองภยันตราย
น้ันเสียได� 

 
มาตรา ๔๓๖  บุคคลผู�อยู�ในโรงเรือนต�องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะ

ของตกหล�นจากโรงเรือนน้ัน หรือเพราะท้ิงขว�างของไปตกในท่ีอันมิควร 
 
มาตรา ๔๓๗  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย�างใด ๆ อันเดิน

ด�วยกําลังเคร่ืองจักรกล บุคคลน้ันจะต�องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต�ยานพาหนะน้ัน เว�นแต�
จะพิสูจน"ได�ว�าการเสียหายน้ันเกิดแต�เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู�ต�องเสียหายน้ันเอง 

ความข�อน้ีให�ใช�บังคับได�ตลอดถึงบุคคลผู�มีไว�ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย"อันเปBน
ของเกิดอันตรายได�โดยสภาพ หรือโดยความมุ�งหมายท่ีจะใช� หรือโดยอาการกลไกของทรัพย"น้ันด�วย 

 
หมวด ๒ 

ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด 
   

 
มาตรา ๔๓๘  ค�าสินไหมทดแทนจะพึงใช�โดยสถานใดเพียงใดน้ัน ให�ศาลวินิจฉัยตาม

ควรแก�พฤติการณ"และความร�ายแรงแห�งละเมิด 
อน่ึง ค�าสินไหมทดแทนน้ัน ได�แก�การคืนทรัพย"สินอันผู�เสียหายต�องเสียไปเพราะ

ละเมิด หรือใช�ราคาทรัพย"สินน้ัน รวมท้ังค�าเสียหายอันจะพึงบังคับให�ใช�เพ่ือความเสียหายอย�างใด ๆ 
อันได�ก�อข้ึนน้ันด�วย 

 
มาตรา ๔๓๙  บุคคลผู�จําต�องคืนทรัพย"อันผู�อ่ืนต�องเสียไปเพราะละเมิดแห�งตนน้ัน 

ยังต�องรับผิดชอบตลอดถึงการท่ีทรัพย"น้ันทําลายลงโดยอุบัติเหตุ หรือการคืนทรัพย"ตกเปBนพ�นวิสัย
เพราะเหตุอย�างอ่ืนโดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย"น้ันเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุน้ันด�วย เว�นแต�เม่ือการท่ี
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ทรัพย"สินทําลาย หรือตกเปBนพ�นวิสัยจะคืน หรือเสื่อมเสียน้ัน ถึงแม�ว�าจะมิได�มีการทําละเมิด ก็คง
จะต�องตกไปเปBนอย�างน้ันอยู�เอง 

 
มาตรา ๔๔๐  ในกรณีท่ีต�องใช�ราคาทรัพย"อันได�เอาของเขาไปก็ดี ในกรณีท่ีต�องใช�

ราคาทรัพย"อันลดน�อยลงเพราะบุบสลายก็ดี ฝRายผู�ต�องเสียหายจะเรียกดอกเบ้ียในจํานวนเงินท่ีจะต�อง
ใช� คิดต้ังแต�เวลาอันเปBนฐานท่ีต้ังแห�งการประมาณราคาน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๔๔๑  ถ�าบุคคลจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย�างใด ๆ 

เพราะเอาสังหาริมทรัพย"ของเขาไปก็ดี หรือเพราะทําของเขาให�บุบสลายก็ดี เม่ือใช�ค�าสินไหมทดแทน
ให�แก�บุคคลซึ่งเปBนผู�ครองทรัพย"น้ันอยู�ในขณะท่ีเอาไป หรือขณะท่ีทําให�บุบสลายน้ันแล�ว ท�านว�าเปBน
อันหลุดพ�นไปเพราะการท่ีได�ใช�ให�เช�นน้ัน แม�กระท่ังบุคคลภายนอกจะเปBนเจ�าของทรัพย"หรือมีสิทธิ
อย�างอ่ืนเหนือทรัพย"น้ัน เว�นแต�สิทธิของบุคคลภายนอกเช�นน้ันจะเปBนท่ีรู�อยู�แก�ตนหรือมิได�รู�เพราะ
ความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของตน 

 
มาตรา ๔๔๒  ถ�าความเสียหายได�เกิดข้ึนเพราะความผิดอย�างหน่ึงอย�างใดของผู�ต�อง

เสียหายประกอบด�วยไซร� ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งมาตรา ๒๒๓ มาใช�บังคับ โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๔๓  ในกรณีทําให�เขาถึงตายน้ัน ค�าสินไหมทดแทนได�แก�ค�าปลงศพรวมท้ัง

ค�าใช�จ�ายอันจําเปBนอย�างอ่ืน ๆ อีกด�วย 
ถ�ามิได�ตายในทันที ค�าสินไหมทดแทนได�แก�ค�ารักษาพยาบาลรวมท้ังค�าเสียหายท่ี

ต�องขาดประโยชน"ทํามาหาได�เพราะไม�สามารถประกอบการงานน้ันด�วย 
ถ�าว�าเหตุท่ีตายลงน้ันทําให�บุคคลหน่ึงคนใดต�องขาดไร�อุปการะตามกฎหมายไปด�วย

ไซร� ท�านว�าบุคคลคนน้ันชอบท่ีจะได�รับค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน 
 
มาตรา ๔๔๔  ในกรณีทําให�เสียหายแก�ร�างกายหรืออนามัยน้ัน ผู�ต�องเสียหายชอบท่ี

จะได�ชดใช�ค�าใช�จ�ายอันตนต�องเสียไป และค�าเสียหายเพ่ือการท่ีเสียความสามารถประกอบการงาน
สิ้นเชิงหรือแต�บางส�วน ท้ังในเวลาป;จจุบันน้ันและในเวลาอนาคตด�วย 

ถ�าในเวลาท่ีพิพากษาคดี เปBนพ�นวิสัยจะหย่ังรู�ได�แน�ว�าความเสียหายน้ันได�มีแท�จริง
เพียงใด ศาลจะกล�าวในคําพิพากษาว�ายังสงวนไว�ซึ่งสิทธิที่จะแก�ไขคําพิพากษาน้ันอีกภายในระยะเวลา
ไม�เกินสองป:ก็ได� 

 
มาตรา ๔๔๕  ในกรณีทําให�เขาถึงตาย หรือให�เสียหายแก�ร�างกายหรืออนามัยก็ดี ใน

กรณีทําให�เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ�าผู�ต�องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต�องทําการงานให�เปBน
คุณแก�บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกน้ันไซร� ท�านว�าบุคคลผู�จําต�อง
ใช�ค�าสินไหมทดแทนน้ันจะต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�บุคคลภายนอกเพ่ือท่ีเขาต�องขาดแรงงานอัน
น้ันไปด�วย 

 
มาตรา ๔๔๖  ในกรณีทําให�เขาเสียหายแก�ร�างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําให�เขา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เสียเสรีภาพก็ดี ผู�ต�องเสียหายจะเรียกร�องเอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความท่ีเสียหายอย�างอ่ืนอันมิใช�ตัว
เงินด�วยอีกก็ได� สิทธิเรียกร�องอันน้ีไม�โอนกันได� และไม�ตกสืบไปถึงทายาท เว�นแต�สิทธิน้ันจะได�รับ
สภาพกันไว�โดยสัญญาหรือได�เร่ิมฟPองคดีตามสิทธิน้ันแล�ว 

อน่ึง หญิงท่ีต�องเสียหายเพราะผู�ใดทําผิดอาญาเปBนทุรศีลธรรมแก�ตนก็ย�อมมีสิทธิ
เรียกร�องทํานองเดียวกันน้ี 

 
มาตรา ๔๔๗  บุคคลใดทําให�เขาต�องเสียหายแก�ช่ือเสียง เม่ือผู�ต�องเสียหายร�องขอ 

ศาลจะสั่งให�บุคคลน้ันจัดการตามควรเพ่ือทําให�ช่ือเสียงของผู�น้ันกลับคืนดีแทนให�ใช�ค�าเสียหาย หรือ
ท้ังให�ใช�ค�าเสียหายด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๔๔๘  สิทธิเรียกร�องค�าเสียหายอันเกิดแต�มูลละเมิดน้ัน ท�านว�าขาดอายุ

ความเม่ือพ�นป:หน่ึงนับแต�วันท่ีผู�ต�องเสียหายรู�ถึงการละเมิดและรู�ตัวผู�จะพึงต�องใช�ค�าสินไหมทดแทน 
หรือเม่ือพ�นสิบป:นับแต�วันทําละเมิด 

แต�ถ�าเรียกร�องค�าเสียหายในมูลอันเปBนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา 
และมีกําหนดอายุความทางอาญายาวกว�าท่ีกล�าวมาน้ันไซร� ท�านให�เอาอายุความท่ียาวกว�าน้ันมา
บังคับ 

 
หมวด ๓ 

นิรโทษกรรม 
   

 
มาตรา ๔๔๙  บุคคลใดเม่ือกระทําการปPองกันโดยชอบด�วยกฎหมายก็ดี กระทําตาม

คําสั่งอันชอบด�วยกฎหมายก็ดี หากก�อให�เกิดเสียหายแก�ผู�อ่ืนไซร� ท�านว�าบุคคลน้ันหาต�องรับผิดใช�ค�า
สินไหมทดแทนไม� 

ผู�ต�องเสียหายอาจเรียกค�าสินไหมทดแทนจากผู�เปBนต�นเหตุให�ต�องปPองกันโดยชอบ
ด�วยกฎหมาย หรือจากบุคคลผู�ให�คําสั่งโดยละเมิดน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๔๕๐  ถ�าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพย"สิ่งหน่ึงสิ่งใด เพ่ือจะบําบัดป;ด

ปPองภยันตรายซึ่งมีมาเปBนสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท�านว�าไม�จําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทน หากความ
เสียหายน้ันไม�เกินสมควรแก�เหตุภยันตราย 

ถ�าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพย"สิ่งหน่ึงสิ่งใด เพ่ือจะบําบัดป;ดปPองภยันตราย
อันมีแก�เอกชนโดยฉุกเฉิน ผู�น้ันจะต�องใช�คืนทรัพย"น้ัน 

ถ�าบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพย"สิ่งหน่ึงสิ่งใด เพ่ือจะปPองกันสิทธิของตนหรือ
ของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัวทรัพย"น้ันเองเปBนเหตุ บุคคลเช�นว�าน้ีหา
ต�องรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทนไม� หากว�าความเสียหายน้ันไม�เกินสมควรแก�เหตุ แต�ถ�าภยันตรายน้ัน
เกิดข้ึนเพราะความผิดของบุคคลน้ันเองแล�ว ท�านว�าจําต�องรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทนให� 

 
มาตรา ๔๕๑  บุคคลใช�กําลังเพ่ือปPองกันสิทธิของตน ถ�าตามพฤติการณ"จะขอให�ศาล
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หรือเจ�าหน�าท่ีช�วยเหลือให�ทันท�วงทีไม�ได� และถ�ามิได�ทําในทันใด ภัยมีอยู�ด�วยการท่ีตนจะได�สมดังสิทธิ
น้ันจะต�องประวิงไปมากหรือถึงแก�สาบสูญได�ไซร� ท�านว�าบุคคลน้ันหาต�องรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทน
ไม� 

การใช�กําลังดังกล�าวมาในวรรคก�อนน้ัน ท�านว�าต�องจํากัดครัดเคร�งแต�เฉพาะท่ีจําเปBน
เพ่ือจะบําบัดป;ดปPองภยันตรายเท�าน้ัน 

ถ�าบุคคลผู�ใดกระทําการดังกล�าวมาในวรรคต�น เพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปว�ามี
เหตุอันจําเปBนท่ีจะทําได�โดยชอบด�วยกฎหมายไซร� ท�านว�าผู�น้ันจะต�องรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�
บุคคลอ่ืน แม�ทั้งการท่ีหลงพลาดไปน้ันจะมิใช�เปBนเพราะความประมาทเลินเล�อของตน 

 
มาตรา ๔๕๒  ผู�ครองอสังหาริมทรัพย"ชอบท่ีจะจับสัตว"ของผู�อ่ืนอันเข�ามาทําความ

เสียหายในอสังหาริมทรัพย"น้ัน และยึดไว�เปBนประกันค�าสินไหมทดแทนอันจะพึงต�องใช�แก�ตนได� และ
ถ�าเปBนการจําเปBนโดยพฤติการณ"แม�จะฆ�าสัตว"น้ันเสียก็ชอบท่ีจะทําได� 

แต�ว�าผู�น้ันต�องบอกกล�าวแก�เจ�าของสัตว"โดยไม�ชักช�า ถ�าและหาตัวเจ�าของสัตว"ไม�พบ 
ผู�ที่จับสัตว"ไว�ต�องจัดการตามสมควรเพ่ือสืบหาตัวเจ�าของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 
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พระราชกฤษฎีกา 
ให�ใช�บทบัญญติัแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

บรรพ ๓ 
ท่ีได�ตรวจชําระใหม�๗ 
   

 
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล�าเจ�าอยู�หัว ดํารัสเหนือเกล�าฯ ให�ประกาศจงทราบท่ัวกันว�า 
 

จําเดิมแต�ได�ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"บรรพ ๓ แต�วันท่ี ๑ 
มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๗ เปBนต�นมา ได�มีความเห็นแนะนํามากหลายเพ่ือยังประมวลกฎหมายน้ีให�
สมบูรณ"ย่ิงข้ึน 
 

และเม่ือได�ตรวจพิจารณาโดยถ�องแท�แล�ว เห็นเปBนการสมควรให�ตรวจชําระ
บทบัญญัติในบรรพ ๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่กล�าวมาข�างต�นน้ันใหม� 
 

จ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ สั่งว�า บทบัญญัติเดิมในบรรพ ๓ แห�งประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ประกาศไว�แต� ณ วันท่ี ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๗ น้ันให�ยกเลิก
เสียสิ้น และใช�บทบัญญัติที่ตรวจชําระใหม�ต�อท�ายพระราชกฤษฎีกาน้ีแทน 
 

ให�ใช�พระราชกฤษฎีกาน้ีต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ เปBนต�นไป 
 

ประกาศมา ณ วันท่ี ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ เปBนป:ที่ ๔ ในรัชชกาลป;จจุบัน 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๕/-/หน�า ๑/๑ มกราคม ๒๔๗๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 
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บรรพ ๓ 
เอกเทศสัญญา 

   
 

ลักษณะ ๑ 
ซื้อขาย 

   
 

หมวด ๑ 
สภาพและหลกัสําคัญของสญัญาซื้อขาย 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๔๕๓  อันว�าซื้อขายน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลฝRายหน่ึง เรียกว�าผู�ขาย โอน

กรรมสิทธ์ิแห�งทรัพย"สินให�แก�บุคคลอีกฝRายหน่ึง เรียกว�าผู�ซื้อ และผู�ซื้อตกลงว�าจะใช�ราคาทรัพย"สินน้ัน
ให�แก�ผู�ขาย 
 

มาตรา ๔๕๔  การท่ีคู�กรณีฝRายหน่ึงให�คําม่ันไว�ก�อนว�าจะซื้อหรือขายน้ัน จะมีผลเปBน
การซื้อขายต�อเม่ืออีกฝRายหน่ึงได�บอกกล�าวความจํานงว�าจะทําการซื้อขายน้ันให�สําเร็จตลอดไป และ
คําบอกกล�าวเช�นน้ันได�ไปถึงบุคคลผู�ให�คําม่ันแล�ว 

ถ�าในคําม่ันมิได�กําหนดเวลาไว�เพ่ือการบอกกล�าวเช�นน้ันไซร� ท�านว�าบุคคลผู�ให�คําม่ัน
จะกําหนดเวลาพอสมควร และบอกกล�าวไปยังคู�กรณีอีกฝRายหน่ึงให�ตอบมาเปBนแน�นอนภายในเวลา
กําหนดน้ันก็ได� ว�าจะทําการซื้อขายให�สําเร็จตลอดไปหรือไม� ถ�าและไม�ตอบเปBนแน�นอนภายใน
กําหนดเวลาน้ันไซร� คําม่ันซึ่งได�ให�ไว�ก�อนน้ันก็เปBนอันไร�ผล 
 

มาตรา ๔๕๕  เม่ือกล�าวต�อไปเบ้ืองหน�าถึงเวลาซื้อขาย ท�านหมายความว�าเวลาซึ่ง
ทําสัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณ" 
 

มาตรา ๔๕๖๘  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย" ถ�ามิได�ทําเปBนหนังสือและจดทะเบียน
ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีเปBนโมฆะ วิธีน้ีให�ใช�ถึงซื้อขายเรือมีระวางต้ังแต�ห�าตันข้ึนไป ท้ังซื้อขายแพและ
สัตว"พาหนะด�วย 

                                                 
๘ มาตรา ๔๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 
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สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคําม่ันในการซื้อขายทรัพย"สินตามท่ีระบุไว�ในวรรคหน่ึง 
ถ�ามิได�มีหลักฐานเปBนหนังสืออย�างหน่ึงอย�างใดลงลายมือช่ือฝRายผู�ต�องรับผิดเปBนสําคัญ หรือได�วาง
ประจําไว� หรือได�ชําระหน้ีบางส�วนแล�ว จะฟPองร�องให�บังคับคดีหาได�ไม� 

บทบัญญัติที่กล�าวมาในวรรคก�อนน้ี ให�ใช�บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย"ซึ่งตก
ลงกันเปBนราคาสองหม่ืนบาท หรือกว�าน้ันข้ึนไปด�วย 
 

มาตรา ๔๕๗  ค�าฤชาธรรมเนียมทําสัญญาซื้อขายน้ัน ผู�ซื้อผู�ขายพึงออกใช�เท�ากันท้ัง
สองฝRาย 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การโอนกรรมสิทธ์ิ 
   

 
มาตรา ๔๕๘  กรรมสิทธ์ิในทรัพย"สินท่ีขายน้ัน ย�อมโอนไปยังผู�ซื้อต้ังแต�ขณะเม่ือได�

ทําสัญญาซื้อขายกัน 
 

มาตรา ๔๕๙  ถ�าสัญญาซื้อขายมีเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาบังคับไว� ท�านว�ากรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย"สินยังไม�โอนไปจนกว�าการจะได�เปBนไปตามเง่ือนไขหรือถึงกําหนดเง่ือนเวลาน้ัน 
 

มาตรา ๔๖๐  ในการซื้อขายทรัพย"สินซึ่งมิได�กําหนดลงไว�แน�นอนน้ัน ท�านว�า
กรรมสิทธ์ิยังไม�โอนไปจนกว�าจะได�หมาย หรือนับ ช่ัง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทําโดยวิธีอ่ืนเพ่ือให�
บ�งตัวทรัพย"สินน้ันออกเปBนแน�นอนแล�ว 

ในการซื้อขายทรัพย"สินเฉพาะสิ่ง ถ�าผู�ขายยังจะต�องนับ ช่ัง ตวง วัด หรือทําการ
อย�างอ่ืน หรือทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดอันเก่ียวแก�ทรัพย"สินเพ่ือให�รู�กําหนดราคาทรัพย"สินน้ันแน�นอน ท�านว�า
กรรมสิทธ์ิยังไม�โอนไปยังผู�ซื้อจนกว�าการหรือสิ่งน้ันได�ทําแล�ว 
 

หมวด ๒ 
หน�าท่ีและความรับผิดของผู�ขาย 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
การส�งมอบ 

   
 

มาตรา ๔๖๑  ผู�ขายจําต�องส�งมอบทรัพย"สินซึ่งขายน้ันให�แก�ผู�ซื้อ 
 

มาตรา ๔๖๒  การส�งมอบน้ันจะทําอย�างหน่ึงอย�างใดก็ได�สุดแต�ว�าเปBนผลให�
ทรัพย"สินน้ันไปอยู�ในเง้ือมมือของผู�ซื้อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 
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มาตรา ๔๖๓  ถ�าในสัญญากําหนดว�าให�ส�งทรัพย"สินซึ่งขายน้ันจากท่ีแห�งหน่ึงไปถึง

อีกแห�งหน่ึงไซร� ท�านว�าการส�งมอบย�อมสําเร็จเม่ือได�ส�งมอบทรัพย"สินน้ันให�แก�ผู�ขนส�ง 
 

มาตรา ๔๖๔  ค�าขนส�งทรัพย"สินซึ่งได�ซื้อขายกันไปยังท่ีแห�งอ่ืนนอกจากสถานท่ีอัน
พึงชําระหน้ีน้ัน ผู�ซื้อพึงออกใช� 
 

มาตรา ๔๖๕  ในการซื้อขายสังหาริมทรัพย"น้ัน 
(๑) หากว�าผู�ขายส�งมอบทรัพย"สินน�อยกว�าท่ีได�สัญญาไว� ท�านว�าผู�ซื้อจะป;ดเสียไม�รับ

เอาเลยก็ได� แต�ถ�าผู�ซื้อรับเอาทรัพย"สินน้ันไว� ผู�ซื้อก็ต�องใช�ราคาตามส�วน 
(๒) หากว�าผู�ขายส�งมอบทรัพย"สินมากกว�าท่ีได�สัญญาไว� ท�านว�าผู�ซื้อจะรับเอา

ทรัพย"สินน้ันไว�แต�เพียงตามสัญญาและนอกกว�าน้ันป;ดเสียก็ได� หรือจะป;ดเสียท้ังหมดไม�รับเอาไว�เลยก็
ได� ถ�าผู�ซื้อรับเอาทรัพย"สินอันเขาส�งมอบเช�นน้ันไว�ทั้งหมด ผู�ซื้อก็ต�องใช�ราคาตามส�วน 

(๓) หากว�าผู�ขายส�งมอบทรัพย"สินตามท่ีได�สัญญาไว�ระคนกับทรัพย"สินอย�างอ่ืนอัน
มิได�รวมอยู�ในข�อสัญญาไซร� ท�านว�าผู�ซื้อจะรับเอาทรัพย"สินไว�แต�ตามสัญญา และนอกกว�าน้ันป;ดเสียก็
ได� หรือจะป;ดเสียท้ังหมดก็ได� 
 

มาตรา ๔๖๖  ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย"น้ัน หากว�าได�ระบุจํานวนเน้ือท่ีท้ังหมดไว� 
และผู�ขายส�งมอบทรัพย"สินน�อยหรือมากไปกว�าท่ีได�สัญญาไซร� ท�านว�าผู�ซื้อจะป;ดเสีย หรือจะรับเอาไว�
และใช�ราคาตามส�วนก็ได� ตามแต�จะเลือก 

อน่ึง ถ�าขาดตกบกพร�องหรือล้ําจํานวนไม�เกินกว�าร�อยละห�าแห�งเน้ือท่ีท้ังหมดอันได�
ระบุไว�น้ันไซร� ท�านว�าผู�ซื้อจําต�องรับเอาและใช�ราคาตามส�วน แต�ว�าผู�ซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได�ในเม่ือ
ขาดตกบกพร�องหรือล้ําจํานวนถึงขนาดซึ่งหากผู�ซื้อได�ทราบก�อนแล�วคงจะมิได�เข�าทําสัญญาน้ัน 
 

มาตรา ๔๖๗  ในข�อรับผิดเพ่ือการท่ีทรัพย"ขาดตกบกพร�องหรือล้ําจํานวนน้ัน ท�าน
ห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นกําหนดป:หน่ึงนับแต�เวลาส�งมอบ 
 

มาตรา ๔๖๘  ถ�าในสัญญาไม�มีกําหนดเง่ือนเวลาให�ใช�ราคาไซร� ผู�ขายชอบท่ีจะยึด
หน�วงทรัพย"สินท่ีขายไว�ได�จนกว�าจะใช�ราคา 
 

มาตรา ๔๖๙  ถ�าผู�ซื้อล�มละลายก�อนส�งมอบทรัพย"สินก็ดี หรือผู�ซื้อเปBนคนล�มละลาย
แล�วในเวลาซื้อขายโดยผู�ขายไม�รู�ก็ดี หรือผู�ซื้อกระทําให�หลักทรัพย"ท่ีให�ไว�เพ่ือประกันการใช�เงินน้ัน
เสื่อมเสียหรือลดน�อยลงก็ดี ถึงแม�ในสัญญาจะมีกําหนดเง่ือนเวลาให�ใช�ราคา ผู�ขายก็ชอบท่ีจะยึดหน�วง
ทรัพย"สินซึ่งขายไว�ได� เว�นแต�ผู�ซื้อจะหาประกันท่ีสมควรให�ได� 
 

มาตรา ๔๗๐  ถ�าผู�ซื้อผิดนัด ผู�ขายซึ่งได�ยึดหน�วงทรัพย"สินไว�ตามมาตราท้ังหลายท่ี
กล�าวมา อาจจะใช�ทางแก�ต�อไปน้ีแทนทางแก�สามัญในการไม�ชําระหน้ีได� คือมีจดหมายบอกกล�าวไปยัง
ผู�ซื้อให�ใช�ราคากับท้ังค�าจับจ�ายเก่ียวกับการภายในเวลาอันควรซึ่งต�องกําหนดลงไว�ในคําบอกกล�าวน้ัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 
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ด�วย 
ถ�าผู�ซื้อละเลยเสียไม�ทําตามคําบอกกล�าว ผู�ขายอาจนําทรัพย"สินน้ันออกขาย

ทอดตลาดได� 
 

มาตรา ๔๗๑  เม่ือขายทอดตลาดได�เงินเปBนจํานวนสุทธิเท�าใด ให�ผู�ขายหักเอา
จํานวนท่ีค�างชําระแก�ตนเพ่ือราคาและค�าจับจ�ายเก่ียวการน้ันไว� ถ�าและยังมีเงินเหลือ ก็ให�ส�งมอบแก�ผู�
ซื้อโดยพลัน 
 

ส�วนท่ี ๒ 
ความรับผิดเพ่ือชํารุดบกพร�อง 

   
 

มาตรา ๔๗๒  ในกรณีท่ีทรัพย"สินซึ่งขายน้ันชํารุดบกพร�องอย�างหน่ึงอย�างใดอันเปBน
เหตุให�เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก�ประโยชน"อันมุ�งจะใช�เปBนปกติก็ดี ประโยชน"ท่ีมุ�งหมาย
โดยสัญญาก็ดี ท�านว�าผู�ขายต�องรับผิด 

ความท่ีกล�าวมาในมาตราน้ีย�อมใช�ได� ท้ังท่ีผู�ขายรู�อยู�แล�วหรือไม�รู�ว�าความชํารุด
บกพร�องมีอยู� 
 

มาตรา ๔๗๓  ผู�ขายย�อมไม�ต�องรับผิดในกรณีดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ถ�าผู�ซื้อได�รู�อยู�แล�วแต�ในเวลาซื้อขายว�ามีความชํารุดบกพร�องหรือควรจะได�รู�

เช�นน้ันหากได�ใช�ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได�แต�วิญaูชน 
(๒) ถ�าความชํารุดบกพร�องน้ันเปBนอันเห็นประจักษ"แล�วในเวลาส�งมอบ และผู�ซื้อรับ

เอาทรัพย"สินน้ันไว�โดยมิได�อิดเอ้ือน 
(๓) ถ�าทรัพย"สินน้ันได�ขายทอดตลาด 

 
มาตรา ๔๗๔  ในข�อรับผิดเพ่ือชํารุดบกพร�องน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นเวลาป:

หน่ึงนับแต�เวลาท่ีได�พบเห็นความชํารุดบกพร�อง 
 

ส�วนท่ี ๓ 
ความรับผิดในการรอนสิทธิ 

   
 

มาตรา ๔๗๕  หากว�ามีบุคคลผู�ใดมาก�อการรบกวนขัดสิทธิของผู�ซื้อในอันจะครอง
ทรัพย"สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู�น้ันมีสิทธิเหนือทรัพย"สินท่ีได�ซื้อขายกันน้ันอยู�ในเวลาซื้อขายก็ดี 
เพราะความผิดของผู�ขายก็ดี ท�านว�าผู�ขายจะต�องรับผิดในผลอันน้ัน 
 

มาตรา ๔๗๖  ถ�าสิทธิของผู�ก�อการรบกวนน้ันผู�ซื้อรู�อยู�แล�วในเวลาซื้อขาย ท�านว�า
ผู�ขายไม�ต�องรับผิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 
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มาตรา ๔๗๗  เ ม่ือใดการรบกวนขัดสิทธิน้ันเกิดเปBนคดีข้ึนระหว�างผู�ซื้อกับ

บุคคลภายนอก ผู�ซื้อชอบท่ีจะขอให�ศาลเรียกผู�ขายเข�าเปBนจําเลยร�วมหรือเปBนโจทก"ร�วมกับผู�ซื้อในคดี
น้ันได� เพ่ือศาลจะได�วินิจฉัยช้ีขาดข�อพิพาทระหว�างผู�เปBนคู�กรณีทั้งหลายรวมไปเปBนคดีเดียวกัน 
 

มาตรา ๔๗๘  ถ�าผู�ขายเห็นเปBนการสมควร จะสอดเข�าไปในคดีเพ่ือปฏิเสธการ
เรียกร�องของบุคคลภายนอก ก็ชอบท่ีจะทําได�ด�วย 
 

มาตรา ๔๗๙  ถ�าทรัพย"สินซึ่งซื้อขายกันหลุดไปจากผู�ซื้อท้ังหมดหรือแต�บางส�วน
เพราะเหตุการรอนสิทธิก็ดี หรือว�าทรัพย"สินน้ันตกอยู�ในบังคับแห�งสิทธิอย�างหน่ึงอย�างใดซึ่งเปBนเหตุให�
เสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแก�การท่ีจะใช� หรือเสื่อมความสะดวกในการใช�สอย หรือเสื่อม
ประโยชน"อันจะพึงได�แต�ทรัพย"สินน้ัน และซึ่งผู�ซื้อหาได�รู�ในเวลาซื้อขายไม�ก็ดี ท�านว�าผู�ขายต�องรับผิด 
 

มาตรา ๔๘๐  ถ�าอสังหาริมทรัพย"ต�องศาลแสดงว�าตกอยู�ในบังคับแห�งภาระจํายอม
โดยกฎหมายไซร� ท�านว�าผู�ขายไม�ต�องรับผิด เว�นไว�แต�ผู�ขายจะได�รับรองไว�ในสัญญาว�าทรัพย"สินน้ัน
ปลอดจากภาระจํายอมอย�างใด ๆ ท้ังสิ้น หรือปลอดจากภาระจํายอมอันน้ัน 
 

มาตรา ๔๘๑  ถ�าผู�ขายไม�ได�เปBนคู�ความในคดีเดิม หรือถ�าผู�ซื้อได�ประนีประนอมยอม
ความกับบุคคลภายนอก หรือยอมตามท่ีบุคคลภายนอกเรียกร�องไซร� ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีในข�อรับผิด
เพ่ือการรอนสิทธิเม่ือพ�นกําหนดสามเดือนนับแต�วันคําพิพากษาในคดีเดิมถึงท่ีสุด หรือนับแต�วัน
ประนีประนอมยอมความ หรือวันท่ียอมตามบุคคลภายนอกเรียกร�องน้ัน 
 

มาตรา ๔๘๒  ผู�ขายไม�ต�องรับผิดในการรอนสิทธิเม่ือกรณีเปBนดังกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ถ�าไม�มีการฟPองคดี และผู�ขายพิสูจน"ได�ว�าสิทธิของผู�ซื้อได�สูญไปโดยความผิดของ

ผู�ซื้อเอง หรือ 
(๒) ถ�าผู�ซื้อไม�ได�เรียกผู�ขายเข�ามาในคดี และผู�ขายพิสูจน"ได�ว�า ถ�าได�เรียกเข�ามาคดี

ฝRายผู�ซื้อจะชนะ หรือ 
(๓) ถ�าผู�ขายได�เข�ามาในคดี แต�ศาลได�ยกคําเรียกร�องของผู�ซื้อเสียเพราะความผิดของ

ผู�ซื้อเอง 
แต�ถึงกรณีจะเปBนอย�างไรก็ดี ถ�าผู�ขายถูกศาลหมายเรียกให�เข�ามาในคดีและไม�ยอม

เข�าว�าคดีร�วมเปBนจําเลยหรือร�วมเปBนโจทก"กับผู�ซื้อไซร� ท�านว�าผู�ขายคงต�องรับผิด 
 

ส�วนท่ี ๔ 
ข�อสัญญาว�าจะไม�ต�องรับผิด 

   
 

มาตรา ๔๘๓  คู�สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว�าผู�ขายจะไม�ต�องรับผิดเพ่ือความชํารุด
บกพร�องหรือเพ่ือการรอนสิทธิก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 
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มาตรา ๔๘๔  ข�อสัญญาว�าจะไม�ต�องรับผิดน้ัน ย�อมไม�คุ�มผู�ขายให�พ�นจากการต�องส�ง

เงินคืนตามราคา เว�นแต�จะได�ระบุไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 

มาตรา ๔๘๕  ข�อสัญญาว�าจะไม�ต�องรับผิดน้ัน ไม�อาจคุ�มความรับผิดของผู�ขายในผล
ของการอันผู�ขายได�กระทําไปเอง หรือผลแห�งข�อความจริงอันผู�ขายได�รู�อยู�แล�วและปกปZดเสีย 
 

หมวด ๓ 
หน�าท่ีของผู�ซื้อ 

   
 

มาตรา ๔๘๖  ผู�ซื้อจําต�องรับมอบทรัพย"สินท่ีตนได�รับซื้อและใช�ราคาตามข�อสัญญา
ซื้อขาย 
 

มาตรา ๔๘๗  อันราคาทรัพย"สินท่ีขายน้ันจะกําหนดลงไว�ในสัญญาก็ได� หรือจะ
ปล�อยไปให�กําหนดกันด�วยวิธีอย�างใดอย�างหน่ึงดังได�ตกลงกันไว�ในสัญญาน้ันก็ได� หรือจะถือเอาตาม
ทางการท่ีคู�สัญญาประพฤติต�อกันอยู�น้ันก็ได� 

ถ�าราคามิได�มีกําหนดเด็ดขาดอย�างใดดังว�ามาน้ันไซร� ท�านว�าผู�ซื้อจะต�องใช�ราคาตาม
สมควร 
 

มาตรา ๔๘๘  ถ�าผู�ซื้อพบเห็นความชํารุดบกพร�องในทรัพย"สินซึ่งตนได�รับซื้อ ผู�ซื้อ
ชอบท่ีจะยึดหน�วงราคาท่ียังไม�ได�ชําระไว�ได�ท้ังหมดหรือแต�บางส�วน เว�นแต�ผู�ขายจะหาประกันท่ี
สมควรให�ได� 
 

มาตรา ๔๘๙  ถ�าผู�ซื้อถูกผู�รับจํานองหรือบุคคลผู�เรียกร�องเอาทรัพย"สินท่ีขายน้ันขู�ว�า
จะฟPองเปBนคดีข้ึนก็ดี หรือมีเหตุอันควรเช่ือว�าจะถูกขู�เช�นน้ันก็ดี ผู�ซื้อก็ชอบท่ีจะยึดหน�วงราคาไว�
ท้ังหมดหรือบางส�วนได�ดุจกัน จนกว�าผู�ขายจะได�บําบัดภัยอันน้ันให�สิ้นไป หรือจนกว�าผู�ขายจะหา
ประกันท่ีสมควรให�ได� 
 

มาตรา ๔๙๐  ถ�าได�กําหนดกันไว�ว�าให�ส�งมอบทรัพย"สินซึ่งขายน้ันเวลาใด ท�านให�
สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเวลาอันเดียวกันน้ันเองเปBนเวลากําหนดใช�ราคา 
 

หมวด ๔ 
การซื้อขายเฉพาะบางอย�าง 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
ขายฝาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 
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มาตรา ๔๙๑  อันว�าขายฝากน้ัน คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย"สินตกไปยัง
ผู�ซื้อ โดยมีข�อตกลงกันว�าผู�ขายอาจไถ�ทรัพย"น้ันคืนได� 
 

มาตรา ๔๙๒๙  ในกรณีท่ีมีการไถ�ทรัพย"สินซึ่งขายฝากภายในเวลาท่ีกําหนดไว�ใน
สัญญาหรือภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือผู�ไถ�ได�วางทรัพย"อันเปBนสินไถ�ต�อสํานักงานวางทรัพย"
ภายในกําหนดเวลาไถ�โดยสละสิทธิถอนทรัพย"ท่ีได�วางไว� ให�ทรัพย"สินซึ่งขายฝากตกเปBนกรรมสิทธ์ิของ
ผู�ไถ�ต้ังแต�เวลาท่ีผู�ไถ�ได�ชําระสินไถ�หรือวางทรัพย"อันเปBนสินไถ� แล�วแต�กรณี 

ในกรณีท่ีได�วางทรัพย"ตามวรรคหน่ึง ให�เจ�าพนักงานของสํานักงานวางทรัพย"แจ�งให�
ผู�รับไถ�ทราบถึงการวางทรัพย"โดยพลัน โดยผู�ไถ�ไม�ต�องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม 
 

มาตรา ๔๙๓  ในการขายฝาก คู�สัญญาจะตกลงกันไม�ให�ผู�ซื้อจําหน�ายทรัพย"สินซึ่งขาย
ฝากก็ได� ถ�าและผู�ซื้อจําหน�ายทรัพย"สินน้ันฝRาฝVนสัญญาไซร� ก็ต�องรับผิดต�อผู�ขายในความเสียหายใด ๆ 
อันเกิดแต�การน้ัน 
 

มาตรา ๔๙๔  ท�านห�ามมิให�ใช�สิทธิไถ�ทรัพย"สินซึ่งขายฝากเม่ือพ�นเวลาดังจะกล�าว
ต�อไปน้ี 

(๑) ถ�าเปBนอสังหาริมทรัพย" กําหนดสิบป:นับแต�เวลาซื้อขาย 
(๒) ถ�าเปBนสังหาริมทรัพย" กําหนดสามป:นับแต�เวลาซื้อขาย 
 
มาตรา ๔๙๕  ถ�าในสัญญามีกําหนดเวลาไถ�เกินไปกว�าน้ัน ท�านให�ลดลงมาเปBนสิบป:

และสามป:ตามประเภททรัพย" 
 

มาตรา ๔๙๖๑๐  กําหนดเวลาไถ�น้ัน อาจทําสัญญาขยายกําหนดเวลาไถ�ได� แต�
กําหนดเวลาไถ�รวมกันท้ังหมด ถ�าเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๙๔ ให�ลดลงมาเปBนกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๔๙๔ 

การขยายกําหนดเวลาไถ�ตามวรรคหน่ึงอย�างน�อยต�องมีหลักฐานเปBนหนังสือลง
ลายมือช่ือผู�รับไถ� ถ�าเปBนทรัพย"สินซึ่งการซื้อขายกันจะต�องทําเปBนหนังสือและจดทะเบียนต�อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี ห�ามมิให�ยกการขยายเวลาข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�ได�สิทธิมาโดยเสียค�าตอบแทน
และโดยสุจริต และได�จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล�ว เว�นแต�จะได�นําหนังสือหรือหลักฐานเปBนหนังสือ
ดังกล�าวไปจดทะเบียนหรือจดแจ�งต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
 

มาตรา ๔๙๗  สิทธิในการไถ�ทรัพย"สินน้ัน จะพึงใช�ได�แต�บุคคลเหล�าน้ี คือ 
                                                 

๙ มาตรา ๔๙๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๑๐ มาตรา ๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 
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(๑) ผู�ขายเดิม หรือทายาทของผู�ขายเดิม หรือ 
(๒) ผู�รับโอนสิทธิน้ัน หรือ 
(๓) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว�โดยเฉพาะว�าให�เปBนผู�ไถ�ได� 

 
มาตรา ๔๙๘  สิทธิในการไถ�ทรัพย"สินน้ัน จะพึงใช�ได�เฉพาะต�อบุคคลเหล�าน้ี คือ 
(๑) ผู�ซื้อเดิม หรือทายาทของผู�ซื้อเดิม หรือ 
(๒) ผู� รับโอนทรัพย"สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย"สินน้ัน แต�ในข�อน้ีถ�าเปBน

สังหาริมทรัพย"จะใช�สิทธิได�ต�อเม่ือผู�รับโอนได�รู�ในเวลาโอน ว�าทรัพย"สินตกอยู�ในบังคับแห�งสิทธิไถ�คืน 
 
มาตรา ๔๙๙  สินไถ�น้ัน ถ�าไม�ได�กําหนดกันไว�ว�าเท�าใดไซร� ท�านให�ไถ�ตามราคาท่ีขาย

ฝาก 
ถ�าปรากฏในเวลาไถ�ว�าสินไถ�หรือราคาขายฝากท่ีกําหนดไว�สูงกว�าราคาขายฝากท่ี

แท�จริงเกินอัตราร�อยละสิบห�าต�อป: ให�ไถ�ได�ตามราคาขายฝากท่ีแท�จริงรวมประโยชน"ตอบแทนร�อยละ
สิบห�าต�อป:๑๑ 
 

มาตรา ๕๐๐  ค�าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู�ซื้อได�ออกไปน้ัน ผู�ไถ�ต�องใช�ให�แก�ผู�
ซื้อพร�อมกับสินไถ� 

ส�วนค�าฤชาธรรมเนียมการไถ�ทรัพย"น้ัน ผู�ไถ�พึงออกใช� 
 

มาตรา ๕๐๑  ทรัพย"สินซึ่งไถ�น้ัน ท�านว�าต�องส�งคืนตามสภาพท่ีเปBนอยู�ในเวลาไถ� แต�
ถ�าหากว�าทรัพย"สินน้ันถูกทําลายหรือทําให�เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู�ซื้อไซร� ท�านว�าผู�ซื้อจะต�อง
ใช�ค�าสินไหมทดแทน 
 

มาตรา ๕๐๒  ทรัพย"สินซึ่งไถ�น้ัน ท�านว�าบุคคลผู�ไถ�ย�อมได�รับคืนไปโดยปลอดจาก
สิทธิใด ๆ ซึ่งผู�ซื้อเดิม หรือทายาท หรือผู�รับโอนจากผู�ซื้อเดิมก�อให�เกิดข้ึนก�อนเวลาไถ� 

ถ�าว�าเช�าทรัพย"สินท่ีอยู�ในระหว�างขายฝากอันได�จดทะเบียนเช�าต�อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีแล�วไซร� ท�านว�าการเช�าน้ันหากมิได�ทําข้ึนเพ่ือจะให�เสียหายแก�ผู�ขาย กําหนดเวลาเช�ายังคงมี
เหลืออยู�อีกเพียงใด ก็ให�คงเปBนอันสมบูรณ"อยู�เพียงน้ัน แต�มิให�เกินกว�าป:หน่ึง 
 

ส�วนท่ี ๒ 
ขายตามตัวอย�าง ขายตามคําพรรณนา ขายเผื่อชอบ 

   
 

มาตรา ๕๐๓  ในการขายตามตัวอย�างน้ัน ผู�ขายจําต�องส�งมอบทรัพย"สินให�ตรงตาม
ตัวอย�าง 

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๙๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 
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ในการขายตามคําพรรณนา ผู�ขายจําต�องส�งมอบทรัพย"สินให�ตรงตามคําพรรณนา 
 

มาตรา ๕๐๔  ในข�อรับผิดเพ่ือการส�งของไม�ตรงตามตัวอย�าง หรือไม�ตรงตามคํา
พรรณนาน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นกําหนดป:หน่ึงนับแต�เวลาส�งมอบ 
 

มาตรา ๕๐๕  อันว�าขายเผื่อชอบน้ัน คือการซื้อขายกันโดยมีเง่ือนไขว�าให�ผู�ซื้อได�มี
โอกาสตรวจดูทรัพย"สินก�อนรับซื้อ 
 

มาตรา ๕๐๖  การตรวจดูทรัพย"สินน้ัน ถ�าไม�ได�กําหนดเวลากันไว� ผู�ขายอาจ
กําหนดเวลาอันสมควร และบอกกล�าวแก�ผู�ซื้อให�ตอบภายในกําหนดน้ันได�ว�าจะรับซื้อหรือไม� 
 

มาตรา ๕๐๗  ทรัพย"สินอันผู�ซื้อจะพึงตรวจดูก�อนท่ีจะส�งมอบแก�กันน้ัน ถ�าผู�ซื้อไม�
ตรวจรับภายในเวลาท่ีกําหนดไว�โดยสัญญา หรือโดยประเพณี หรือโดยคําบอกกล�าวของผู�ขายท�านว�า
ผู�ขายย�อมไม�มีความผูกพันต�อไป 
 

มาตรา ๕๐๘  เม่ือทรัพย"สินน้ันได�ส�งมอบแก�ผู�ซื้อเพ่ือให�ตรวจดูแล�ว การซื้อขายย�อม
เปBนอันบริบูรณ"ในกรณีต�อไปน้ี คือ 

(๑) ถ�าผู�ซื้อมิได�บอกกล�าวว�าไม�ยอมรับซื้อภายในเวลาท่ีกําหนดไว�โดยสัญญา หรือ
โดยประเพณี หรือโดยคําบอกกล�าว หรือ 

(๒) ถ�าผู�ซื้อไม�ส�งทรัพย"สินคืนภายในกําหนดเวลาดังกล�าวมาน้ัน หรือ 
(๓) ถ�าผู�ซื้อใช�ราคาทรัพย"สินน้ันสิ้นเชิง หรือแต�บางส�วน หรือ 
(๔) ถ�าผู�ซื้อจําหน�ายทรัพย"สินน้ัน หรือทําประการอ่ืนอย�างใดอันเปBนปริยายว�ารับซื้อ

ของน้ัน 
 

ส�วนท่ี ๓ 
ขายทอดตลาด 

   
 

มาตรา ๕๐๙  การขายทอดตลาดย�อมบริบูรณ" เม่ือผู�ทอดตลาดแสดงความตกลงด�วย
เคาะไม� หรือด�วยกิริยาอ่ืนอย�างใดอย�างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ�ายังมิได�แสดง
เช�นน้ันอยู�ตราบใด ท�านว�าผู�สู�ราคาจะถอนคําสู�ราคาของตนเสียก็ยังถอนได� 

 
มาตรา ๕๑๐  ผู�ซื้อในการขายทอดตลาดจะต�องทําตามคําโฆษณาบอกขาย และตาม

ความข�ออ่ืน ๆ ซึ่งผู�ทอดตลาดได�แถลงก�อนประเดิมการสู�ราคาทรัพย"สินเฉพาะรายไป 
 
มาตรา ๕๑๑  ท�านห�ามมิให�ผู�ทอดตลาดเข�าสู�ราคา หรือใช�ให�ผู�หน่ึงผู�ใดเข�าสู�ราคาใน

การทอดตลาดซึ่งตนเปBนผู�อํานวยการเอง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 
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มาตรา ๕๑๒  ท�านห�ามมิให�ผู�ขายเข�าสู�ราคาเอง หรือใช�ให�ผู�หน่ึงผู�ใดเข�าสู�ราคา เว�น
แต�จะได�แถลงไว�โดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการทอดตลาดน้ัน ว�าผู�ขายถือสิทธิที่จะเข�าสู�ราคาด�วย 
 

มาตรา ๕๑๓  เม่ือใดผู�ทอดตลาดเห็นว�าราคาซึ่งมีผู�สู�สูงสุดน้ันยังไม�เพียงพอ ผู�
ทอดตลาดอาจถอนทรัพย"สินจากการทอดตลาดได� 

 
มาตรา ๕๑๔  ผู�สู�ราคาย�อมพ�นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู�แต�ขณะเม่ือมีผู�อ่ืนสู�ราคา

สูงข้ึนไป ไม�ว�าการท่ีผู� อ่ืนสู� น้ันจะสมบูรณ"หรือมิสมบูรณ"ประการใด อีกประการหน่ึงเม่ือใดถอน
ทรัพย"สินรายน้ันจากการทอดตลาด ผู�สู�ราคาก็พ�นความผูกพันแต�ขณะท่ีถอนน้ันดุจกัน 

 
มาตรา ๕๑๕  ผู�สู�ราคาสูงสุดต�องใช�ราคาเปBนเงินสด เม่ือการซื้อขายบริบูรณ" หรือ

ตามเวลาท่ีกําหนดไว�ในคําโฆษณาบอกขาย 
 
มาตรา ๕๑๖  ถ�าผู�สู�ราคาสูงสุดละเลยเสียไม�ใช�ราคาไซร� ท�านให�ผู�ทอดตลาดเอา

ทรัพย"สินน้ันออกขายอีกซ้ําหน่ึง ถ�าและได�เงินเปBนจํานวนสุทธิไม�คุ�มราคาและค�าขายทอดตลาดช้ันเดิม 
ผู�สู�ราคาเดิมคนน้ันต�องรับผิดในส�วนท่ีขาด 

 
มาตรา ๕๑๗  ถ�าเงินรายได�ในการทอดตลาดส�วนหน่ึงส�วนใดค�างชําระอยู� เพราะเหตุ

ผู�ทอดตลาดละเลยไม�บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซร� ท�านว�าผู�ทอดตลาดจะต�อง
รับผิด 

 
ลักษณะ ๒ 
แลกเปลี่ยน 

   
 

มาตรา ๕๑๘  อันว�าแลกเปลี่ยนน้ัน คือสัญญาซึ่งคู�กรณีต�างโอนกรรมสิทธ์ิแห�ง
ทรัพย"สินให�กันและกัน 

 
มาตรา ๕๑๙  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซื้อขายน้ัน ท�านให�ใช�ถึงการแลกเปลีย่น

ด�วย โดยให�ถือว�าผู�เปBนคู�สัญญาแลกเปลี่ยนเปBนผู�ขายในส�วนทรัพย"สินซึ่งตนได�ส�งมอบ และเปBนผู�ซื้อใน
ส�วนทรัพย"สินซึ่งตนได�รับในการแลกเปลี่ยนน้ัน 

 
มาตรา ๕๒๐  ถ�าคู�สัญญาฝRายหน่ึงในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอนเงินเพ่ิมเข�ากับ

ทรัพย"สินสิ่งอ่ืนให�แก�อีกฝRายหน่ึงไซร� บทท้ังหลายอันว�าด�วยราคาในลักษณะซื้อขายน้ัน ให�ใช�ถึงเงิน
เช�นว�าน้ันด�วย 

 
ลักษณะ ๓ 

ให� 
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มาตรา ๕๒๑  อันว�าให�น้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงเรียกว�า ผู�ให� โอนทรัพย"สิน
ของตนให�โดยเสน�หาแก�บุคคลอีกคนหน่ึงเรียกว�า ผู�รับ และผู�รับยอมรับเอาทรัพย"สินน้ัน 
 

มาตรา ๕๒๒  การให�น้ันจะทําด�วยปลดหน้ีให�แก�ผู�รับ หรือด�วยชําระหน้ีซึ่งผู�รับค�าง
ชําระอยู�ก็ได� 

 
มาตรา ๕๒๓  การให�น้ัน ท�านว�าย�อมสมบูรณ"ต�อเม่ือส�งมอบทรัพย"สินท่ีให� 
 
มาตรา ๕๒๔  การให�สิทธิอันมีหนังสือตราสารเปBนสําคัญน้ัน ถ�ามิได�ส�งมอบตราสาร

ให�แก�ผู�รับ และมิได�มีหนังสือบอกกล�าวแก�ลูกหน้ีแห�งสิทธิน้ัน ท�านว�าการให�ย�อมไม�สมบูรณ" 
 
มาตรา ๕๒๕  การให�ทรัพย"สินซึ่งถ�าจะซื้อขายกันจะต�องทําเปBนหนังสือและจด

ทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีน้ัน ท�านว�าย�อมสมบูรณ"ต�อเม่ือได�ทําเปBนหนังสือและจดทะเบียนต�อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ี ในกรณีเช�นน้ี การให�ย�อมเปBนอันสมบูรณ"โดยมิพักต�องส�งมอบ 

 
มาตรา ๕๒๖  ถ�าการให�ทรัพย"สินหรือให�คําม่ันว�าจะให�ทรัพย"สินน้ันได�ทําเปBนหนังสือ

และจดทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว และผู�ให�ไม�ส�งมอบทรัพย"สินน้ันแก�ผู�รับไซร� ท�านว�าผู�รับ
ชอบท่ีจะเรียกให�ส�งมอบตัวทรัพย"สินหรือราคาแทนทรัพย"สินน้ันได� แต�ไม�ชอบท่ีจะเรียกค�าสินไหม
ทดแทนอย�างหน่ึงอย�างใดด�วยอีกได� 

 
มาตรา ๕๒๗  ถ�าผู�ให�ผูกตนไว�ว�าจะชําระหน้ีเปBนคราว ๆ ท�านว�าหน้ีน้ันเปBนอันระงับ

สิ้นไปเม่ือผู�ให�หรือผู�รับตาย เว�นแต�จะขัดกับเจตนาอันปรากฏแต�มูลหน้ี 
 
มาตรา ๕๒๘  ถ�าทรัพย"สินซึ่งให�น้ันมีค�าภาระติดพัน และผู�รับละเลยเสียไม�ชําระค�า

ภาระติดพันน้ันไซร� ท�านว�าโดยเง่ือนไขอันระบุไว�ในกรณีสิทธิเลิกสัญญาต�างตอบแทนกันน้ัน ผู�ให�จะ
เรียกให�ส�งทรัพย"สินท่ีให�น้ันคืนตามบทบัญญัติว�าด�วยคืนลาภมิควรได�น้ันก็ได� เพียงเท�าท่ีควรจะเอา
ทรัพย"น้ันไปใช�ชําระค�าภาระติดพันน้ัน 

แต�สิทธิเรียกคืนอันน้ีย�อมเปBนอันขาดไป ถ�าบุคคลภายนอกเปBนผู�มีสิทธิจะเรียกให�
ชําระค�าภาระติดพันน้ัน 

 
มาตรา ๕๒๙  ถ�าทรัพย"สินท่ีให�มีราคาไม�พอกับการท่ีจะชําระค�าภาระติดพันไซร� 

ท�านว�าผู�รับจะต�องชําระแต�เพียงเท�าราคาทรัพย"สินเท�าน้ัน 
 
มาตรา ๕๓๐  ถ�าการให�น้ันมีค�าภาระติดพัน ท�านว�าผู�ให�จะต�องรับผิดเพ่ือความชํารุด

บกพร�องหรือเพ่ือการรอนสิทธิเช�นเดียวกันกับผู�ขาย แต�ท�านจํากัดไว�ว�าไม�เกินจํานวนค�าภาระติดพัน 
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มาตรา ๕๓๑  อันผู�ให�จะเรียกถอนคืนการให�เพราะเหตุผู�รับประพฤติเนรคุณน้ัน 
ท�านว�าอาจจะเรียกได�แต�เพียงในกรณีดังจะกล�าวต�อไปน้ี 

(๑) ถ�าผู�รับได�ประทุษร�ายต�อผู�ให�เปBนความผิดฐานอาชญาอย�างร�ายแรงตามประมวล
กฎหมายลักษณะอาชญา หรือ 

(๒) ถ�าผู�รับได�ทําให�ผู�ให�เสียช่ือเสียง หรือหม่ินประมาทผู�ให�อย�างร�ายแรง หรือ 
(๓) ถ�าผู�รับได�บอกป;ดไม�ยอมให�สิ่งของจําเปBนเลี้ยงชีวิตแก�ผู�ให� ในเวลาท่ีผู�ให�ยากไร�

และผู�รับยังสามารถจะให�ได� 
 
มาตรา ๕๓๒  ทายาทของผู�ให�อาจเรียกให�ถอนคืนการให�ได�แต�เฉพาะในเหตุท่ีผู�รับได�

ฆ�าผู�ให�ตายโดยเจตนาและไม�ชอบด�วยกฎหมาย หรือได�กีดกันผู�ให�ไว�มิให�ถอนคืนการให� 
แต�ว�าผู�ให�ได�ฟPองคดีไว�แล�วอย�างใดโดยชอบ ทายาทของผู�ให�จะว�าคดีอันน้ันต�อไปก็ได� 
 
มาตรา ๕๓๓  เม่ือผู�ให�ได�ให�อภัยแก�ผู�รับในเหตุประพฤติเนรคุณน้ันแล�วก็ดี หรือเม่ือ

เวลาได�ล�วงไปแล�วหกเดือนนับแต�เหตุเช�นน้ันได�ทราบถึงบุคคลผู�ชอบท่ีจะเรียกถอนคืนการให�ได�น้ันก็ดี 
ท�านว�าหาอาจจะถอนคืนการให�ได�ไม� 

อน่ึง ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นเวลาสิบป:ภายหลังเหตุการณ"เช�นว�าน้ัน 
 
มาตรา ๕๓๔  เม่ือถอนคืนการให� ท�านให�ส�งคืนทรัพย"สินตามบทบัญญัติแห�ง

ประมวลกฎหมายน้ี ว�าด�วยลาภมิควรได� 
 
มาตรา ๕๓๕  การให�อันจะกล�าวต�อไปน้ี ท�านว�าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม�ได� 

คือ 
(๑) ให�เปBนบําเหน็จสินจ�างโดยแท� 
(๒) ให�สิ่งท่ีมีค�าภาระติดพัน 
(๓) ให�โดยหน�าท่ีธรรมจรรยา 
(๔) ให�ในการสมรส 
 
มาตรา ๕๓๖  การให�อันจะให�เปBนผลต�อเม่ือผู�ให�ตายน้ัน ท�านให�บังคับด�วยบท

กฎหมายว�าด�วยมรดกและพินัยกรรม 
 

ลักษณะ ๔ 
เช�าทรัพย" 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
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มาตรา ๕๓๗  อันว�าเช�าทรัพย"สินน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงเรียกว�า ผู�ให�เช�า ตก
ลงให�บุคคลอีกคนหน่ึงเรียกว�า ผู�เช�า ได�ใช�หรือได�รับประโยชน"ในทรัพย"สินอย�างใดอย�างหน่ึงช่ัว
ระยะเวลาอันมีจํากัด และผู�เช�าตกลงจะให�ค�าเช�าเพ่ือการน้ัน 

 
มาตรา ๕๓๘  เช�าอสังหาริมทรัพย"น้ัน ถ�ามิได�มีหลักฐานเปBนหนังสืออย�างหน่ึงอย�าง

ใดลงลายมือช่ือฝRายท่ีต�องรับผิดเปBนสําคัญ ท�านว�าจะฟPองร�องให�บังคับคดีหาได�ไม� ถ�าเช�ามีกําหนดกว�า
สามป:ข้ึนไป หรือกําหนดตลอดอายุของผู�เช�าหรือผู�ให�เช�าไซร� หากมิได�ทําเปBนหนังสือและจดทะเบียน
ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ท�านว�าการเช�าน้ันจะฟPองร�องให�บังคับคดีได�แต�เพียงสามป: 

 
มาตรา ๕๓๙  ค�าฤชาธรรมเนียมทําสัญญาเช�าน้ัน คู�สัญญาพึงออกใช�เสมอกันท้ังสอง

ฝRาย 
 
มาตรา ๕๔๐  อันอสังหาริมทรัพย" ท�านห�ามมิให�เช�ากันเปBนกําหนดเวลาเกินกว�า

สามสิบป: ถ�าได�ทําสัญญากันไว�เปBนกําหนดเวลานานกว�าน้ัน ท�านก็ให�ลดลงมาเปBนสามสิบป: 
อน่ึง กําหนดเวลาเช�าดังกล�าวมาน้ี เม่ือสิ้นลงแล�วจะต�อสัญญาอีกก็ได� แต�ต�องอย�าให�

เกินสามสิบป:นับแต�วันต�อสัญญา 
 
มาตรา ๕๔๑  สัญญาเช�าน้ันจะทํากันเปBนกําหนดว�าตลอดอายุของผู�ให�เช�าหรือของผู�

เช�าก็ให�ทําได� 
 
มาตรา ๕๔๒  บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย"อันเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช�า

ต�างราย ท�านว�าทรัพย"ตกไปอยู�ในครอบครองผู�เช�าคนใดก�อนด�วยสัญญาเช�าทรัพย"น้ัน คนน้ันมีสิทธิย่ิง
กว�าคนอ่ืน ๆ 

 
มาตรา ๕๔๓  บุคคลหลายคนเรียกร�องเอาอสังหาริมทรัพย"อันเดียวกันอาศัยมูล

สัญญาเช�าต�างราย ท�านให�วินิจฉัยดังต�อไปน้ี 
(๑) ถ�าการเช�าน้ันเปBนประเภทซึ่งมิได�บังคับไว�โดยกฎหมายว�าต�องจดทะเบียน ท�าน

ให�ถือว�าผู�เช�าซึ่งได�ทรัพย"สินไปไว�ในครอบครองก�อนด�วยสัญญาเช�าของตนน้ันมีสิทธิย่ิงกว�าคนอ่ืน ๆ 
(๒) ถ�าการเช�าทุก ๆ รายเปBนประเภทซึ่งบังคับไว�โดยกฎหมายว�าต�องจดทะเบียน 

ท�านให�ถือว�าผู�เช�าซึ่งได�จดทะเบียนการเช�าของตนก�อนน้ันมีสิทธิย่ิงกว�าคนอ่ืน ๆ 
(๓) ถ�าการเช�ามีทั้งประเภทซึ่งต�องจดทะเบียนและประเภทซึ่งไม�ต�องจดทะเบียนตาม

กฎหมายยันกันอยู�ไซร� ท�านว�าผู�เช�าคนท่ีได�จดทะเบียนการเช�าของตนน้ันมีสิทธิย่ิงกว�า เว�นแต�ผู�เช�าคน
อ่ืนจะได�ทรัพย"สินน้ันไปไว�ในครอบครองด�วยการเช�าของตนเสียก�อนวันจดทะเบียนน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๕๔๔  ทรัพย"สินซึ่งเช�าน้ัน ผู�เช�าจะให�เช�าช�วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีใน

ทรัพย"สินน้ันไม�ว�าท้ังหมดหรือแต�บางส�วนให�แก�บุคคลภายนอก ท�านว�าหาอาจทําได�ไม� เว�นแต�จะได�ตก
ลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืนในสัญญาเช�า 

ถ�าผู�เช�าประพฤติฝRาฝVนบทบัญญัติอันน้ี ผู�ให�เช�าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 
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มาตรา ๕๔๕  ถ�าผู�เช�าเอาทรัพย"สินซึ่งตนเช�าไปให�ผู�อ่ืนเช�าช�วงอีกทอดหน่ึงโดยชอบ

ท�านว�าผู�เช�าช�วงย�อมต�องรับผิดต�อผู�ให�เช�าเดิมโดยตรง ในกรณีเช�นว�าน้ีหากผู�เช�าช�วงจะได�ใช�ค�าเช�า
ให�แก�ผู�เช�าไปก�อน ท�านว�าผู�เช�าช�วงหาอาจจะยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�ผู�ให�เช�าได�ไม� 

อน่ึง บทบัญญัติอันน้ีไม�ห�ามการท่ีผู�ให�เช�าจะใช�สิทธิของตนต�อผู�เช�า 
 

หมวด ๒ 
หน�าท่ีและความรับผิดของผู�ให�เช�า 

   
 

มาตรา ๕๔๖  ผู�ให�เช�าจําต�องส�งมอบทรัพย"สินซึ่งให�เช�าน้ันในสภาพอันซ�อมแซมดี
แล�ว 

 
มาตรา ๕๔๗  ผู�เช�าต�องเสียค�าใช�จ�ายไปโดยความจําเปBนและสมควรเพ่ือรักษา

ทรัพย"สินซึ่งเช�าน้ันเท�าใด ผู�ให�เช�าจําต�องชดใช�ให�แก�ผู�เช�า เว�นแต�ค�าใช�จ�ายเพ่ือบํารุงรักษาตามปกติ
และเพ่ือซ�อมแซมเพียงเล็กน�อย 

 
มาตรา ๕๔๘  ถ�าผู�ให�เช�าส�งมอบทรัพย"สินซึ่งเช�าน้ันโดยสภาพไม�เหมาะแก�การท่ีจะ

ใช�เพ่ือประโยชน"ที่เช�ามา ผู�เช�าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 
 
มาตรา ๕๔๙  การส�งมอบทรัพย"สินซึ่งเช�าก็ดี ความรับผิดของผู�ให�เช�าในกรณีชํารุด

บกพร�องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห�งข�อสัญญาว�าจะไม�ต�องรับผิดก็ดี เหล�าน้ี ท�านให�บังคับด�วยบทบัญญัติ
ท้ังหลายแห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยการซื้อขายอนุโลมความตามควร 

 
มาตรา ๕๕๐  ผู�ให�เช�าย�อมต�องรับผิดในความชํารุดบกพร�องอันเกิดข้ึนในระหว�าง

เวลาเช�า และผู�ให�เช�าต�องจัดการซ�อมแซมทุกอย�างบรรดาซึ่งเปBนการจําเปBนข้ึน เว�นแต�การซ�อมแซม
ชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว�าผู�เช�าจะพึงต�องทําเอง 

 
มาตรา ๕๕๑  ถ�าความชํารุดบกพร�องแห�งทรัพย"สินท่ีเช�าน้ันไม�เปBนเหตุถึงแก�ผู�เช�า

จะต�องปราศจากการใช�และประโยชน" และผู�ให�เช�ายังแก�ไขได�ไซร� ผู�เช�าต�องบอกกล�าวแก�ผู�ให�เช�าให�
จัดการแก�ไขความชํารุดบกพร�องน้ันก�อน ถ�าและผู�ให�เช�าไม�จัดทําให�คืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู�เช�า
จะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� หากว�าความชํารุดบกพร�องน้ันร�ายแรงถึงสมควรจะทําเช�นน้ัน 

 
หมวด ๓ 

หน�าท่ีและความรับผิดของผู�เช�า 
   

 
มาตรา ๕๕๒  อันผู�เช�าจะใช�ทรัพย"สินท่ีเช�าเพ่ือการอย�างอ่ืนนอกจากท่ีใช�กันตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 
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ประเพณีนิยมปกติ หรือการดังกําหนดไว�ในสัญญาน้ัน ท�านว�าหาอาจจะทําได�ไม� 
 
มาตรา ๕๕๓  ผู�เช�าจําต�องสงวนทรัพย"สินท่ีเช�าน้ันเสมอกับท่ีวิญaูชนจะพึงสงวน

ทรัพย"สินของตนเอง และต�องบํารุงรักษาท้ังทําการซ�อมแซมเล็กน�อยด�วย 
 
มาตรา ๕๕๔  ถ�าผู�เช�ากระทําการฝRาฝVนบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒ มาตรา ๕๕๓ 

หรือฝRาฝVนข�อสัญญา ผู�ให�เช�าจะบอกกล�าวให�ผู�เช�าปฏิบัติให�ถูกต�องตามบทกฎหมายหรือข�อสัญญาน้ัน 
ๆ ก็ได� ถ�าและผู�เช�าละเลยเสียไม�ปฏิบัติตาม ท�านว�าผู�ให�เช�าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 

 
มาตรา ๕๕๕  ผู�เช�าจําต�องยอมให�ผู�ให�เช�าหรือตัวแทนของผู�ให�เช�าเข�าตรวจดู

ทรัพย"สินท่ีเช�าเปBนคร้ังคราว ในเวลาและระยะอันสมควร 
 
มาตรา ๕๕๖  ถ�าในระหว�างเวลาเช�ามีเหตุจะต�องซ�อมแซมทรัพย"สินซึ่งเช�าน้ันเปBน

การเร�งร�อน และผู�ให�เช�าประสงค"จะทําการอันจําเปBนเพ่ือท่ีจะซ�อมแซมเช�นว�าน้ันไซร� ท�านว�าผู�เช�าจะ
ไม�ยอมให�ทําน้ันไม�ได� แม�ถึงว�าการน้ันจะเปBนความไม�สะดวกแก�ตน ถ�าการซ�อมแซมเปBนสภาพซึ่งต�อง
กินเวลานานเกินสมควร จนเปBนเหตุให�ทรัพย"สินน้ันไม�เหมาะแก�การท่ีจะใช�เพ่ือประโยชน"ท่ีเช�ามา ผู�
เช�าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 

 
มาตรา ๕๕๗  ในกรณีอย�างใด ๆ ดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ถ�าทรัพย"สินท่ีเช�าน้ันชํารุดควรท่ีผู�ให�เช�าจะต�องซ�อมแซมก็ดี 
(๒) ถ�าจะต�องจัดการอย�างหน่ึงอย�างใดเพ่ือป;ดปPองภยันตรายแก�ทรัพย"สินน้ันก็ดี 
(๓) ถ�าบุคคลภายนอกรุกล้ําเข�ามาในทรัพย"สินท่ีเช�าหรือเรียกอ�างสิทธิอย�างใดอย�าง

หน่ึงเหนือทรัพย"สินน้ันก็ดี 
ในเหตุดังกล�าวน้ันให�ผู�เช�าแจ�งเหตุแก�ผู�ให�เช�าโดยพลัน เว�นแต�ผู�ให�เช�าจะได�ทราบเหตุ

น้ันอยู�ก�อนแล�ว 
ถ�าผู�เช�าละเลยเสียไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติน้ีไซร� ท�านว�าผู�เช�าจะต�องรับผิดต�อผู�ให�

เช�าในเม่ือผู�ให�เช�าต�องเสียหายอย�างใด ๆ เพราะความละเลยชักช�าของผู�เช�าน้ัน 
 
มาตรา ๕๕๘  อันทรัพย"สินท่ีเช�าน้ัน ถ�ามิได�รับอนุญาตของผู�ให�เช�าก�อน ผู�เช�าจะทํา

การดัดแปลงหรือต�อเติมอย�างหน่ึงอย�างใดหาได�ไม� ถ�าและผู�เช�าทําไปโดยมิได�รับอนุญาตของผู�ให�เช�า
เช�นน้ันไซร� เม่ือผู�ให�เช�าเรียกร�อง ผู�เช�าจะต�องทําให�ทรัพย"สินน้ันกลับคืนคงสภาพเดิม ท้ังจะต�องรับผิด
ต�อผู�ให�เช�าในความสูญหายหรือบุบสลายอย�างใด ๆ อันเกิดแต�การดัดแปลงต�อเติมน้ันด�วย 

 
มาตรา ๕๕๙  ถ�าไม�มีกําหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีว�าจะพึงชําระค�าเช�า 

ณ เวลาใด ท�านให�ชําระเม่ือสิ้นระยะเวลาอันได�ตกลงกําหนดกันไว�ทุกคราวไป กล�าวคือว�าถ�าเช�ากัน
เปBนรายป:ก็พึงชําระค�าเช�าเม่ือสิ้นป: ถ�าเช�ากันเปBนรายเดือนก็พึงชําระค�าเช�าเม่ือสิ้นเดือน 

 
มาตรา ๕๖๐  ถ�าผู�เช�าไม�ชําระค�าเช�า ผู�ให�เช�าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 
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แต�ถ�าค�าเช�าน้ันจะพึงส�งเปBนรายเดือน หรือส�งเปBนระยะเวลายาวกว�ารายเดือนข้ึนไป 
ผู�ให�เช�าต�องบอกกล�าวแก�ผู�เช�าก�อนว�าให�ชําระค�าเช�าภายในเวลาใด ซึ่งพึงกําหนดอย�าให�น�อยกว�าสิบห�า
วัน 

 
มาตรา ๕๖๑  ถ�ามิได�ทําหนังสือลงลายมือช่ือของคู�สัญญาแสดงไว�ต�อกันว�าทรัพย"สิน

ท่ีให�เช�ามีสภาพเปBนอยู�อย�างไร ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าผู�เช�าได�รับทรัพย"สินท่ีเช�าน้ันไปโดยสภาพ
อันซ�อมแซมดีแล�ว และเม่ือสัญญาได�เลิกหรือระงับลง ผู�เช�าก็ต�องส�งคืนทรัพย"สินในสภาพเช�นน้ัน เว�น
แต�จะพิสูจน"ได�ว�าทรัพย"สินน้ันมิได�ซ�อมแซมไว�ดีในขณะท่ีส�งมอบ 

 
มาตรา ๕๖๒  ผู�เช�าจะต�องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอย�างใด ๆ อันเกิดข้ึน

แก�ทรัพย"สินท่ีเช�า เพราะความผิดของผู�เช�าเอง หรือของบุคคลซึ่งอยู�กับผู�เช�า หรือของผู�เช�าช�วง 
แต�ผู�เช�าไม�ต�องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต�การใช�ทรัพย"สินน้ันโดย

ชอบ 
 
มาตรา ๕๖๓  คดีอันผู�ให�เช�าจะฟPองผู�เช�าเก่ียวแก�สัญญาเช�าน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPอง

เม่ือพ�นกําหนดหกเดือนนับแต�วันส�งคืนทรัพย"สินท่ีเช�า 
 

หมวด ๔ 
ความระงับแห�งสัญญาเช�า 

   
 

มาตรา ๕๖๔  อันสัญญาเช�าน้ัน ท�านว�าย�อมระงับไปเม่ือสิ้นกําหนดเวลาท่ีได�ตกลง
กันไว� มิพักต�องบอกกล�าวก�อน 

 
มาตรา ๕๖๕  การเช�าถือสวนน้ัน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเช�ากันป:หน่ึง 
การเช�านาก็ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเช�ากันตลอดฤดูทํานาป:หน่ึง 
 
มาตรา ๕๖๖  ถ�ากําหนดเวลาเช�าไม�ปรากฏในความท่ีตกลงกันหรือไม�พึงสันนิษฐาน

ได�ไซร� ท�านว�าคู�สัญญาฝRายใดจะบอกเลิกสัญญาเช�าในขณะเม่ือสุดระยะเวลาอันเปBนกําหนดชําระค�า
เช�าก็ได�ทุกระยะ แต�ต�องบอกกล�าวแก�อีกฝRายหน่ึงให�รู�ตัวก�อนช่ัวกําหนดเวลาชําระค�าเช�าระยะหน่ึง
เปBนอย�างน�อยแต�ไม�จําต�องบอกกล�าวล�วงหน�ากว�าสองเดือน 

 
มาตรา ๕๖๗  ถ�าทรัพย"สินซึ่งให�เช�าสูญหายไปท้ังหมดไซร� ท�านว�าสัญญาเช�าก็ย�อม

ระงับไปด�วย 
 
มาตรา ๕๖๘  ถ�าทรัพย"สินซึ่งให�เช�าสูญหายไปแต�เพียงบางส�วนและมิได�เปBนเพราะ

ความผิดของผู�เช�า ท�านว�าผู�เช�าจะเรียกให�ลดค�าเช�าลงตามส�วนท่ีสูญหายก็ได� 
ในกรณีเช�นน้ี ถ�าผู�เช�าไม�สามารถใช�สอยทรัพย"สินส�วนท่ียังคงเหลืออยู�น้ันสําเร็จ
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ประโยชน"ได�ดังท่ีได�มุ�งหมายเข�าทําสัญญาเช�าไซร� ท�านว�าผู�เช�าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 
 
มาตรา ๕๖๙  อันสัญญาเช�าอสังหาริมทรัพย"น้ันย�อมไม�ระงับไปเพราะเหตุโอน

กรรมสิทธ์ิทรัพย"สินซึ่งให�เช�า 
ผู�รับโอนย�อมรับไปท้ังสิทธิและหน�าท่ีของผู�โอนซึ่งมีต�อผู�เช�าน้ันด�วย 
 
มาตรา ๕๗๐  ในเม่ือสิ้นกําหนดเวลาเช�าซึ่งได�ตกลงกันไว�น้ันถ�าผู�เช�ายังคงครอง

ทรัพย"สินอยู� และผู�ให�เช�ารู�ความน้ันแล�วไม�ทักท�วงไซร� ท�านให�ถือว�าคู�สัญญาเปBนอันได�ทําสัญญาใหม�
ต�อไปไม�มีกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๕๗๑  ถ�าสัญญาเช�าท่ีนาได�เลิกหรือระงับลง เม่ือผู�เช�าได�เพาะปลูกข�าวลง

แล�วไซร� ท�านว�าผู�เช�าย�อมมีสิทธิที่จะครองนาน้ันต�อไปจนกว�าจะเสร็จการเก่ียวเก็บ แต�ต�องเสียค�าเช�า 
 

ลักษณะ ๕ 
เช�าซื้อ 

   
 

มาตรา ๕๗๒  อันว�าเช�าซื้อน้ัน คือสัญญาซึ่งเจ�าของเอาทรัพย"สินออกให�เช�า และให�
คําม่ันว�าจะขายทรัพย"สินน้ันหรือว�าจะให�ทรัพย"สินน้ันตกเปBนสิทธิแก�ผู�เช�า โดยเง่ือนไขท่ีผู�เช�าได�ใช�เงิน
เปBนจํานวนเท�าน้ันเท�าน้ีคราว 

สัญญาเช�าซื้อน้ันถ�าไม�ทําเปBนหนังสือ ท�านว�าเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๕๗๓  ผู�เช�าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ได�ด�วยส�งมอบทรัพย"สิน

กลับคืนให�แก�เจ�าของโดยเสียค�าใช�จ�ายของตนเอง 
 
มาตรา ๕๗๔  ในกรณีผิดนัดไม�ใช�เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทําผิดสัญญาในข�อ

ท่ีเปBนส�วนสําคัญ เจ�าของทรัพย"สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� ถ�าเช�นน้ันบรรดาเงินท่ีได�ใช�มาแล�วแต�
ก�อน ให�ริบเปBนของเจ�าของทรัพย"สินและเจ�าของทรัพย"สินชอบท่ีจะกลับเข�าครองทรัพย"สินน้ันได�ด�วย 

อน่ึง ในกรณีกระทําผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม�ใช�เงินซึ่งเปBนคราวท่ีสุดน้ัน ท�านว�า
เจ�าของทรัพย"สินชอบท่ีจะริบบรรดาเงินท่ีได�ใช�มาแล�วแต�ก�อนและกลับเข�าครองทรัพย"สินได�ต�อเม่ือ
ระยะเวลาใช�เงินได�พ�นกําหนดไปอีกงวดหน่ึง 
 

ลักษณะ ๖ 
จ�างแรงงาน 

   
 

มาตรา ๕๗๕  อันว�าจ�างแรงงานน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�าลูกจ�าง ตก
ลงจะทํางานให�แก�บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�านายจ�าง และนายจ�างตกลงจะให�สินจ�างตลอดเวลาท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 
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ทํางานให� 
 
มาตรา ๕๗๖  ถ�าตามพฤติการณ"ไม�อาจจะคาดหมายได�ว�างานน้ันจะพึงทําให�เปล�า

ไซร� ท�านย�อมถือเอาโดยปริยายว�ามีคําม่ันจะให�สินจ�าง 
 
มาตรา ๕๗๗  นายจ�างจะโอนสิทธิของตนให�แก�บุคคลภายนอกก็ได�เม่ือลูกจ�าง

ยินยอมพร�อมใจด�วย 
ลูกจ�างจะให�บุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็ได�เม่ือนายจ�างยินยอมพร�อมใจด�วย 
ถ�าคู�สัญญาฝRายใดทําการฝRาฝVนบทบัญญัติน้ี คู�สัญญาอีกฝRายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา

เสียก็ได� 
 
มาตรา ๕๗๘  ถ�าลูกจ�างรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายว�าตนเปBนผู�มีฝ:มือ

พิเศษ หากมาปรากฏว�าไร�ฝ:มือเช�นน้ันไซร� ท�านว�านายจ�างชอบท่ีจะบอกเลิกสัญญาเสียได� 
 
มาตรา ๕๗๙  การท่ีลูกจ�างขาดงานไปโดยเหตุอันสมควรและช่ัวระยะเวลาน�อย

พอสมควรน้ัน ท�านว�าไม�ทําให�นายจ�างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได� 
 
มาตรา ๕๘๐  ถ�าไม�มีกําหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีว�าจะพึงจ�ายสินจ�าง

เม่ือไร ท�านว�าพึงจ�ายเม่ืองานได�ทําแล�วเสร็จ ถ�าการจ�ายสินจ�างน้ันได�กําหนดกันไว�เปBนระยะเวลาก็ให�
พึงจ�ายเม่ือสุดระยะเวลาเช�นน้ันทุกคราวไป 

 
มาตรา ๕๘๑  ถ�าระยะเวลาท่ีได�ตกลงว�าจ�างกันน้ันสุดสิ้นลงแล�วลูกจ�างยังคงทํางาน

อยู�ต�อไปอีก และนายจ�างรู�ดังน้ันก็ไม�ทักท�วงไซร� ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าคู�สัญญาเปBนอันได�ทํา
สัญญาจ�างกันใหม�โดยความอย�างเดียวกันกับสัญญาเดิม แต�คู�สัญญาฝRายใดฝRายหน่ึงอาจจะเลิกสัญญา
เสียได�ด�วยการบอกกล�าวตามความในมาตราต�อไปน้ี 

 
มาตรา ๕๘๒  ถ�าคู�สัญญาไม�ได�กําหนดลงไว�ในสัญญาว�าจะจ�างกันนานเท�าไร ท�านว�า

ฝRายใดฝRายหน่ึงจะเลิกสัญญาด�วยการบอกกล�าวล�วงหน�าในเม่ือถึงหรือก�อนจะถึงกําหนดจ�ายสินจ�าง
คราวใดคราวหน่ึง เพ่ือให�เปBนผลเลิกสัญญากันเม่ือถึงกําหนดจ�ายสินจ�างคราวถัดไปข�างหน�าก็อาจทํา
ได� แต�ไม�จําต�องบอกกล�าวล�วงหน�ากว�าสามเดือน 

อน่ึง ในเม่ือบอกกล�าวดังว�าน้ี นายจ�างจะจ�ายสินจ�างแก�ลูกจ�างเสียให�ครบจํานวนท่ี
จะต�องจ�ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดท่ีบอกกล�าวน้ันทีเดียว แล�วปล�อยลูกจ�างจากงานเสีย
ในทันทีก็อาจทําได� 

 
มาตรา ๕๘๓  ถ�าลูกจ�างจงใจขัดคําสั่งของนายจ�างอันชอบด�วยกฎหมายก็ดี หรือ

ละเลยไม�นําพาต�อคําสั่งเช�นว�าน้ันเปBนอาจิณก็ดี ละท้ิงการงานไปเสียก็ดี กระทําความผิดอย�างร�ายแรง
ก็ดี หรือทําประการอ่ืนอันไม�สมแก�การปฏิบัติหน�าท่ีของตนให�ลุล�วงไปโดยถูกต�องและสุจริตก็ดี ท�านว�า
นายจ�างจะไล�ออกโดยมิพักต�องบอกกล�าวล�วงหน�าหรือให�สินไหมทดแทนก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
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มาตรา ๕๘๔  ถ�าจ�างแรงงานรายใดมีสาระสําคัญอยู�ท่ีตัวบุคคลผู�เปBนนายจ�าง ท�าน

ว�าสัญญาจ�างเช�นน้ันย�อมระงับไปด�วยมรณะแห�งนายจ�าง 
 
มาตรา ๕๘๕  เม่ือการจ�างแรงงานสุดสิ้นลงแล�ว ลูกจ�างชอบท่ีจะได�รับใบสําคัญ

แสดงว�าลูกจ�างน้ันได�ทํางานมานานเท�าไร�และงานท่ีทําน้ันเปBนงานอย�างไร 
 

มาตรา ๕๘๖  ถ�าลูกจ�างเปBนผู�ซึ่งนายจ�างได�จ�างเอามาแต�ต�างถ่ินโดยนายจ�างออกเงิน
ค�าเดินทางให�ไซร� เม่ือการจ�างแรงงานสุดสิ้นลง และถ�ามิได�กําหนดกันไว�เปBนอย�างอ่ืนในสัญญาแล�ว 
ท�านว�านายจ�างจําต�องใช�เงินค�าเดินทางขากลับให� แต�จะต�องเปBนดังต�อไปน้ี คือ 

(๑) สัญญามิได�เลิกหรือระงับเพราะการกระทําหรือความผิดของลูกจ�าง และ 
(๒) ลูกจ�างกลับไปยังถ่ินท่ีได�จ�างเอามาภายในเวลาอันสมควร 
 

ลักษณะ ๗ 
จ�างทําของ 

   
 

มาตรา ๕๘๗  อันว�าจ�างทําของน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�าผู�รับจ�าง ตก
ลงจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนสําเร็จให�แก�บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�าผู�ว�าจ�าง และผู�ว�าจ�างตกลงจะให�
สินจ�างเพ่ือผลสําเร็จแห�งการท่ีทําน้ัน 

 
มาตรา ๕๘๘  เคร่ืองมือต�าง ๆ สําหรับใช�ทําการงานให�สําเร็จน้ัน ผู�รับจ�างเปBนผู�

จัดหา 
 
มาตรา ๕๘๙  ถ�าสัมภาระสําหรับทําการงานท่ีกล�าวน้ันผู�รับจ�างเปBนผู�จัดหา ท�านว�า

ต�องจัดหาชนิดท่ีดี 
 
มาตรา ๕๙๐  ถ�าสัมภาระน้ันผู�ว�าจ�างเปBนผู�จัดหามาส�ง ท�านให�ผู�รับจ�างใช�สัมภาระ

ด�วยความระมัดระวังและประหยัดอย�าให�เปลืองเสียเปล�า เม่ือทําการงานสําเร็จแล�ว มีสัมภาระ
เหลืออยู�ก็ให�คืนแก�ผู�ว�าจ�าง 

 
มาตรา ๕๙๑  ถ�าความชํารุดบกพร�องหรือความชักช�าในการท่ีทําน้ันเกิดข้ึนเพราะ

สภาพแห�งสัมภาระซึ่งผู�ว�าจ�างส�งให�ก็ดี เพราะคําสั่งของผู�ว�าจ�างก็ดี ท�านว�าผู�รับจ�างไม�ต�องรับผิด เว�น
แต�จะได�รู�อยู�แล�วว�าสัมภาระน้ันไม�เหมาะหรือว�าคําสั่งน้ันไม�ถูกต�องและมิได�บอกกล�าวตักเตือน 

 
มาตรา ๕๙๒  ผู�รับจ�างจําต�องยอมให�ผู�ว�าจ�างหรือตัวแทนของผู�ว�าจ�างตรวจตราการ

งานได�ตลอดเวลาท่ีทําอยู�น้ัน 
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มาตรา ๕๙๓  ถ�าผู�รับจ�างไม�เร่ิมทําการในเวลาอันควร หรือทําการชักช�าฝRาฝVน
ข�อกําหนดแห�งสัญญาก็ดี หรือทําการชักช�าโดยปราศจากความผิดของผู�ว�าจ�าง จนอาจคาดหมาย
ล�วงหน�าได�ว�าการน้ันจะไม�สําเร็จภายในกําหนดเวลาท่ีได�ตกลงกันไว�ก็ดี ผู�ว�าจ�างชอบท่ีจะเลิกสัญญา
เสียได� มิพักต�องรอคอยให�ถึงเวลากําหนดส�งมอบของน้ันเลย 

 
มาตรา ๕๙๔  ถ�าในระหว�างเวลาท่ีทําการอยู�น้ันเปBนวิสัยจะคาดหมายล�วงหน�าได�

แน�นอนว�า การท่ีทําน้ันจะสําเร็จอย�างบกพร�องหรือจะเปBนไปในทางอันฝRาฝVนข�อสัญญาเพราะความผิด
ของผู�รับจ�างไซร� ผู�ว�าจ�างจะบอกกล�าวให�ผู�รับจ�างแก�ไขสิ่งท่ีบกพร�องให�คืนดี หรือทําการให�เปBนไปตาม
สัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกําหนดให�ในคําบอกกล�าวน้ันก็ได� ถ�าและคลาดกําหนดน้ันไป ท�านว�า
ผู�ว�าจ�างชอบท่ีจะเอาการน้ันให�บุคคลภายนอกซ�อมแซมหรือทําต�อไปได� ซึ่งผู�รับจ�างจะต�องเสี่ยงความ
เสียหายและออกค�าใช�จ�ายท้ังสิ้น 

 
มาตรา ๕๙๕  ถ�าผู�รับจ�างเปBนผู�จัดหาสัมภาระไซร� ความรับผิดของผู�รับจ�างในการ

บกพร�องน้ัน ท�านให�บังคับด�วยบทแห�งประมวลกฎหมายน้ี ลักษณะซื้อขาย 
 
มาตรา ๕๙๖  ถ�าผู�รับจ�างส�งมอบการท่ีทําไม�ทันเวลาท่ีได�กําหนดไว�ในสัญญาก็ดี 

หรือถ�าไม�ได�กําหนดเวลาไว�ในสัญญาเม่ือล�วงพ�นเวลาอันควรแก�เหตุก็ดี ผู�ว�าจ�างชอบท่ีจะลดสินจ�างลง 
หรือถ�าสาระสําคัญแห�งสัญญาอยู�ที่เวลา ก็ชอบท่ีจะเลิกสัญญาได� 

 
มาตรา ๕๙๗  ถ�าผู�ว�าจ�างยอมรับมอบการท่ีทําน้ันแล�วโดยมิได�อิดเอ้ือน ผู�รับจ�างก็ไม�

ต�องรับผิดเพ่ือการท่ีส�งมอบเน่ินช�า 
 
มาตรา ๕๙๘  ถ�าผู�ว�าจ�างยอมรับมอบการท่ีทําน้ันแล�วท้ังชํารุดบกพร�องมิได�อิดเอ้ือน

โดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู�รับจ�างก็ไม�ต�องรับผิด เว�นแต�ความชํารุดบกพร�องน้ันเปBนเช�นจะไม�
พึงพบได�ในขณะเม่ือรับมอบ หรือผู�รับจ�างได�ปZดบังความน้ันเสีย 

 
มาตรา ๕๙๙  ในกรณีท่ีส�งมอบเน่ินช�าไปก็ดี หรือส�งมอบการท่ีทําชํารุดบกพร�องก็ดี 

ท�านว�าผู�ว�าจ�างชอบท่ีจะยึดหน�วงสินจ�างไว�ได� เว�นแต�ผู�รับจ�างจะให�ประกันตามสมควร 
 
มาตรา ๖๐๐  ถ�ามิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในสัญญาไซร� ท�านว�าผู�รับจ�างจะต�องรับ

ผิดเพ่ือการท่ีทําชํารุดบกพร�องเพียงแต�ท่ีปรากฏข้ึนภายในป:หน่ึงนับแต�วันส�งมอบ หรือท่ีปรากฏข้ึน
ภายในห�าป: ถ�าการท่ีทําน้ันเปBนสิ่งปลูกสร�างกับพ้ืนดิน นอกจากเรือนโรงทําด�วยเคร่ืองไม� 

แต�ข�อจํากัดน้ีท�านมิให�ใช�บังคับเม่ือปรากฏว�าผู�รับจ�างได�ปZดบังความชํารุดบกพร�อง
น้ัน 

 
มาตรา ๖๐๑  ท�านห�ามมิให�ฟPองผู�รับจ�างเม่ือพ�นป:หน่ึงนับแต�วันการชํารุดบกพร�อง

ได�ปรากฏข้ึน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 
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มาตรา ๖๐๒  อันสินจ�างน้ันพึงใช�ให�เม่ือรับมอบการท่ีทํา 
ถ�าการท่ีทําน้ันมีกําหนดว�าจะส�งรับกันเปBนส�วน ๆ และได�ระบุจํานวนสินจ�างไว�เปBน

ส�วน ๆ ไซร� ท�านว�าพึงใช�สินจ�างเพ่ือการแต�ละส�วนในเวลารับเอาส�วนน้ัน 
 
มาตรา ๖๐๓  ถ�าผู�รับจ�างเปBนผู�จัดหาสัมภาระ และการท่ีจ�างทําน้ันพังทลายหรือบุบ

สลายลงก�อนได�ส�งมอบกันถูกต�องไซร� ท�านว�าความวินาศอันน้ันตกเปBนพับแก�ผู�รับจ�าง หากความวินาศ
น้ันมิได�เปBนเพราะการกระทําของผู�ว�าจ�าง 

ในกรณีเช�นว�าน้ี สินจ�างก็เปBนอันไม�ต�องใช� 
 
มาตรา ๖๐๔  ถ�าผู�ว�าจ�างเปBนผู�จัดหาสัมภาระ และการท่ีจ�างทําน้ันพังทลายหรือบุบ

สลายลงก�อนได�ส�งมอบกันถูกต�องไซร� ท�านว�าความวินาศน้ันตกเปBนพับแก�ผู�ว�าจ�าง หากความวินาศน้ัน
มิได�เปBนเพราะการกระทําของผู�รับจ�าง 

ในกรณีเช�นว�าน้ี สินจ�างก็เปBนอันไม�ต�องใช� เว�นแต�ความวินาศน้ันเปBนเพราะการ
กระทําของผู�ว�าจ�าง 

 
มาตรา ๖๐๕  ถ�าการท่ีจ�างยังทําไม�แล�วเสร็จอยู�ตราบใด ผู�ว�าจ�างอาจบอกเลิกสัญญา

ได� เม่ือเสียค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�รับจ�างเพ่ือความเสียหายอย�างใด ๆ อันเกิดแต�การเลิกสัญญาน้ัน 
 
มาตรา ๖๐๖  ถ�าสาระสําคัญแห�งสัญญาอยู�ท่ีความรู�ความสามารถของตัวผู�รับจ�าง

และผู�รับจ�างตายก็ดี หรือตกเปBนผู�ไม�สามารถทําการท่ีรับจ�างน้ันต�อไปได�ด�วยมิใช�เพราะความผิดของ
ตนก็ดี ท�านว�าสัญญาน้ันย�อมเปBนอันสิ้นลง 

ถ�าและการส�วนท่ีได�ทําข้ึนแล�วน้ันเปBนประโยชน"แก�ผู�ว�าจ�างไซร� ท�านว�าผู�ว�าจ�าง
จําต�องรับเอาไว�และใช�สินจ�างตามสมควรแก�ส�วนน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๖๐๗  ผู�รับจ�างจะเอาการท่ีรับจ�างท้ังหมดหรือแบ�งการแต�บางส�วนไปให�ผู�

รับจ�างช�วงทําอีกทอดหน่ึงก็ได� เว�นแต�สาระสําคัญแห�งสัญญาน้ันจะอยู�ท่ีความรู�ความสามารถของตัวผู�
รับจ�าง แต�ผู�รับจ�างคงต�องรับผิดเพ่ือความประพฤติหรือความผิดอย�างใด ๆ ของผู�รับจ�างช�วง 

 
ลักษณะ ๘ 

รับขน 
   

 
มาตรา ๖๐๘  อันว�าผู�ขนส�งภายในความหมายแห�งกฎหมายลักษณะน้ี คือบุคคล

ผู�รับขนส�งของหรือคนโดยสารเพ่ือบําเหน็จเปBนทางค�าปกติของตน 
 
มาตรา ๖๐๙  การรับขนของหรือคนโดยสารในหน�าท่ีของกรมรถไฟหลวงแห�งกรุง

สยาม และการขนไปรษณียภัณฑ"ในหน�าท่ีกรมไปรษณีย"โทรเลขน้ัน ท�านให�บังคับตามกฎหมายและกฎ
ข�อบังคับสําหรับทบวงการน้ัน ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
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รับขนของทางทะเล ท�านให�บังคับตามกฎหมายและกฎข�อบังคับว�าด�วยการน้ัน 
 

หมวด ๑ 
รับขนของ 

   
 

มาตรา ๖๑๐  อันบุคคลผู�ทําความตกลงกับผู�ขนส�งเพ่ือให�ขนของส�งไปน้ัน เรียกว�าผู�
ส�ง หรือผู�ตราส�ง 

บุคคลผู�ซึ่งเขาส�งของไปถึงน้ัน เรียกว�าผู�รับตราส�ง 
บําเหน็จอันจะต�องจ�ายให�เพ่ือการขนส�งของน้ัน เรียกว�าค�าระวางพาหนะ 
 
มาตรา ๖๑๑  อันว�าอุปกรณ"แห�งค�าระวางพาหนะน้ัน ได�แก�ค�าใช�จ�ายอย�างใด ๆ ตาม

จารีตประเพณีอันผู�ขนส�งได�เสียไปโดยควรในระหว�างขนส�ง 
 
มาตรา ๖๑๒  ถ�าผู�ขนส�งเรียกเอาใบกํากับของ ผู�ส�งต�องทําให� 
ใบกํากับของน้ันต�องแสดงรายการต�อไปน้ี คือ 
(๑) สภาพและนํ้าหนัก หรือขนาดแห�งของท่ีส�ง กับสภาพ จํานวน และเคร่ืองหมาย

แห�งหีบห�อ 
(๒) ตําบลท่ีกําหนดให�ส�ง 
(๓) ช่ือหรือย่ีห�อ และสํานักของผู�รับตราส�ง 
(๔) ตําบลและวันท่ีออกใบกํากับของน้ัน 
อน่ึงใบกํากับของน้ันต�องลงลายมือช่ือผู�ส�งเปBนสําคัญ 
 
มาตรา ๖๑๓  ถ�าผู�ส�งเรียกเอาใบตราส�ง ผู�ขนส�งก็ต�องทําให� 
ใบตราส�งน้ันต�องแสดงรายการต�อไปน้ี คือ 
(๑) รายการดังกล�าวไว�ในมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑, ๒ และ ๓ 
(๒) ช่ือหรือย่ีห�อของผู�ส�ง 
(๓) จํานวนค�าระวางพาหนะ 
(๔) ตําบลและวันท่ีออกใบตราส�ง 
อน่ึงใบตราส�งน้ันต�องลงลายมือช่ือผู�ขนส�งเปBนสําคัญ 
 
มาตรา ๖๑๔  แม�ว�าใบตราส�งจะได�ออกให�แก�บุคคลผู�ใดโดยนามก็ตาม ท�านว�าย�อม

สลักหลังโอนให�กันได� เว�นแต�จะมีข�อห�ามการสลักหลังไว� 
 
มาตรา ๖๑๕  ถ�าได�ทําใบตราส�งให�แก�กัน ท�านว�าของน้ันจะรับมอบเอาไปได�ต�อเม่ือ

เวนคืนใบตราส�ง หรือเม่ือผู�รับตราส�งให�ประกันตามควร 
 
มาตรา ๖๑๖  ผู�ขนส�งจะต�องรับผิดในการท่ีของอันเขาได�มอบหมายแก�ตนน้ันสูญ
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หายหรือบุบสลายหรือส�งมอบชักช�า เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักช�าน้ันเกิด
แต�เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต�สภาพแห�งของน้ันเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู�ส�งหรือผู�รับตราส�ง 

 
มาตรา ๖๑๗  ผู�ขนส�งจะต�องรับผิดในการท่ีของสูญหายหรือบุบสลายหรือส�งชักช�า

อันเกิดแต�ความผิดของผู�ขนส�งคนอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนซึ่งตนหากได�มอบหมายของน้ันไปอีกทอดหน่ึง 
 
มาตรา ๖๑๘  ถ�าของน้ันได�ส�งไปโดยมีผู�ขนส�งหลายคนหลายทอด ท�านว�าผู�ขนส�ง

ท้ังน้ันจะต�องรับผิดร�วมกันในการสูญหาย บุบสลาย หรือส�งชักช�า 
 
มาตรา ๖๑๙  ถ�าของเปBนสภาพอันจะก�อให�เกิดอันตรายได� หรือเปBนสภาพเกลือกจะ

ก�อให�เกิดเสียหายแก�บุคคลหรือทรัพย"สินไซร� ผู�ส�งต�องแสดงสภาพแห�งของน้ันไว�ก�อนทําสัญญา ถ�ามิได�
ทําเช�นน้ันผู�ส�งจะต�องรับผิดในการเสียหายไม�ว�าอย�างใด ๆ อันเกิดแต�ของน้ัน 

 
มาตรา ๖๒๐  ผู�ขนส�งไม�ต�องรับผิดในเงินทองตรา ธนบัตร ธนาคารบัตร ต๋ัวเงิน 

พันธบัตร ใบหุ�น ใบหุ�นกู� ประทวนสินค�า อัญมณี และของมีค�าอย�างอ่ืน ๆ หากมิได�รับบอกราคาหรือ
สภาพแห�งของไว�ในขณะท่ีส�งมอบแก�ตน 

แต�ถ�าของน้ันได�บอกราคา ท�านว�าความรับผิดของผู�ขนส�งก็ย�อมจํากัดเพียงไม�เกิน
ราคาท่ีบอก 

 
มาตรา ๖๒๑  ค�าสินไหมทดแทนในการส�งมอบของชักช�าน้ัน ท�านห�ามมิให�คิดเกิน

กว�าจํานวนเช�นจะพึงกําหนดให�ในเหตุของสูญหายสิ้นเชิง 
 
มาตรา ๖๒๒  ของถึงเม่ือใด ผู�ขนส�งต�องบอกกล�าวแก�ผู�รับตราส�ง 
 
มาตรา ๖๒๓  ความรับผิดของผู�ขนส�งย�อมสุดสิ้นลงในเม่ือผู�รับตราส�งได�รับเอาของไว�

แล�วโดยไม�อิดเอ้ือน และได�ใช�ค�าระวางพาหนะกับท้ังอุปกรณ"เสร็จแล�ว 
แต�ความท่ีกล�าวน้ีท�านมิให�ใช�บังคับในกรณีท่ีของสูญหายหรือบุบสลายเห็นไม�ได�แต�

สภาพภายนอกแห�งของน้ัน หากว�าได�บอกกล�าวความสูญหายหรือบุบสลายแก�ผู�ขนส�งภายในแปดวัน
นับแต�วันส�งมอบ 

อน่ึง บทบัญญัติท้ังหลายน้ีท�านมิให�ใช�บังคับในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือประมาท
เลินเล�ออย�างร�ายแรงอันจะปรับเอาเปBนความผิดของผู�ขนส�งได� 

 
มาตรา ๖๒๔  ในข�อความรับผิดของผู�ขนส�งในการท่ีของสูญหายหรือบุบสลายหรือ

ส�งชักช�าน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นกําหนดป:หน่ึงนับแต�ส�งมอบ หรือป:หน่ึงนับแต�วันท่ีควรจะได�ส�ง
มอบ เว�นแต�ในกรณีที่มีการทุจริต 

 
มาตรา ๖๒๕  ใบรับ ใบตราส�ง หรือเอกสารอ่ืน ๆ ทํานองน้ันก็ดี ซึ่งผู�ขนส�งออก

ให�แก�ผู�ส�งน้ัน ถ�ามีข�อความยกเว�นหรือจํากัดความรับผิดของผู�ขนส�งประการใด ท�านว�าความน้ันเปBน
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โมฆะ เว�นแต�ผู�ส�งจะได�แสดงความตกลงด�วยชัดแจ�งในการยกเว�นหรือจํากัดความรับผิดเช�นว�าน้ัน 
 
มาตรา ๖๒๖  ตราบใดของยังอยู�ในมือผู�ขนส�ง ตราบน้ันผู�ส�ง หรือถ�าได�ทําใบตราส�ง 

ผู�ทรงใบตราส�งน้ัน อาจจะให�ผู�ขนส�งงดการส�งของน้ันไป หรือให�ส�งกลับคืน หรือให�จัดการแก�ของน้ัน
เปBนอย�างอ่ืนประการใดก็ได� 

ในเหตุเช�นน้ี ผู�ขนส�งชอบท่ีจะได�รับเงินค�าระวางพาหนะตามส�วนแห�งระยะทางท่ีได�
จัดการขนส�งไปแล�ว กับท้ังค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีต�องเสียไปเพราะเหตุท่ีบอกงดหรือเพราะส�งของกลับคืน 
หรือเพราะจัดการเปBนประการอ่ืนน้ัน 

 
มาตรา ๖๒๗  เม่ือของถึงตําบลท่ีกําหนดให�ส�งและผู�รับตราส�งได�เรียกให�ส�งมอบแล�ว 

ท�านว�าแต�น้ันไปสิทธิทั้งหลายของผู�ส�งอันเกิดแต�สัญญารับขนน้ันย�อมตกไปได�แก�ผู�รับตราส�ง 
 
มาตรา ๖๒๘  ถ�าว�าของสูญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัย ท�านว�าผู�ขนส�งไม�มีสิทธิจะได�

เงินค�าระวางพาหนะ ถ�าและได�รับไปไว�ก�อนแล�วเท�าใดต�องส�งคืนจงสิ้น 
 
มาตรา ๖๒๙  ถ�าผู�ขนส�งคนใดส�งมอบของเสียแต�ก�อนได�รับค�าระวางพาหนะและ

อุปกรณ"ไซร� ท�านว�าผู�ขนส�งคนน้ันยังคงต�องรับผิดต�อผู�ขนส�งก�อน ๆ ตนเพ่ือค�าระวางพาหนะและ
อุปกรณ"ซึ่งยังค�างชําระแก�เขา 

 
มาตรา ๖๓๐  ผู�ขนส�งชอบท่ีจะยึดหน�วงเอาของไว�ก�อนได�ตามท่ีจําเปBนเพ่ือประกัน

การใช�เงินค�าระวางพาหนะและอุปกรณ" 
 
มาตรา ๖๓๑  ถ�าหาตัวผู�รับตราส�งไม�พบก็ดี หรือถ�าผู�รับตราส�งบอกป;ดไม�ยอมรับ

มอบของก็ดี ผู�ขนส�งต�องบอกกล�าวไปยังผู�ส�งทันที และถามเอาคําสั่งของผู�ส�ง 
ถ�าหากว�าพฤติการณ"ขัดขวางไม�สามารถจะทําได�ดังน้ีก็ดี หรือถ�าผู�ส�งละเลยเสียไม�ส�ง

คําสั่งมาในเวลาอันควรก็ดี หรือส�งมาเปBนคําสั่งอันไม�อาจปฏิบัติให�เปBนไปได�ก็ดี ท�านว�าผู�ขนส�งมีอํานาจ
ท่ีจะเอาของไปฝากไว� ณ สํานักงานฝากทรัพย"ได� 

ถ�าของน้ันเปBนลหุภัณฑ"ของสดเสียได� และการหน�วงช�าไว�ย�อมเปBนการเสี่ยงความ
เสียหายก็ดี หรือถ�าราคาของน้ันดูไม�น�าจะคุ�มค�าระวางพาหนะและอุปกรณ"ก็ดี ผู�ขนส�งจะเอาของน้ัน
ออกขายทอดตลาดเสียก็ได� 

อน่ึง การเอาของไปฝากหรือเอาออกขายทอดตลาดเช�นว�าน้ัน ผู�ขนส�งต�องบอกกล�าว
แก�ผู�ส�งหรือผู�รับตราส�งมิให�ชักช�า เว�นแต�ไม�สามารถจะทําได� ถ�าและผู�ขนส�งละเลยเสียไม�บอกกล�าวไซร� 
ท�านว�าจะต�องรับผิดใช�ค�าเสียหาย 

 
มาตรา ๖๓๒  เม่ือเอาของออกขายทอดตลาดแล�วได�เงินจํานวนสุทธิเท�าใด ให�ผู�

ขนส�งหักเอาไว�เปBนเงินค�าระวางพาหนะและค�าอุปกรณ" ถ�าและยังมีเงินเหลืออยู�อีกเท�าใดต�องส�งมอบ
ให�แก�บุคคลผู�ควรท่ีจะได�เงินน้ันโดยพลัน 
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มาตรา ๖๓๓  ถ�าของน้ันได�ขนส�งไปโดยมีผู�ขนส�งหลายคนหลายทอด ท�านว�าผู�ขนส�ง
ทอดหลังท่ีสุดอาจใช�สิทธิดังกล�าวไว�ในมาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ น้ัน ในการเรียกค�าระวางพาหนะ
และอุปกรณ"อันค�างชําระแก�ผู�ขนส�งท่ัวทุกคนได� 

 
หมวด ๒ 

รับขนคนโดยสาร 
   

 
มาตรา ๖๓๔  ผู�ขนส�งจะต�องรับผิดต�อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก�ตัวเขา 

หรือในความเสื่อมเสียอย�างใด ๆ อันเปBนผลโดยตรงแต�การท่ีต�องชักช�าในการขนส�ง เว�นแต�การ
เสียหายหรือชักช�าน้ันเกิดแต�เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต�ความผิดของคนโดยสารน้ันเอง 

 
มาตรา ๖๓๕  เคร่ืองเดินทางหากได�มอบหมายแก�ผู�ขนส�งทันเวลา ท�านว�าต�องส�ง

มอบในขณะคนโดยสารถึง 
 
มาตรา ๖๓๖  ถ�าคนโดยสารไม�รับมอบเคร่ืองเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหน่ึง

นับแต�วันเคร่ืองเดินทางน้ันถึงไซร� ผู�ขนส�งอาจเอาออกขายทอดตลาดเสียได� 
ถ�าเคร่ืองเดินทางน้ันมีสภาพเปBนของสดของเสียได� ผู�ขนส�งอาจเอาออกขาย

ทอดตลาดได� เม่ือของน้ันถึงแล�วรออยู�ล�วงเวลากว�าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง 
บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ น้ัน ท�านให�ใช�บังคับแก�คดีดังว�าน้ีด�วยอนุโลมตามควร 
 
มาตรา ๖๓๗  สิทธิและความรับผิดของผู�ขนส�งเพ่ือเคร่ืองเดินทางอันได�มอบหมาย

แก�ผู�ขนส�งน้ัน แม�ผู�ขนส�งจะมิได�คิดเอาค�าขนส�งต�างหากก็ตาม ท�านให�บังคับตามความในหมวด ๑ 
 
มาตรา ๖๓๘  ผู�ขนส�งไม�ต�องรับผิดในเคร่ืองเดินทางซึ่งตนมิได�รับมอบหมาย เว�นแต�

เม่ือเคร่ืองเดินทางน้ันสูญหายหรือบุบสลายไปเพราะความผิดของผู�ขนส�งหรือลูกจ�างของผู�ขนส�ง 
 
มาตรา ๖๓๙  ต๋ัว ใบรับ หรือเอกสารอ่ืนทํานองเช�นว�าน้ีอันผู�ขนส�งได�ส�งมอบแก�คน

โดยสารน้ัน หากมีข�อความยกเว�นหรือจํากัดความรับผิดของผู�ขนส�งอย�างใด ๆ ท�านว�าข�อความน้ันเปBน
โมฆะ เว�นแต�คนโดยสารจะได�ตกลงด�วยชัดแจ�งในการยกเว�นหรือจํากัดความรับผิดเช�นน้ัน 

 
ลักษณะ ๙ 

ยืม 
   

หมวด ๑ 
ยืมใช�คงรูป 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๘ 
- 
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มาตรา ๖๔๐  อันว�ายืมใช�คงรูปน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�าผู�ให�ยืม ให�
บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�าผู�ยืม ใช�สอยทรัพย"สินสิ่งใดสิ่งหน่ึงได�เปล�า และผู�ยืมตกลงว�าจะคืนทรัพย"สิน
น้ัน เม่ือได�ใช�สอยเสร็จแล�ว 

 
มาตรา ๖๔๑  การให�ยืมใช�คงรูปน้ัน ท�านว�าย�อมบริบูรณ"ต�อเม่ือส�งมอบทรัพย"สินซึ่ง

ให�ยืม 
 
มาตรา ๖๔๒  ค�าฤชาธรรมเนียมในการทําสัญญาก็ดี ค�าส�งมอบและค�าส�งคืน

ทรัพย"สินซึ่งยืมก็ดี ย�อมตกแก�ผู�ยืมเปBนผู�เสีย 
 
มาตรา ๖๔๓  ทรัพย"สินซึ่งยืมน้ัน ถ�าผู�ยืมเอาไปใช�การอย�างอ่ืนนอกจากการอันเปBน

ปกติแก�ทรัพย"สินน้ัน หรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญาก็ดี เอาไปให�บุคคลภายนอกใช�สอยก็ดี เอา
ไปไว�นานกว�าท่ีควรจะเอาไว�ก็ดี ท�านว�าผู�ยืมจะต�องรับผิดในเหตุทรัพย"สินน้ันสูญหายหรือบุบสลายไป
อย�างหน่ึงอย�างใด แม�ถึงจะเปBนเพราะเหตุสุดวิสัย เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าถึงอย�างไร ๆ ทรัพย"สินน้ันก็คง
จะต�องสูญหายหรือบุบสลายอยู�น่ันเอง 

 
มาตรา ๖๔๔  ผู�ยืมจําต�องสงวนทรัพย"สินซึ่งยืมไปเหมือนเช�นวิญaูชนจะพึงสงวน

ทรัพย"สินของตนเอง 
 
มาตรา ๖๔๕  ในกรณีท้ังหลายดังกล�าวไว�ในมาตรา ๖๔๓ น้ันก็ดี หรือถ�าผู�ยืม

ประพฤติฝRาฝVนต�อความในมาตรา ๖๔๔ ก็ดี ผู�ให�ยืมจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 
 
มาตรา ๖๔๖  ถ�ามิได�กําหนดเวลากันไว� ท�านให�คืนทรัพย"สินท่ียืมเม่ือผู�ยืมได�ใช�สอย

ทรัพย"สินน้ันเสร็จแล�วตามการอันปรากฏในสัญญา แต�ผู�ให�ยืมจะเรียกคืนก�อนน้ันก็ได�เม่ือเวลาได�ล�วง
ไปพอแก�การท่ีผู�ยืมจะได�ใช�สอยทรัพย"สินน้ันเสร็จแล�ว 

ถ�าเวลาก็มิได�กําหนดกันไว� ท้ังในสัญญาก็ไม�ปรากฏว�ายืมไปใช�เพ่ือการใดไซร� ท�านว�า
ผู�ให�ยืมจะเรียกของคืนเม่ือไรก็ได� 

 
มาตรา ๖๔๗  ค�าใช�จ�ายอันเปBนปกติแก�การบํารุงรักษาทรัพย"สินซึ่งยืมน้ัน ผู�ยืมต�อง

เปBนผู�เสีย 
 
มาตรา ๖๔๘  อันการยืมใช�คงรูป ย�อมระงับสิ้นไปด�วยมรณะแห�งผู�ยืม 
 
มาตรา ๖๔๙  ในข�อความรับผิดเพ่ือเสียค�าทดแทนอันเก่ียวกับการยืมใช�คงรูปน้ัน

ท�านห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นเวลาหกเดือนนับแต�วันสิ้นสัญญา 
 

หมวด ๒ 
ยืมใช�สิ้นเปลือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๙ 
- 
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มาตรา ๖๕๐  อันว�ายืมใช�สิ้นเปลืองน้ัน คือสัญญาซึ่งผู�ให�ยืมโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย"สินชนิดใช�ไปสิ้นไปน้ันเปBนปริมาณมีกําหนดให�ไปแก�ผู�ยืม และผู�ยืมตกลงว�าจะคืนทรัพย"สินเปBน
ประเภท ชนิด และปริมาณเช�นเดียวกันให�แทนทรัพย"สินซึ่งให�ยืมน้ัน 

สัญญาน้ีย�อมบริบูรณ"ต�อเม่ือส�งมอบทรัพย"สินท่ียืม 
 
มาตรา ๖๕๑  ค�าฤชาธรรมเนียมในการทําสัญญาก็ดี ค�าส�งมอบและส�งคืนทรัพย"สินซึ่ง

ยืมก็ดี ย�อมตกแก�ผู�ยืมเปBนผู�เสีย 
 
มาตรา ๖๕๒  ถ�าในสัญญาไม�มีกําหนดเวลาให�คืนทรัพย"สินซึ่งยืมไป ผู�ให�ยืมจะบอก

กล�าวแก�ผู�ยืมให�คืนทรัพย"สินภายในเวลาอันควร ซึ่งกําหนดให�ในคําบอกกล�าวน้ันก็ได� 
 
มาตรา ๖๕๓  การกู�ยืมเงินกว�าสองพันบาทข้ึนไปน้ัน ถ�ามิได�มีหลักฐานแห�งการกู�ยืม

เปBนหนังสืออย�างใดอย�างหน่ึงลงลายมือช่ือผู�ยืมเปBนสําคัญ จะฟPองร�องให�บังคับคดีหาได�ไม�๑๒ 
ในการกู�ยืมเงินมีหลักฐานเปBนหนังสือน้ัน ท�านว�าจะนําสืบการใช�เงินได�ต�อเม่ือมี

หลักฐานเปBนหนังสืออย�างใดอย�างหน่ึงลงลายมือช่ือผู�ให�ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเปBนหลักฐานแห�ง
การกู�ยืมน้ันได�เวนคืนแล�ว หรือได�แทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๖๕๔  ท�านห�ามมิให�คิดดอกเบ้ียเกินร�อยละสิบห�าต�อป: ถ�าในสัญญากําหนด

ดอกเบ้ียเกินกว�าน้ัน ก็ให�ลดลงมาเปBนร�อยละสิบห�าต�อป: 
 
มาตรา ๖๕๕  ท�านห�ามมิให�คิดดอกเบ้ียในดอกเบ้ียท่ีค�างชําระ แต�ทว�าเม่ือดอกเบ้ีย

ค�างชําระไม�น�อยกว�าป:หน่ึง คู�สัญญากู�ยืมจะตกลงกันให�เอาดอกเบ้ียน้ันทบเข�ากับต�นเงินแล�วให�คิด
ดอกเบ้ียในจํานวนเงินท่ีทบเข�ากันน้ันก็ได� แต�การตกลงเช�นน้ันต�องทําเปBนหนังสือ 

ส�วนประเพณีการค�าขายท่ีคํานวณดอกทบต�นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค�าขาย
อย�างอ่ืนทํานองเช�นว�าน้ีก็ดี หาอยู�ในบังคับแห�งบทบัญญัติซึ่งกล�าวมาในวรรคก�อนน้ันไม� 

 
มาตรา ๖๕๖  ถ�าทําสัญญากู�ยืมเงินกัน และผู�กู�ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย"สิน

อย�างอ่ืนแทนจํานวนเงินน้ันไซร� ท�านให�คิดเปBนหน้ีเงินค�างชําระโดยจํานวนเท�ากับราคาท�องตลาดแห�ง
สิ่งของหรือทรัพย"สินน้ันในเวลาและ ณ สถานท่ีส�งมอบ 

ถ�าทําสัญญากู�ยืมเงินกัน และผู�ให�กู�ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย"สินอย�างอ่ืนเปBน
การชําระหน้ีแทนเงินท่ีกู�ยืมไซร� หน้ีอันระงับไปเพราะการชําระเช�นน้ัน ท�านให�คิดเปBนจํานวนเท�ากับ
ราคาท�องตลาดแห�งสิ่งของหรือทรัพย"สินน้ันในเวลาและ ณ สถานท่ีส�งมอบ 

ความตกลงกันอย�างใด ๆ ขัดกับข�อความดังกล�าวมาน้ี ท�านว�าเปBนโมฆะ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๖๕๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ลักษณะ ๑๐ 
ฝากทรัพย" 

   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๖๕๗  อันว�าฝากทรัพย"น้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�าผู�ฝาก ส�งมอบ

ทรัพย"สินให�แก�บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�าผู�รับฝาก และผู�รับฝากตกลงว�าจะเก็บรักษาทรัพย"สินน้ันไว�ใน
อารักขาแห�งตน แล�วจะคืนให� 

 
มาตรา ๖๕๘  ถ�าโดยพฤติการณ"พึงคาดหมายได�ว�าเขารับฝากทรัพย"ก็เพ่ือจะได�รับ

บําเหน็จค�าฝากทรัพย"เท�าน้ันไซร� ท�านให�ถือว�าเปBนอันได�ตกลงกันแล�วโดยปริยายว�ามีบําเหน็จเช�นน้ัน 
 
มาตรา ๖๕๙  ถ�าการรับฝากทรัพย"เปBนการทําให�เปล�าไม�มีบําเหน็จไซร� ท�านว�าผู�รับ

ฝากจําต�องใช�ความระมัดระวังสงวนทรัพย"สินซึ่งฝากน้ันเหมือนเช�นเคยประพฤติในกิจการของตนเอง 
ถ�าการรับฝากทรัพย"น้ันมีบําเหน็จค�าฝาก ท�านว�าผู�รับฝากจําต�องใช�ความระมัดระวัง

และใช�ฝ:มือเพ่ือสงวนทรัพย"สินน้ันเหมือนเช�นวิญaูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ"ดังน้ัน  ท้ังน้ี ย�อม
รวมท้ังการใช�ฝ:มืออันพิเศษเฉพาะการในท่ีจะพึงใช�ฝ:มือเช�นน้ันด�วย 

ถ�าและผู�รับฝากเปBนผู�มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค�าขายหรืออาชีวะอย�างหน่ึงอย�างใดก็
จําต�องใช�ความระมัดระวังและใช�ฝ:มือเท�าท่ีเปBนธรรมดาจะต�องใช�และสมควรจะต�องใช�ในกิจการ
ค�าขายหรืออาชีวะอย�างน้ัน 

 
มาตรา ๖๖๐  ถ�าผู�ฝากมิได�อนุญาต และผู�รับฝากเอาทรัพย"สินซึ่งฝากน้ันออกใช�สอย

เอง หรือเอาไปให�บุคคลภายนอกใช�สอย หรือให�บุคคลภายนอกเก็บรักษาไซร� ท�านว�าผู�รับฝากจะต�อง
รับผิดเม่ือทรัพย"สินซึ่งฝากน้ันสูญหายหรือบุบสลายอย�างหน่ึงอย�างใด แม�ถึงจะเปBนเพราะเหตุสุดวิสัย 
เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าถึงอย�างไร ๆ ทรัพย"สินน้ันก็คงจะต�องสูญหายหรือบุบสลายอยู�น่ันเอง 

 
มาตรา ๖๖๑  ถ�าบุคคลภายนอกอ�างว�ามีสิทธิเหนือทรัพย"สินซึ่งฝากและย่ืนฟPองผู�รับ

ฝากก็ดี หรือยึดทรัพย"สินน้ันก็ดี ผู�รับฝากต�องรีบบอกกล�าวแก�ผู�ฝากโดยพลัน 
 
มาตรา ๖๖๒  ถ�าได�กําหนดเวลากันไว�ว�าจะพึงคืนทรัพย"สินซึ่งฝากน้ันเม่ือไร ท�านว�า

ผู�รับฝากไม�มีสิทธิจะคืนทรัพย"สินก�อนถึงเวลากําหนด เว�นแต�ในเหตุจําเปBนอันมิอาจจะก�าวล�วงเสียได� 
 
มาตรา ๖๖๓  ถึงแม�ว�าคู�สัญญาจะได�กําหนดเวลาไว�ว�าจะพึงคืนทรัพย"สินซึ่งฝากน้ัน

เม่ือไรก็ตาม ถ�าว�าผู�ฝากจะเรียกคืนในเวลาใด ๆ ผู�รับฝากก็ต�องคืนให� 
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มาตรา ๖๖๔  ถ�าคู�สัญญาไม�ได�กําหนดเวลาไว�ว�าจะพึงคืนทรัพย"สินซึ่งฝากน้ันเม่ือไร
ไซร� ผู�รับฝากอาจคืนทรัพย"สินน้ันได�ทุกเม่ือ 

 
มาตรา ๖๖๕  ผู�รับฝากจําต�องคืนทรัพย"สินซึ่งรับฝากไว�น้ันให�แก�ผู�ฝาก หรือทรัพย"สนิ

น้ันฝากในนามของผู�ใด คืนให�แก�ผู�น้ัน หรือผู�รับฝากได�รับคําสั่งโดยชอบให�คืนทรัพย"สินน้ันไปแก�ผู�ใด 
คืนให�แก�ผู�น้ัน 

แต�หากผู�ฝากทรัพย"ตาย ท�านให�คืนทรัพย"สินน้ันให�แก�ทายาท 
 
มาตรา ๖๖๖  เม่ือคืนทรัพย" ถ�ามีดอกผลเกิดแต�ทรัพย"สินซึ่งฝากน้ันเท�าใด ผู�รับฝาก

จําต�องส�งมอบพร�อมไปกับทรัพย"สินน้ันด�วย 
 
มาตรา ๖๖๗  ค�าคืนทรัพย"สินซึ่งฝากน้ัน ย�อมตกแก�ผู�ฝากเปBนผู�เสีย 
 
มาตรา ๖๖๘  ค�าใช�จ�ายใดอันควรแก�การบํารุงรักษาทรัพย"สินซึ่งฝากน้ัน ผู�ฝาก

จําต�องชดใช�ให�แก�ผู�รับฝาก เว�นแต�จะได�ตกลงกันไว�โดยสัญญาฝากทรัพย"ว�าผู�รับฝากจะต�องออกเงิน
ค�าใช�จ�ายน้ันเอง 

 
มาตรา ๖๖๙  ถ�าไม�ได�กําหนดเวลาไว�ในสัญญา หรือไม�มีกําหนดโดยจารีตประเพณี

ว�าบําเหน็จค�าฝากทรัพย"น้ันจะพึงชําระเม่ือไรไซร� ท�านให�ชําระเม่ือคืนทรัพย"สินซึ่งฝาก ถ�าได�
กําหนดเวลากันไว�เปBนระยะอย�างไร ก็พึงชําระเม่ือสิ้นระยะเวลาน้ันทุกคราวไป 

 
มาตรา ๖๗๐  ผู�รับฝากชอบท่ีจะยึดหน�วงเอาทรัพย"สินซึ่งฝากน้ันไว�ได� จนกว�าจะ

ได�รับเงินบรรดาท่ีค�างชําระแก�ตนเก่ียวด�วยการฝากทรัพย"น้ัน 
 
มาตรา ๖๗๑  ในข�อความรับผิดเพ่ือใช�เงินบําเหน็จค�าฝากทรัพย"ก็ดี ชดใช�เงิน

ค�าใช�จ�ายก็ดี ใช�ค�าสินไหมทดแทนเก่ียวแก�การฝากทรัพย"ก็ดี ท�านห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นเวลาหกเดือน
นับแต�วันสิ้นสัญญา 

 
หมวด ๒ 

วิธีเฉพาะการฝากเงิน 
   

 
มาตรา ๖๗๒  ถ�าฝากเงิน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า ผู�รับฝากไม�พึงต�องส�งคืนเปBน

เงินทองตราอันเดียวกันกับท่ีฝาก แต�จะต�องคืนเงินให�ครบจํานวน 
อน่ึง ผู�รับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากน้ันออกใช�ก็ได� แต�หากจําต�องคืนเงินให�ครบจํานวน

เท�าน้ัน แม�ว�าเงินซึ่งฝากน้ันจะได�สูญหายไปด�วยเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู�รับฝากก็จําต�องคืนเงินเปBนจํานวน
ดังว�าน้ัน 
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มาตรา ๖๗๓  เม่ือใดผู�รับฝากจําต�องคืนเงินแต�เพียงเท�าจํานวนท่ีฝาก ผู�ฝากจะเรียก
ถอนเงินคืนก�อนถึงเวลาท่ีได�ตกลงกันไว�ไม�ได� หรือฝRายผู�รับฝากจะส�งคืนเงินก�อนถึงเวลาน้ันก็ไม�ได�ดุจกัน 

 
หมวด ๓ 

วิธีเฉพาะสําหรับเจ�าสํานักโรงแรม 
   

 
มาตรา ๖๗๔  เจ�าสํานักโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเช�นว�าน้ัน จะต�อง

รับผิดเพ่ือความสูญหายหรือบุบสลายอย�างใด ๆ อันเกิดแก�ทรัพย"สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหาก
ได�พามา 

 
มาตรา ๖๗๕  เจ�าสํานักต�องรับผิดในการท่ีทรัพย"สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัย

สูญหายหรือบุบสลายไปอย�างใด ๆ แม�ถึงว�าความสูญหายหรือบุบสลายน้ันจะเกิดข้ึนเพราะผู�คนไปมา
เข�าออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีเช�นน้ัน ก็คงต�องรับผิด 

ความรับผิดน้ี ถ�าเก่ียวด�วยเงินทองตรา ธนบัตร ต๋ัวเงิน พันธบัตร ใบหุ�น ใบหุ�นกู� 
ประทวนสินค�า อัญมณี หรือของมีค�าอ่ืน ๆ ให�จํากัดไว�เพียงห�าพันบาท เว�นแต�จะได�ฝากของมีค�าเช�นน้ี
ไว�แก�เจ�าสํานักและได�บอกราคาแห�งของน้ันชัดแจ�ง๑๓ 

แต�เจ�าสํานักไม�ต�องรับผิดเพ่ือความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต�เหตุสุดวิสัย หรือ
แต�สภาพแห�งทรัพย"สินน้ัน หรือแต�ความผิดของคนเดินทาง หรือแขกอาศัยผู�น้ันเอง หรือบริวารของ
เขา หรือบุคคลซึ่งเขาได�ต�อนรับ 

 
มาตรา ๖๗๖  ทรัพย"สินซึ่งมิได�นําฝากบอกราคาชัดแจ�งน้ัน เม่ือพบเห็นว�าสูญหาย

หรือบุบสลายข้ึน คนเดินทางหรือแขกอาศัยต�องแจ�งความน้ันต�อเจ�าสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ี
เช�นน้ันทันที มิฉะน้ันท�านว�าเจ�าสํานักย�อมพ�นจากความรับผิดดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๖๗๔ และ ๖๗๕ 

 
มาตรา ๖๗๗  ถ�ามีคําแจ�งความปZดไว�ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีอ่ืนทํานองเช�นว�า

น้ี เปBนข�อความยกเว�นหรือจํากัดความรับผิดของเจ�าสํานักไซร� ท�านว�าความน้ันเปBนโมฆะ เว�นแต�คน
เดินทางหรือแขกอาศัยจะได�ตกลงด�วยชัดแจ�งในการยกเว�นหรือจํากัดความรับผิดดังว�าน้ัน 

 
มาตรา ๖๗๘  ในข�อความรับผิดใช�ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย"สินของคนเดินทาง

หรือของแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นเวลาหกเดือนนับแต�วันท่ีคน
เดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานท่ีน้ัน 

 
มาตรา ๖๗๙  เจ�าสํานักชอบท่ีจะยึดหน�วงเคร่ืองเดินทางหรือทรัพย"สินอย�างอ่ืนของ

คนเดินทางหรือแขกอาศัยอันเอาไว�ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานท่ีเช�นน้ันได�จนกว�าจะได�รับใช�เงิน

                                                 
๑๓ มาตรา ๖๗๕ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๓ 
- 
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บรรดาท่ีค�างชําระแก�ตน เพ่ือการพักอาศัยและการอ่ืน ๆ อันได�ทําให�แก�คนเดินทางหรือแขกอาศัย
ตามท่ีเขาพึงต�องการน้ัน รวมท้ังการชดใช�เงินท้ังหลายท่ีได�ออกแทนไปด�วย 

เจ�าสํานักจะเอาทรัพย"สินท่ีได�ยึดหน�วงไว�เช�นว�าน้ันออกขายทอดตลาดแล�วหักเอาเงิน
ใช�จํานวนท่ีค�างชําระแก�ตนรวมท้ังค�าฤชาธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายในการขายทอดตลาดน้ันจากเงินท่ี
ขายทรัพย"สินน้ันก็ได� แต�ท�านมิให�เจ�าสํานักใช�สิทธิดังว�าน้ี จนเม่ือ 

(๑) ทรัพย"สินน้ันตกอยู�แก�ตนเปBนเวลานานถึงหกสัปดาห"ยังมิได�รับชําระหน้ีสิน และ 
(๒) อย�างน�อยเดือนหน่ึงก�อนวันขายทอดตลาด ตนได�ประกาศโฆษณาใน

หนังสือพิมพ"ประจําท�องถ่ินฉบับหน่ึงแจ�งความจํานงท่ีจะขายทรัพย"สิน บอกลักษณะแห�งทรัพย"สินท่ีจะ
ขายโดยย�อ กับถ�ารู�ช่ือเจ�าของ ก็บอกด�วย 

เม่ือขายทอดตลาดหักใช�หน้ีดังกล�าวแล�ว มีเงินเหลืออยู�อีกเท�าใดต�องคืนให�แก�
เจ�าของ หรือฝากไว� ณ สํานักงานฝากทรัพย"ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓๑ และ ๓๓๓ 
 

ลักษณะ ๑๑ 
คํ้าประกัน 

   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๖๘๐  อันว�าคํ้าประกันน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหน่ึง เรียกว�า ผู�คํ้า

ประกัน ผูกพันตนต�อเจ�าหน้ีคนหน่ึง เพ่ือชําระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไม�ชําระหน้ีน้ัน 
อน่ึง สัญญาคํ้าประกันน้ัน ถ�ามิได�มีหลักฐานเปBนหนังสืออย�างใดอย�างหน่ึงลงลายมือ

ช่ือผู�ค้ําประกันเปBนสําคัญ ท�านว�าจะฟPองร�องให�บังคับคดีหาได�ไม� 
 
มาตรา ๖๘๑๑๔  อันคํ้าประกันน้ันจะมีได�แต�เฉพาะเพ่ือหน้ีอันสมบูรณ" 
หน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเง่ือนไขจะประกันไว�เพ่ือเหตุการณ"ซึ่งหน้ีน้ันอาจเปBนผลได�จริง

ก็ประกันได� แต�ต�องระบุวัตถุประสงค"ในการก�อหน้ีรายท่ีคํ้าประกัน ลักษณะของมูลหน้ี จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีคํ้าประกัน และระยะเวลาในการก�อหน้ีท่ีจะคํ้าประกัน เว�นแต�เปBนการคํ้าประกันเพ่ือกิจการ
เน่ืองกันไปหลายคราวตามมาตรา ๖๙๙ จะไม�ระบุระยะเวลาดังกล�าวก็ได� 

สัญญาคํ้าประกันต�องระบุหน้ีหรือสัญญาท่ีคํ้าประกันไว�โดยชัดแจ�ง และผู�คํ้าประกัน
ย�อมรับผิดเฉพาะหน้ีหรือสัญญาท่ีระบุไว�เท�าน้ัน 

หน้ีอันเกิดแต�สัญญาซึ่งไม�ผูกพันลูกหน้ีเพราะทําด�วยความสําคัญผิดหรือเพราะเปBนผู�
ไร�ความสามารถน้ันก็อาจจะมีประกันอย�างสมบูรณ"ได� ถ�าหากว�าผู�คํ้าประกันรู�เหตุสําคัญผิดหรือไร�
ความสามารถน้ันในขณะท่ีเข�าทําสัญญาผูกพันตน 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๖๘๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๔ 
- 
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มาตรา ๖๘๑/๑๑๕  ข�อตกลงใดท่ีกําหนดให�ผู�คํ้าประกันต�องรับผิดอย�างเดียวกับ
ลูกหน้ีร�วมหรือในฐานะเปBนลูกหน้ีร�วม ข�อตกลงน้ันเปBนโมฆะ 

ความในวรรคหน่ึง มิให�ใช�บังคับแก�กรณีผู�คํ้าประกันซึ่งเปBนนิติบุคคลและยินยอมเข�า
ผูกพันตนเพ่ือรับผิดอย�างลูกหน้ีร�วมหรือในฐานะเปBนลูกหน้ีร�วม ในกรณีเช�นน้ันผู�คํ้าประกันซึ่งเปBนนิติ
บุคคลน้ันย�อมไม�มีสิทธิดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และมาตรา ๖๙๐๑๖ 

 
มาตรา ๖๘๒  ท�านว�าบุคคลจะยอมเข�าเปBนผู� รับเรือน คือเปBนประกันของผู� คํ้า

ประกันอีกช้ันหน่ึง ก็เปBนได� 
ถ�าบุคคลหลายคนยอมตนเข�าเปBนผู�คํ้าประกันในหน้ีรายเดียวกันไซร� ท�านว�าผู�คํ้า

ประกันเหล�าน้ันมีความรับผิดอย�างลูกหน้ีร�วมกัน แม�ถึงว�าจะมิได�เข�ารับคํ้าประกันรวมกัน 
 
มาตรา ๖๘๓  อันคํ้าประกันอย�างไม�มีจํากัดน้ันย�อมคุ�มถึงดอกเบ้ียและค�าสินไหม

ทดแทนซึ่งลูกหน้ีค�างชําระ ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเปBนอุปกรณ"แห�งหน้ีรายน้ันด�วย 
 
มาตรา ๖๘๔  ผู�คํ้าประกันย�อมรับผิดเพ่ือค�าฤชาธรรมเนียมความซึ่งลูกหน้ีจะต�องใช�

ให�แก�เจ�าหน้ี แต�ถ�าโจทก"ฟPองคดีโดยมิได�เรียกให�ผู�คํ้าประกันชําระหน้ีน้ันก�อนไซร� ท�านว�าผู�คํ้าประกัน
หาต�องรับผิดเพ่ือใช�ค�าฤชาธรรมเนียมเช�นน้ันไม� 

 
มาตรา ๖๘๕  ถ�าเม่ือบังคับตามสัญญาคํ้าประกันน้ัน ผู�คํ้าประกันไม�ชําระหน้ีท้ังหมด

ของลูกหน้ี รวมท้ังดอกเบ้ีย ค�าสินไหมทดแทน และอุปกรณ"ด�วยไซร� หน้ียังเหลืออยู�เท�าใด ท�านว�า
ลูกหน้ียังคงรับผิดต�อเจ�าหน้ีในส�วนท่ีเหลือน้ัน 

 
มาตรา ๖๘๕/๑๑๗  บรรดาข�อตกลงเก่ียวกับการคํ้าประกันท่ีแตกต�างไปจากมาตรา 

๖๘๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๘๖ มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ 
เปBนโมฆะ 

 
หมวด ๒ 

ผลก�อนชําระหน้ี 
   

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๖๘๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖ มาตรา ๖๘๑/๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ มาตรา ๖๘๕/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๕ 
- 
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มาตรา ๖๘๖๑๘  เม่ือลูกหน้ีผิดนัด ให�เจ�าหน้ีมีหนังสือบอกกล�าวไปยังผู�คํ้าประกัน
ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีลูกหน้ีผิดนัด และไม�ว�ากรณีจะเปBนประการใดเจ�าหน้ีจะเรียกให�ผู� คํ้า
ประกันชําระหน้ีก�อนท่ีหนังสือบอกกล�าวจะไปถึงผู�คํ้าประกันมิได� แต�ไม�ตัดสิทธิผู�คํ้าประกันท่ีจะชําระ
หน้ีเม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระ 

ในกรณีท่ีเจ�าหน้ีมิได�มีหนังสือบอกกล�าวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให�ผู�คํ้า
ประกันหลุดพ�นจากความรับผิดในดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเปBน
อุปกรณ"แห�งหน้ีรายน้ันบรรดาท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากพ�นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

เม่ือเจ�าหน้ีมีสิทธิเรียกให�ผู�คํ้าประกันชําระหน้ีหรือผู�คํ้าประกันมีสิทธิชําระหน้ีได�ตาม
วรรคหน่ึง ผู�ค้ําประกันอาจชําระหน้ีทั้งหมดหรือใช�สิทธิชําระหน้ีตามเง่ือนไขและวิธีการในการชําระหน้ี
ท่ีลูกหน้ีมีอยู�กับเจ�าหน้ีก�อนการผิดนัดชําระหน้ี  ท้ังน้ี เฉพาะในส�วนท่ีตนต�องรับผิดก็ได� และให�นํา
ความในมาตรา ๗๐๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว�างท่ีผู�คํ้าประกันชําระหน้ีตามเง่ือนไขและวิธีการในการชําระหน้ีของลูกหน้ี
ตามวรรคสาม เจ�าหน้ีจะเรียกดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุที่ลูกหน้ีผิดนัดในระหว�างน้ันมิได� 

การชําระหน้ีของผู�คํ้าประกันตามมาตราน้ี ไม�กระทบกระเทือนสิทธิของผู�คํ้าประกัน
ตามมาตรา ๖๙๓ 

 
มาตรา ๖๘๗  ผู�คํ้าประกันไม�จําต�องชําระหน้ีก�อนถึงเวลากําหนดท่ีจะชําระ แม�ถึงว�า

ลูกหน้ีจะไม�อาจถือเอาซึ่งประโยชน"แห�งเง่ือนเวลาเร่ิมต�นหรือเวลาสุดสิ้นได�ต�อไปแล�ว 
 
มาตรา ๖๘๘  เม่ือเจ�าหน้ีทวงให�ผู�คํ้าประกันชําระหน้ี ผู�คํ้าประกันจะขอให�เรียก

ลูกหน้ีชําระก�อนก็ได� เว�นแต�ลูกหน้ีจะถูกศาลพิพากษาให�เปBนคนล�มละลายเสียแล�ว หรือไม�ปรากฏว�า
ลูกหน้ีไปอยู�แห�งใดในพระราชอาณาเขต 

 
มาตรา ๖๘๙  ถึงแม�จะได�เรียกให�ลูกหน้ีชําระหน้ีดังกล�าวมาในมาตราก�อนน้ันแล�วก็

ตาม ถ�าผู�คํ้าประกันพิสูจน"ได�ว�าลูกหน้ีน้ันมีทางท่ีจะชําระหน้ีได� และการท่ีจะบังคับให�ลูกหน้ีชําระหน้ี
น้ันจะไม�เปBนการยากไซร� ท�านว�าเจ�าหน้ีจะต�องบังคับการชําระหน้ีรายน้ันเอาจากทรัพย"สินของลูกหน้ี
ก�อน 

 
มาตรา ๖๙๐  ถ�าเจ�าหน้ีมีทรัพย"ของลูกหน้ียึดถือไว�เปBนประกันไซร� เม่ือผู�คํ้าประกัน

ร�องขอ ท�านว�าเจ�าหน้ีจะต�องให�ชําระหน้ีเอาจากทรัพย"ซึ่งเปBนประกันน้ันก�อน 
 
มาตรา ๖๙๑๑๙  ในกรณีท่ีเจ�าหน้ีตกลงกับลูกหน้ี อันมีผลเปBนการลดจํานวนหน้ีท่ีมี

การคํ้าประกันรวมท้ังดอกเบ้ีย ค�าสินไหมทดแทน หรือค�าภาระติดพันอันเปBนอุปกรณ"แห�งหน้ีรายน้ัน 
ให�เจ�าหน้ีมีหนังสือแจ�งให�ผู�คํ้าประกันทราบถึงข�อตกลงดังกล�าวภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีตกลงกัน
                                                 

๑๘ มาตรา ๖๘๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๙ มาตรา ๖๙๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๖ 
- 
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น้ัน ถ�าลูกหน้ีได�ชําระหน้ีตามท่ีได�ลดแล�วก็ดี ลูกหน้ีชําระหน้ีตามท่ีได�ลดไม�ครบถ�วนแต�ผู�คํ้าประกันได�
ชําระหน้ีส�วนท่ีเหลือน้ันแล�วก็ดี หรือลูกหน้ีไม�ชําระหน้ีตามท่ีได�ลดแต�ผู�คํ้าประกันได�ชําระหน้ีตามท่ีได�
ลดน้ันแล�วก็ดี ให�ผู�คํ้าประกันเปBนอันหลุดพ�นจากการคํ้าประกัน ในการชําระหน้ีของผู�คํ้าประกัน
ดังกล�าว ผู�ค้ําประกันมีสิทธิชําระหน้ีได�แม�จะล�วงเลยกําหนดเวลาชําระหน้ีตามท่ีได�ลดแต�ต�องไม�เกินหก
สิบวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดเวลาชําระหน้ีดังกล�าว ในกรณีท่ีเจ�าหน้ีมีหนังสือแจ�งให�ผู�คํ้าประกันทราบ
ถึงข�อตกลงดังกล�าวเม่ือล�วงเลยกําหนดเวลาชําระหน้ีตามท่ีได�ลดแล�ว ให�ผู�คํ้าประกันมีสิทธิชําระหน้ีได�
ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีเจ�าหน้ีมีหนังสือแจ�งให�ผู�คํ้าประกันทราบถึงข�อตกลงน้ัน  ท้ังน้ี ข�อตกลงท่ี
ทําข้ึนภายหลังท่ีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีแล�ว หากในข�อตกลงน้ันมีการขยายเวลาชําระหน้ีให�แก�ลูกหน้ี มิ
ให�ถือว�าเปBนการผ�อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐๒๐ 

ข�อตกลงใดท่ีมีผลเปBนการเพ่ิมภาระแก�ผู�คํ้าประกันให�มากกว�าท่ีบัญญัติไว�ในวรรค
หน่ึง ข�อตกลงน้ันเปBนโมฆะ 

 
มาตรา ๖๙๒  อายุความสะดุดหยุดลงเปBนโทษแก�ลูกหน้ีน้ัน ย�อมเปBนโทษแก�ผู�คํ้า

ประกันด�วย 
  

หมวด ๓ 
ผลภายหลังชําระหน้ี 
   

 
มาตรา ๖๙๓  ผู�คํ้าประกันซึ่งได�ชําระหน้ีแล�ว ย�อมมีสิทธิท่ีจะไล�เบ้ียเอาจากลูกหน้ี 

เพ่ือต�นเงินกับดอกเบ้ียและเพ่ือการท่ีต�องสูญหายหรือเสียหายไปอย�างใด ๆ เพราะการคํ้าประกันน้ัน 
อน่ึง ผู�ค้ําประกันย�อมเข�ารับช�วงสิทธิของเจ�าหน้ีบรรดามีเหนือลูกหน้ีด�วย 
 
มาตรา ๖๙๔  นอกจากข�อต�อสู�ซึ่งผู�คํ้าประกันมีต�อเจ�าหน้ีน้ัน ท�านว�าผู�คํ้าประกันยัง

อาจยกข�อต�อสู�ทั้งหลายซึ่งลูกหน้ีมีต�อเจ�าหน้ีขึ้นต�อสู�ได�ด�วย 
 
มาตรา ๖๙๕  ผู�คํ้าประกันซึ่งละเลยไม�ยกข�อต�อสู�ของลูกหน้ีข้ึนต�อสู�เจ�าหน้ีน้ัน ท�าน

ว�าย�อมสิ้นสิทธิท่ีจะไล�เบ้ียเอาแก�ลูกหน้ีเพียงเท�าท่ีไม�ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู� เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าตนมิได�รู�
ว�ามีข�อต�อสู�เช�นน้ัน และท่ีไม�รู�น้ันมิได�เปBนเพราะความผิดของตนด�วย 

 
มาตรา ๖๙๖  ผู�คํ้าประกันไม�มีสิทธิจะไล�เบ้ียเอาแก�ลูกหน้ีได� ถ�าว�าตนได�ชําระหน้ี

แทนไปโดยมิได�บอกลูกหน้ี และลูกหน้ียังมิรู�ความมาชําระหน้ีซ้ําอีก 
ในกรณีเช�นว�าน้ี ผู�ค้ําประกันก็ได�แต�เพียงจะฟPองเจ�าหน้ีเพ่ือคืนลาภมิควรได�เท�าน้ัน 
 
มาตรา ๖๙๗  ถ�าเพราะการกระทําอย�างใดอย�างหน่ึงของเจ�าหน้ีเอง เปBนเหตุให�ผู�คํ้า

                                                 
๒๐ มาตรา ๖๙๑ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๗ 
- 
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ประกันไม�อาจเข�ารับช�วงได�ทั้งหมดหรือแต�บางส�วนในสิทธิก็ดี จํานองก็ดี จํานําก็ดี และบุริมสิทธิอันได�
ให�ไว�แก�เจ�าหน้ีแต�ก�อนหรือในขณะทําสัญญาคํ้าประกันเพ่ือชําระหน้ีน้ัน ท�านว�าผู�คํ้าประกันย�อมหลุด
พ�นจากความรับผิดเพียงเท�าท่ีตนต�องเสียหายเพราะการน้ัน 

 
หมวด ๔ 

ความระงับสิ้นไปแห�งการคํ้าประกัน 
   

 
มาตรา ๖๙๘  อันผู�คํ้าประกันย�อมหลุดพ�นจากความรับผิดในขณะเม่ือหน้ีของลูกหน้ี

ระงับสิ้นไปไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ 
 
มาตรา ๖๙๙  การคํ้าประกันเพ่ือกิจการเน่ืองกันไปหลายคราวไม�มีจํากัดเวลาเปBน

คุณแก�เจ�าหน้ีน้ัน ท�านว�าผู�คํ้าประกันอาจเลิกเสียเพ่ือคราวอันเปBนอนาคตได� โดยบอกกล�าวความ
ประสงค"น้ันแก�เจ�าหน้ี 

ในกรณีเช�นน้ี ท�านว�าผู�คํ้าประกันไม�ต�องรับผิดในกิจการท่ีลูกหน้ีกระทําลงภายหลัง
คําบอกกล�าวน้ันได�ไปถึงเจ�าหน้ี 

 
มาตรา ๗๐๐๒๑  ถ�าคํ้าประกันหน้ีอันจะต�องชําระ ณ เวลามีกําหนดแน�นอนและ

เจ�าหน้ียอมผ�อนเวลาให�แก�ลูกหน้ี ผู�ค้ําประกันย�อมหลุดพ�นจากความรับผิด เว�นแต�ผู�คํ้าประกันจะได�ตกลง
ด�วยในการผ�อนเวลาน้ัน 

ข�อตกลงท่ีผู�คํ้าประกันทําไว�ล�วงหน�าก�อนเจ�าหน้ีผ�อนเวลาอันมีผลเปBนการยินยอมให�
เจ�าหน้ีผ�อนเวลา ข�อตกลงน้ันใช�บังคับมิได� 

ความในวรรคสอง มิให�ใช�บังคับแก�กรณีผู�คํ้าประกันซึ่งเปBนสถาบันการเงินหรือคํ้า
ประกันเพ่ือสินจ�างเปBนปกติธุระ๒๒ 

 
มาตรา ๗๐๑  ผู�ค้ําประกันจะขอชําระหน้ีแก�เจ�าหน้ีต้ังแต�เม่ือถึงกําหนดชําระก็ได� 
ถ�าเจ�าหน้ีไม�ยอมรับชําระหน้ี ผู�ค้ําประกันก็เปBนอันหลุดพ�นจากความรับผิด 

 
ลักษณะ ๑๒ 

จํานอง 
   

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

                                                 
๒๑ มาตรา ๗๐๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๒ มาตรา ๗๐๐ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๘ 
- 
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มาตรา ๗๐๒  อันว�าจํานองน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�าผู�จํานอง เอา

ทรัพย"สินตราไว�แก�บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�าผู�รับจํานอง เปBนประกันการชําระหน้ี โดยไม�ส�งมอบ
ทรัพย"สินน้ันให�แก�ผู�รับจํานอง 

ผู�รับจํานองชอบท่ีจะได�รับชําระหน้ีจากทรัพย"สินท่ีจํานองก�อนเจ�าหน้ีสามัญมิพักต�อง
พิเคราะห"ว�ากรรมสิทธ์ิในทรัพย"สินจะได�โอนไปยังบุคคลภายนอกแล�วหรือหาไม� 

 
มาตรา ๗๐๓  อันอสังหาริมทรัพย"น้ันอาจจํานองได�ไม�ว�าประเภทใด ๆ 
สังหาริมทรัพย"อันจะกล�าวต�อไปน้ีก็อาจจํานองได�ดุจกัน หากว�าได�จดทะเบียนไว�แล�ว

ตามกฎหมาย คือ 
(๑)๒๓ เรือมีระวางต้ังแต�ห�าตันข้ึนไป 
(๒) แพ 
(๓) สัตว"พาหนะ 
(๔) สังหาริมทรัพย"อ่ืนใด ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว�ให�จดทะเบียนเฉพาะการ 
 
มาตรา ๗๐๔  สัญญาจํานองต�องระบุทรัพย"สินซึ่งจํานอง 
 
มาตรา ๗๐๕  การจํานองทรัพย"สินน้ัน นอกจากผู�เปBนเจ�าของในขณะน้ันแล�ว ท�าน

ว�าใครอ่ืนจะจํานองหาได�ไม� 
 
มาตรา ๗๐๖  บุคคลมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย"สินแต�ภายในบังคับเง่ือนไขเช�นใด จะ

จํานองทรัพย"สินน้ันได�แต�ภายในบังคับเง่ือนไขเช�นน้ัน 
 
มาตรา ๗๐๗  บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ ว�าด�วยคํ้าประกันน้ัน ท�านให�ใช�ได�ในการ

จํานอง อนุโลมตามควร 
 
มาตรา ๗๐๘  สัญญาจํานองน้ันต�องมีจํานวนเงินระบุไว�เปBนเรือนเงินไทยเปBนจํานวน

แน�ตรงตัว หรือจํานวนข้ันสูงสุดท่ีได�เอาทรัพย"สินจํานองน้ันตราไว�เปBนประกัน 
 
มาตรา ๗๐๙  บุคคลคนหน่ึงจะจํานองทรัพย"สินของตนไว�เพ่ือประกันหน้ีอันบุคคล

อ่ืนจะต�องชําระ ก็ให�ทําได� 
 
มาตรา ๗๑๐  ทรัพย"สินหลายสิ่งมีเจ�าของคนเดียวหรือหลายคนจะจํานองเพ่ือ

ประกันการชําระหน้ีแต�รายหน่ึงรายเดียว ท�านก็ให�ทําได� 
และในการน้ีคู�สัญญาจะตกลงกันดังต�อไปน้ีก็ได� คือว�า 

                                                 
๒๓ มาตรา ๗๐๓ วรรคสอง (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๙ 
- 
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(๑) ให�ผู�รับจํานองใช�สิทธิบังคับเอาแก�ทรัพย"สินซึ่งจํานองตามลําดับอันระบุไว� 
(๒) ให�ถือเอาทรัพย"สินแต�ละสิ่งเปBนประกันหน้ีเฉพาะแต�ส�วนหน่ึงส�วนใดท่ีระบุไว� 
 
มาตรา ๗๑๑  การท่ีจะตกลงกันไว�เสียแต�ก�อนเวลาหน้ีถึงกําหนดชําระเปBนข�อความ

อย�างใดอย�างหน่ึงว�า ถ�าไม�ชําระหน้ี ให�ผู�รับจํานองเข�าเปBนเจ�าของทรัพย"สินซึ่งจํานอง หรือว�าให�จัดการ
แก�ทรัพย"สินน้ันเปBนประการอ่ืนอย�างใด นอกจากตามบทบัญญัติท้ังหลายว�าด�วยการบังคับจํานองน้ัน
ไซร� ข�อตกลงเช�นน้ันท�านว�าไม�สมบูรณ" 

 
มาตรา ๗๑๒  แม�ถึงว�ามีข�อสัญญาเปBนอย�างอ่ืนก็ตาม ทรัพย"สินซึ่งจํานองไว�แก�บุคคล

คนหน่ึงน้ัน ท�านว�าจะเอาไปจํานองแก�บุคคลอีกคนหน่ึงในระหว�างเวลาท่ีสัญญาก�อนยังมีอายุอยู�ก็ได� 
 
มาตรา ๗๑๓  ถ�ามิได�ตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืนในสัญญาจํานอง ท�านว�าผู�จํานองจะ

ชําระหน้ีล�างจํานองเปBนงวด ๆ ก็ได� 
 
มาตรา ๗๑๔  อันสัญญาจํานองน้ัน ท�านว�าต�องทําเปBนหนังสือและจดทะเบียนต�อ

พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
 
มาตรา ๗๑๔/๑๒๔  บรรดาข�อตกลงเก่ียวกับการจํานองท่ีแตกต�างไปจากมาตรา 

๗๒๘ มาตรา ๗๒๙ และมาตรา ๗๓๕ เปBนโมฆะ 
 

หมวด ๒ 
สิทธิจํานองครอบเพียงใด 

   
 

มาตรา ๗๑๕  ทรัพย"สินซึ่งจํานองย�อมเปBนประกันเพ่ือการชําระหน้ีกับท้ังค�าอุปกรณ"
ต�อไปน้ีด�วย คือ 

(๑) ดอกเบ้ีย 
(๒) ค�าสินไหมทดแทนในการไม�ชําระหน้ี 
(๓) ค�าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานอง 
 
มาตรา ๗๑๖  จํานองย�อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย"สินซึ่งจํานองหมดทุกสิ่ง แม�จะได�

ชําระหน้ีแล�วบางส�วน 
 
มาตรา ๗๑๗  แม�ว�าทรัพย"สินซึ่งจํานองจะแบ�งออกเปBนหลายส�วนก็ตาม ท�านว�า

จํานองก็ยังคงครอบไปถึงส�วนเหล�าน้ันหมดทุกส�วนด�วยกันอยู�น่ันเอง 

                                                 
๒๔ มาตรา ๗๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๐ 
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ถึงกระน้ันก็ดี ถ�าผู�รับจํานองยินยอมด�วย ท�านว�าจะโอนทรัพย"สินส�วนหน่ึงส�วนใดไป
ปลอดจากจํานองก็ให�ทําได� แต�ความยินยอมดังว�าน้ีหากมิได�จดทะเบียน ท�านว�าจะยกเอาข้ึนเปBนข�อ
ต�อสู�แก�บุคคลภายนอกหาได�ไม� 

 
มาตรา ๗๑๘  จํานองย�อมครอบไปถึงทรัพย"ท้ังปวงอันติดพันอยู�กับทรัพย"สินซึ่ง

จํานอง แต�ต�องอยู�ภายในบังคับซึ่งท�านจํากัดไว�ในสามมาตราต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๗๑๙  จํานองท่ีดินไม�ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู�จํานองปลูกสร�างลงในท่ีดิน

ภายหลังวันจํานอง เว�นแต�จะมีข�อความกล�าวไว�โดยเฉพาะในสัญญาว�าให�ครอบไปถึง 
แต�กระน้ันก็ดี ผู�รับจํานองจะให�ขายเรือนโรงน้ันรวมไปกับท่ีดินด�วยก็ได� แต�ผู�รับ

จํานองอาจใช�บุริมสิทธิของตนได�เพียงแก�ราคาท่ีดินเท�าน้ัน 
 
มาตรา ๗๒๐  จํานองเรือนโรงหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนซึ่งได�ทําข้ึนไว�บนดินหรือใต�

ดิน ในท่ีดินอันเปBนของคนอ่ืนเขาน้ันย�อมไม�ครอบไปถึงท่ีดินน้ันด�วย ฉันใดกลับกันก็ฉันน้ัน 
 
มาตรา ๗๒๑  จํานองไม�ครอบไปถึงดอกผลแห�งทรัพย"สินซึ่งจํานอง เว�นแต�ในเม่ือ

ผู�รับจํานองได�บอกกล�าวแก�ผู�จํานองหรือผู�รับโอนแล�วว�าตนจํานงจะบังคับจํานอง 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและหน�าท่ีของผู�รับจํานองและผู�จํานอง 

   
 

มาตรา ๗๒๒  ถ�าทรัพย"สินได�จํานองแล�ว และภายหลังท่ีจดทะเบียนจํานองมีจด
ทะเบียนภาระจํายอมหรือทรัพยสิทธิอย�างอ่ืน โดยผู�รับจํานองมิได�ยินยอมด�วยไซร� ท�านว�าสิทธิจํานอง
ย�อมเปBนใหญ�กว�าภาระจํายอมหรือทรัพยสิทธิอย�างอ่ืนน้ัน หากว�าเปBนท่ีเสื่อมเสียแก�สิทธิของผู�รับ
จํานองในเวลาบังคับจํานองก็ให�ลบสิทธิที่กล�าวหลังน้ันเสียจากทะเบียน 

 
มาตรา ๗๒๓  ถ�าทรัพย"สินซึ่งจํานองบุบสลาย หรือถ�าทรัพย"สินซึ่งจํานองแต�สิ่งใดสิ่ง

หน่ึงสูญหายหรือบุบสลาย เปBนเหตุให�ไม�เพียงพอแก�การประกันไซร� ท�านว�าผู�รับจํานองจะบังคับ
จํานองเสียในทันทีก็ได� เว�นแต�เม่ือเหตุน้ันมิได�เปBนเพราะความผิดของผู�จํานอง และผู�จํานองก็เสนอจะ
จํานองทรัพย"สินอ่ืนแทนให�มีราคาเพียงพอ หรือเสนอจะรับซ�อมแซมแก�ไขความบุบสลายน้ันภายใน
เวลาอันสมควรแก�เหตุ 

 
มาตรา ๗๒๔  ผู�จํานองใดได�จํานองทรัพย"สินของตนไว�เพ่ือประกันหน้ีอันบุคคลอ่ืน

จะต�องชําระแล�วและเข�าชําระหน้ีเสียเองแทนลูกหน้ีเพ่ือจะป;ดปPองมิให�ต�องบังคับจํานอง ท�านว�าผู�
จํานองน้ันชอบท่ีจะได�รับเงินใช�คืนจากลูกหน้ีตามจํานวนท่ีตนได�ชําระไป 

ถ�าว�าต�องบังคับจํานอง ท�านว�าผู�จํานองชอบท่ีจะได�รับเงินใช�คืนจากลูกหน้ีตาม
จํานวนซึ่งผู�รับจํานองจะได�รับใช�หน้ีจากการบังคับจํานองน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๑ 
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มาตรา ๗๒๕  เม่ือบุคคลสองคนหรือกว�าน้ันต�างได�จํานองทรัพย"สินแห�งตนเพ่ือ

ประกันหน้ีแต�รายหน่ึงรายเดียวอันบุคคลอ่ืนจะต�องชําระและมิได�ระบุลําดับไว�ไซร� ท�านว�าผู�จํานองซึ่ง
ได�เปBนผู�ชําระหน้ี หรือเปBนเจ�าของทรัพย"สินซึ่งต�องบังคับจํานองน้ันหามีสิทธิจะไล�เบ้ียเอาแก�ผู�จํานอง
อ่ืน ๆ ต�อไปได�ไม� 

 
มาตรา ๗๒๖  เม่ือบุคคลหลายคนต�างได�จํานองทรัพย"สินแห�งตนเพ่ือประกันหน้ีแต�

รายหน่ึงรายเดียวอันบุคคลอ่ืนจะต�องชําระและได�ระบุลําดับไว�ด�วยไซร� ท�านว�าการท่ีผู�รับจํานองยอม
ปลดหน้ีให�แก�ผู�จํานองคนหน่ึงน้ัน ย�อมทําให�ผู�จํานองคนหลัง ๆ ได�หลุดพ�นด�วยเพียงขนาดท่ีเขาต�องรับ
ความเสียหายแต�การน้ัน 

 
มาตรา ๗๒๗๒๕  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๖๙๑ มาตรา ๖๙๗ มาตรา ๗๐๐ และ

มาตรา ๗๐๑ มาใช�บังคับกับกรณีที่บุคคลจํานองทรัพย"สินเพ่ือประกันหน้ีอันบุคคลอ่ืนจะต�องชําระด�วย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๒๗/๑๒๖  ไม�ว�ากรณีจะเปBนประการใด ผู�จํานองซึ่งจํานองทรัพย"สินของตน

ไว�เพ่ือประกันหน้ีอันบุคคลอ่ืนจะต�องชําระ ไม�ต�องรับผิดในหน้ีน้ันเกินราคาทรัพย"สินท่ีจํานองในเวลาท่ี
บังคับจํานองหรือเอาทรัพย"จํานองหลุด 

ข�อตกลงใดอันมีผลให�ผู�จํานองรับผิดเกินท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหน่ึง หรือให�ผู�จํานองรับ
ผิดอย�างผู�คํ้าประกัน ข�อตกลงน้ันเปBนโมฆะ ไม�ว�าข�อตกลงน้ันจะมีอยู�ในสัญญาจํานองหรือทําเปBน
ข�อตกลงต�างหาก  ท้ังน้ี เว�นแต�เปBนกรณีท่ีนิติบุคคลเปBนลูกหน้ีและบุคคลผู�มีอํานาจในการจัดการตาม
กฎหมายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันเปBนผู�จํานองทรัพย"สินของตนไว�
เพ่ือประกันหน้ีน้ันของนิติบุคคลและผู�จํานองได�ทําสัญญาคํ้าประกันไว�เปBนสัญญาต�างหาก๒๗ 

 
หมวด ๔ 

การบังคับจํานอง 
   

 
มาตรา ๗๒๘๒๘  เม่ือจะบังคับจํานองน้ัน ผู�รับจํานองต�องมีหนังสือบอกกล�าวไปยัง

ลูกหน้ีก�อนว�าให�ชําระหน้ีภายในเวลาอันสมควรซึ่งต�องไม�น�อยกว�าหกสิบวันนับแต�วันท่ีลูกหน้ีได�รับคํา
                                                 

๒๕ มาตรา ๗๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๖ มาตรา ๗๒๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๗ มาตรา ๗๒๗/๑ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๘ มาตรา ๗๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๒ 
- 
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บอกกล�าวน้ัน ถ�าและลูกหน้ีละเลยเสียไม�ปฏิบัติตามคําบอกกล�าว ผู�รับจํานองจะฟPองคดีต�อศาลเพ่ือให�
พิพากษาสั่งให�ยึดทรัพย"สินซึ่งจํานองและให�ขายทอดตลาดก็ได� 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถ�าเปBนกรณีผู�จํานองซึ่งจํานองทรัพย"สินของตนไว�เพ่ือประกัน
หน้ีอันบุคคลอ่ืนต�องชําระ ผู�รับจํานองต�องส�งหนังสือบอกกล�าวดังกล�าวให�ผู�จํานองทราบภายในสิบห�า
วันนับแต�วันท่ีส�งหนังสือแจ�งให�ลูกหน้ีทราบ ถ�าผู�รับจํานองมิได�ดําเนินการภายในกําหนดเวลาสิบห�าวัน
น้ัน ให�ผู�จํานองเช�นว�าน้ันหลุดพ�นจากความรับผิดในดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหน้ีค�างชําระ 
ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเปBนอุปกรณ"แห�งหน้ีรายน้ันบรรดาท่ีเกิดข้ึนนับแต�วันท่ีพ�นกําหนดเวลาสิบ
ห�าวันดังกล�าว 

 
มาตรา ๗๒๙๒๙  ในการบังคับจํานองตามมาตรา ๗๒๘ ถ�าไม�มีการจํานองรายอ่ืน

หรือบุริมสิทธิอ่ืนอันได�จดทะเบียนไว�เหนือทรัพย"สินอันเดียวกันน้ี ผู�รับจํานองจะฟPองคดีต�อศาลเพ่ือ
เรียกเอาทรัพย"จํานองหลุดภายในบังคับแห�งเง่ือนไขดังจะกล�าวต�อไปน้ีแทนการขายทอดตลาดก็ได� 

(๑) ลูกหน้ีได�ขาดส�งดอกเบ้ียมาแล�วเปBนเวลาถึงห�าป: และ 
(๒) ผู�รับจํานองแสดงให�เปBนท่ีพอใจแก�ศาลว�าราคาทรัพย"สินน้ันน�อยกว�าจํานวนเงิน

อันค�างชําระ 
 
มาตรา ๗๒๙/๑๓๐  เวลาใด ๆ หลังจากท่ีหน้ีถึงกําหนดชําระ ถ�าไม�มีการจํานองราย

อ่ืนหรือบุริมสิทธิอ่ืนอันได�จดทะเบียนไว�เหนือทรัพย"สินอันเดียวกันน้ี ผู�จํานองมีสิทธิแจ�งเปBนหนังสือไป
ยังผู�รับจํานองเพ่ือให�ผู�รับจํานองดําเนินการให�มีการขายทอดตลาดทรัพย"สินท่ีจํานองโดยไม�ต�องฟPอง
เปBนคดีต�อศาล โดยผู�รับจํานองต�องดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย"สินท่ีจํานองภายในเวลาหน่ึงป:นับ
แต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งน้ัน  ท้ังน้ี ให�ถือว�าหนังสือแจ�งของผู�จํานองเปBนหนังสือยินยอมให�ขาย
ทอดตลาด 

ในกรณีท่ีผู� รับจํานองไม�ได�ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย"สินท่ีจํานองภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในวรรคหน่ึง ให�ผู�จํานองพ�นจากความรับผิดในดอกเบ้ียและค�าสินไหมทดแทน
ซึ่งลูกหน้ีค�างชําระ ตลอดจนค�าภาระติดพันอันเปBนอุปกรณ"แห�งหน้ีรายน้ันบรรดาท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
วันท่ีพ�นกําหนดเวลาดังกล�าว 

เม่ือผู�รับจํานองขายทอดตลาดทรัพย"สินท่ีจํานองได�เงินสุทธิจํานวนเท�าใด ผู�รับ
จํานองต�องจัดสรรชําระหน้ีและอุปกรณ"ให�เสร็จสิ้นไป ถ�ายังมีเงินเหลือก็ต�องส�งคืนให�แก�ผู�จํานอง หรือ
แก�บุคคลผู�ควรจะได�เงินน้ัน แต�ถ�าได�เงินน�อยกว�าจํานวนท่ีค�างชําระ ให�เปBนไปตามท่ีกําหนดไว�ใน
มาตรา ๗๓๓ และในกรณีท่ีผู�จํานองเปBนบุคคลซึ่งจํานองทรัพย"สินเพ่ือประกันหน้ีอันบุคคลอ่ืนจะต�อง
ชําระ ผู�จํานองย�อมรับผิดเพียงเท�าท่ีมาตรา ๗๒๗/๑ กําหนดไว� 

 
มาตรา ๗๓๐  เม่ือทรัพย"สินอันหน่ึงอันเดียวได�จํานองแก�ผู� รับจํานองหลายคน

ด�วยกัน ท�านให�ถือลําดับผู�รับจํานองเรียงตามวันและเวลาจดทะเบียน และผู�รับจํานองคนก�อนจักได�รับ
                                                 

๒๙ มาตรา ๗๒๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๐ มาตรา ๗๒๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๓ 
- 
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ใช�หน้ีก�อนผู�รับจํานองคนหลัง 
 
มาตรา ๗๓๑  อันผู�รับจํานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนให�เสียหายแก�ผู�รับ

จํานองคนก�อนน้ัน ท�านว�าหาอาจทําได�ไม� 
 
มาตรา ๗๓๒  ทรัพย"สินซึ่งจํานองขายทอดตลาดได�เงินเปBนจํานวนสุทธิเท�าใด ท�าน

ให�จัดใช�แก�ผู�รับจํานองเรียงตามลําดับ และถ�ายังมีเงินเหลืออยู�อีก ก็ให�ส�งมอบแก�ผู�จํานอง 
 
มาตรา ๗๓๓๓๑  ถ�าเอาทรัพย"จํานองหลุดและราคาทรัพย"สินน้ันมีประมาณตํ่ากว�า

จํานวนเงินท่ีค�างชําระกันอยู�ก็ดี หรือถ�าเอาทรัพย"สินซึ่งจํานองออกขายทอดตลาดใช�หน้ี ได�เงินจํานวน
สุทธิน�อยกว�าจํานวนเงินท่ีค�างชําระกันอยู�น้ันก็ดี เงินยังขาดจํานวนอยู�เท�าใดลูกหน้ีไม�ต�องรับผิดในเงิน
น้ัน 

 
มาตรา ๗๓๔  ถ�าจํานองทรัพย"สินหลายสิ่งเพ่ือประกันหน้ีแต�รายหน่ึงรายเดียวและ

มิได�ระบุลําดับไว�ไซร� ท�านว�าผู�รับจํานองจะใช�สิทธิของตนบังคับแก�ทรัพย"สินน้ัน ๆ ท้ังหมด หรือแต�
เพียงบางสิ่งก็ได� แต�ท�านห�ามมิให�ทําเช�นน้ันแก�ทรัพย"สินมากสิ่งกว�าท่ีจําเปBนเพ่ือใช�หน้ีตามสิทธิแห�งตน 

ถ�าผู�รับจํานองใช�สิทธิของตนบังคับแก�ทรัพย"สินท้ังหมดพร�อมกัน ท�านให�แบ�งภาระ
แห�งหน้ีน้ันกระจายไปตามส�วนราคาแห�งทรัพย"สินน้ัน ๆ เว�นแต�ในกรณีท่ีได�ระบุจํานวนเงินจํานองไว�
เฉพาะทรัพย"สินแต�ละสิ่ง ๆ เปBนจํานวนเท�าใด ท�านให�แบ�งกระจายไปตามจํานวนเงินจํานองท่ีระบุไว�
เฉพาะทรัพย"สิ่งน้ัน ๆ 

แต�ถ�าผู�รับจํานองใช�สิทธิของตนบังคับแก�ทรัพย"สินอันใดอันหน่ึงแต�เพียงสิ่งเดียวไซร� 
ผู�รับจํานองจะให�ชําระหน้ีอันเปBนส�วนของตนท้ังหมดจากทรัพย"สินอันน้ันก็ได� ในกรณีเช�นน้ัน ท�านให�
ถือว�าผู�รับจํานองคนถัดไปโดยลําดับย�อมเข�ารับช�วงสิทธิของผู�รับจํานองคนก�อนและจะเข�าบังคับ
จํานองแทนท่ีคนก�อนก็ได�แต�เพียงเท�าจํานวนซึ่งผู�รับจํานองคนก�อนจะพึงได�รับจากทรัพย"สินอ่ืน ๆ 
ตามบทบัญญัติดังกล�าวมาในวรรคก�อนน้ัน 

 
มาตรา ๗๓๕๓๒  เม่ือผู�รับจํานองคนใดจะบังคับจํานองเอาแก�ผู�รับโอนทรัพย"สินซึ่ง

จํานอง ผู�รับจํานองต�องมีจดหมายบอกกล�าวแก�ผู�รับโอนล�วงหน�าเปBนระยะเวลาไม�น�อยกว�าหกสิบวัน
ก�อน จึงจะบังคับจํานองได� 

 
หมวด ๕ 

สิทธิและหน�าท่ีของผู�รับโอนทรัพย"สินซึ่งจํานอง 
   

 
                                                 

๓๑ มาตรา ๗๓๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๓๒ มาตรา ๗๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๔ 
- 
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มาตรา ๗๓๖  ผู�รับโอนทรัพย"สินซึ่งจํานองจะไถ�ถอนจํานองก็ได� ถ�าหากมิได�เปBนตัว
ลูกหน้ีหรือผู�ค้ําประกัน หรือเปBนทายาทของลูกหน้ีหรือผู�ค้ําประกัน 

 
มาตรา ๗๓๗๓๓  ผู�รับโอนจะไถ�ถอนจํานองเม่ือใดก็ได� แต�ถ�าผู�รับจํานองได�บอกกล�าว

ว�าจะบังคับจํานอง ผู�รับโอนต�องไถ�ถอนจํานองภายในหกสิบวันนับแต�วันรับคําบอกกล�าว 
 
มาตรา ๗๓๘  ผู�รับโอนซึ่งประสงค"จะไถ�ถอนจํานองต�องบอกกล�าวความประสงค"น้ัน

แก�ผู�เปBนลูกหน้ีช้ันต�น และต�องส�งคําเสนอไปยังบรรดาเจ�าหน้ีท่ีได�จดทะเบียน ไม�ว�าในทางจํานองหรือ
ประการอ่ืน ว�าจะรับใช�เงินให�เปBนจํานวนอันสมควรกับราคาทรัพย"สินน้ัน 

คําเสนอน้ันให�แจ�งข�อความท้ังหลายต�อไปน้ี คือ 
(๑) ตําแหน�งแหล�งท่ีและลักษณะแห�งทรัพย"สินซึ่งจํานอง 
(๒) วันซึ่งโอนกรรมสิทธ์ิ 
(๓) ช่ือเจ�าของเดิม 
(๔) ช่ือและภูมิลําเนาของผู�รับโอน 
(๕) จํานวนเงินท่ีเสนอว�าจะใช� 
(๖) คํานวณยอดจํานวนเงินท่ีค�างชําระแก�เจ�าหน้ีคนหน่ึง ๆ รวมท้ังอุปกรณ"และ

จํานวนเงินท่ีจะจัดเปBนส�วนใช�แก�บรรดาเจ�าหน้ีตามลําดับกัน 
อน่ึง ให�คัดสําเนารายงานจดทะเบียนของเจ�าพนักงานในเร่ืองทรัพย"สินซึ่งจํานองน้ัน 

อันเจ�าพนักงานรับรองว�าเปBนสําเนาถูกถ�วนสอดส�งไปด�วย 
 
มาตรา ๗๓๙  ถ�าเจ�าหน้ีคนหน่ึงคนใดไม�ยอมรับคําเสนอ เจ�าหน้ีคนน้ันต�องฟPองคดี

ต�อศาลภายในเดือนหน่ึงนับแต�วันมีคําเสนอเพ่ือให�ศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาดทรัพย"สินซึ่งจํานอง
น้ัน แต�ว�าเจ�าหน้ีน้ันจะต�องปฏิบัติการดังจะกล�าวต�อไปน้ีด�วย คือ 

(๑) ออกเงินทดรองค�าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด 
(๒) ต�องเข�าสู�ราคาเอง หรือแต�งคนเข�าสู�ราคาเปBนจํานวนเงินสูงกว�าท่ีผู�รับโอนเสนอ

จะใช� 
(๓) บอกกล�าวการท่ีตนไม�ยอมน้ันให�ผู�รับโอนและเจ�าหน้ีคนอ่ืน ๆ บรรดาได�จด

ทะเบียน กับท้ังเจ�าของทรัพย"คนก�อนและลูกหน้ีช้ันต�นทราบด�วย 
 
มาตรา ๗๔๐  ถ�าขายทอดตลาดได�เงินจํานวนสุทธิล้ําจํานวนเงินท่ีผู�รับโอนเสนอว�า

จะใช� ท�านให�ผู�รับโอนเปBนผู�ออกใช�ค�าฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถ�าได�ไม�ถึงล้ําจํานวน ท�าน
ให�เจ�าหน้ีผู�ร�องขอให�ขายทอดตลาดเปBนผู�ออก 

 
มาตรา ๗๔๑  เม่ือเจ�าหน้ีท้ังหลายได�สนองรับคําเสนอท่ัวทุกคนแล�ว โดยแสดงออก

ชัดหรือโดยปริยายก็ดี ท�านว�าจํานองหรือบุริมสิทธิก็เปBนอันไถ�ถอนได�ด�วยผู�รับโอนใช�เงิน หรือวางเงิน

                                                 
๓๓ มาตรา ๗๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๕ 
- 
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ตามจํานวนท่ีเสนอจะใช�แทนการชําระหน้ี 
 
มาตรา ๗๔๒  ถ�าการบังคับจํานองก็ดี ถอนจํานองก็ดี เปBนเหตุให�ทรัพย"สินซึ่งจํานอง

หลุดมือไปจากบุคคลผู�ได�ทรัพย"สินน้ันไว�แต�ก�อนไซร� ท�านว�าการท่ีทรัพย"สินหลุดมือไปเช�นน้ันหามีผล
ย�อนหลังไม� และบุริมสิทธิท้ังหลายของเจ�าหน้ีแห�งผู�ท่ีทรัพย"หลุดมือไปอันมีอยู�เหนือทรัพย"สินและได�
จดทะเบียนไว�น้ัน ก็ย�อมเข�าอยู�ในลําดับหลังบุริมสิทธิอันเจ�าหน้ีของผู�จํานอง หรือเจ�าของคนก�อนได�จด
ทะเบียนไว� 

ในกรณีเช�นน้ี ถ�าสิทธิใด ๆ อันมีอยู�เหนือทรัพย"สินซึ่งจํานองเปBนคุณหรือเปBนโทษแก�
บุคคลผู�ได�ทรัพย"สินซึ่งจํานองไว�แต�ก�อนได�ระงับไปแล�วด�วยเกลื่อนกลืนกันในขณะท่ีได�ทรัพย"สินน้ันมา
ไซร� สิทธิน้ันท�านให�กลับคืนมาเปBนคุณหรือเปBนโทษแก�บุคคลผู�น้ันได�อีก ในเม่ือทรัพย"สินซึ่งจํานองกลับ
หลุดมือไป 

 
มาตรา ๗๔๓  ถ�าผู�รับโอนได�ทําให�ทรัพย"สินซึ่งจํานองเสื่อมราคาลงเพราะการกระทํา

หรือความประมาทเลินเล�อแห�งตน เปBนเหตุให�เจ�าหน้ีท้ังหลายผู�มีสิทธิจํานองหรือบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย"สินน้ันต�องเสียหายไซร� ท�านว�าผู�รับโอนจะต�องรับผิดเพ่ือความเสียหายน้ัน อย�างไรก็ดี อันผู�รับ
โอนจะเรียกเอาเงินจํานวนใด ๆ ซึ่งตนได�ออกไป หรือเรียกให�ชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีตนได�ทําให�ทรัพย"สินดี
ข้ึนน้ัน ท�านว�าหาอาจจะเรียกได�ไม� เว�นแต�ท่ีเปBนการทําให�ทรัพย"สินน้ันงอกราคาข้ึน และจะเรียกได�
เพียงเท�าจํานวนราคาท่ีงอกข้ึนเม่ือขายทอดตลาดเท�าน้ัน 
 

หมวด ๖ 
ความระงับสิ้นไปแห�งสัญญาจํานอง 

   
 

มาตรา ๗๔๔๓๔  อันจํานองย�อมระงับสิ้นไป 
(๑) เม่ือหน้ีที่ประกันระงับสิ้นไปด�วยเหตุประการอ่ืนใดมิใช�เหตุอายุความ 
(๒) เม่ือปลดจํานองให�แก�ผู�จํานองด�วยหนังสือเปBนสําคัญ 
(๓) เม่ือผู�จํานองหลุดพ�น 
(๔) เม่ือถอนจํานอง 
(๕) เม่ือขายทอดตลาดทรัพย"สินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเน่ืองมาแต�การบังคับ

จํานองหรือถอนจํานอง หรือเม่ือมีการขายทอดตลาดทรัพย"สินตามมาตรา ๗๒๙/๑ 
(๖) เม่ือเอาทรัพย"สินซึ่งจํานองน้ันหลุด 
 
มาตรา ๗๔๕  ผู�รับจํานองจะบังคับจํานองแม�เม่ือหน้ีท่ีประกันน้ันขาดอายุความแล�ว

ก็ได� แต�จะบังคับเอาดอกเบ้ียท่ีค�างชําระในการจํานองเกินกว�าห�าป:ไม�ได� 
 

                                                 
๓๔ มาตรา ๗๔๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๖ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๗๔๖  การชําระหน้ีไม�ว�าคร้ังใด ๆ สิ้นเชิงหรือแต�บางส�วนก็ดี การระงับหน้ี
อย�างใด ๆ ก็ดี การตกลงกันแก�ไขเปลี่ยนแปลงจํานองหรือหน้ีอันจํานองเปBนประกันน้ันเปBนประการใด
ก็ดี ท�านว�าต�องนําความไปจดทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีในเม่ือมีคําขอร�องของผู�มีส�วนได�เสีย 
มิฉะน้ันท�านห�ามมิให�ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอก 

 
ลักษณะ ๑๓ 

จํานํา 
   

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๗๔๗  อันว�าจํานําน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�าผู�จํานํา ส�งมอบ

สังหาริมทรัพย"สิ่งหน่ึงให�แก�บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�าผู�รับจํานํา เพ่ือเปBนประกันการชําระหน้ี 
 
มาตรา ๗๔๘  การจํานําน้ันย�อมเปBนประกันเพ่ือการชําระหน้ีกับท้ังค�าอุปกรณ"

ต�อไปน้ีด�วย คือ 
(๑) ดอกเบ้ีย 
(๒) ค�าสินไหมทดแทนในการไม�ชําระหน้ี 
(๓) ค�าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา 
(๔) ค�าใช�จ�ายเพ่ือรักษาทรัพย"สินซึ่งจํานํา 
(๕) ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต�ความชํารุดบกพร�องแห�งทรัพย"สิน

จํานําซึ่งไม�เห็นประจักษ" 
 
มาตรา ๗๔๙  คู�สัญญาจํานําจะตกลงกันให�บุคคลภายนอกเปBนผู�เก็บรักษาทรัพย"สิน

จํานําไว�ก็ได� 
 
มาตรา ๗๕๐  ถ�าทรัพย"สินท่ีจํานําเปBนสิทธิซึ่งมีตราสาร และมิได�ส�งมอบตราสารน้ัน

ให�แก�ผู�รับจํานํา ท้ังมิได�บอกกล�าวเปBนหนังสือแจ�งการจํานําแก�ลูกหน้ีแห�งสิทธิน้ันด�วยไซร� ท�านว�าการ
จํานําย�อมเปBนโมฆะ 

 
มาตรา ๗๕๑  ถ�าจํานําตราสารชนิดออกให�แก�บุคคลเพ่ือเขาสั่ง ท�านห�ามมิให�ยกข้ึน

เปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอก เว�นแต�จะได�สลักหลังไว�ที่ตราสารให�ปรากฏการจํานําเช�นน้ัน 
อน่ึง ในการน้ีไม�จําเปBนต�องบอกกล�าวแก�ลูกหน้ีแห�งตราสาร 
 
มาตรา ๗๕๒  ถ�าจํานําตราสารชนิดออกให�แก�บุคคลโดยนามและจะโอนกันด�วยสลัก

หลังไม�ได� ท�านว�าต�องจดข�อความแสดงการจํานําไว�ให�ปรากฏในตราสารน้ันเอง และท�านห�ามมิให�
ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�ลูกหน้ีแห�งตราสารหรือบุคคลภายนอก เว�นแต�จะได�บอกกล�าวการจํานําน้ันให�ทราบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๗ 
- 
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ถึงลูกหน้ีแห�งตราสาร 
 
มาตรา ๗๕๓  ถ�าจํานําใบหุ�น หรือใบหุ�นกู�ชนิดระบุช่ือ ท�านห�ามมิให�ยกข้ึนเปBนข�อ

ต�อสู�บริษัทหรือบุคคลภายนอก เว�นแต�จะได�จดลงทะเบียนการจํานําน้ันไว�ในสมุดของบริษัทตาม
บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๒๒ ว�าด�วยการโอนหุ�นหรือหุ�นกู� 

 
มาตรา ๗๕๔  ถ�าสิทธิซึ่งจํานําน้ันถึงกําหนดชําระก�อนหน้ีซึ่งประกันไว�น้ันไซร� ท�าน

ว�าลูกหน้ีแห�งสิทธิต�องส�งมอบทรัพย"สินอันเปBนวัตถุแห�งสิทธิให�แก�ผู� รับจํานํา และทรัพย"สินน้ันก็
กลายเปBนของจํานําแทนสิทธิซึ่งจํานํา 

ถ�าสิทธิซึ่งจํานําน้ันเปBนมูลหน้ีซึ่งต�องชําระเปBนเงิน และถึงกําหนดชําระก�อนหน้ีซึ่ง
ประกันไว�น้ันไซร� ท�านว�าต�องใช�เงินให�แก�ผู�รับจํานําและผู�จํานําร�วมกัน ถ�าและเขาท้ังสองน้ันไม�
ปรองดองตกลงกันได� ท�านว�าแต�ละคนชอบท่ีจะเรียกให�วางเงินจํานวนน้ันไว� ณ สํานักงานฝากทรัพย"
ได�เพ่ือประโยชน"อันร�วมกัน 

 
มาตรา ๗๕๕  ถ�าจํานําสิทธิ ท�านห�ามมิให�ทําสิทธิน้ันให�สิ้นไป หรือแก�ไขสิทธิน้ันให�

เสียหายแก�ผู�รับจํานําโดยผู�รับจํานํามิได�ยินยอมด�วย 
 
มาตรา ๗๕๖  การท่ีจะตกลงกันไว�เสียแต�ก�อนเวลาหน้ีถึงกําหนดชําระเปBนข�อความ

อย�างใดอย�างหน่ึงว�า ถ�าไม�ชําระหน้ี ให�ผู�รับจํานําเข�าเปBนเจ�าของทรัพย"สินจํานํา หรือให�จัดการแก�
ทรัพย"สินน้ันเปBนประการอ่ืนนอกจากตามบทบัญญัติท้ังหลายว�าด�วยการบังคับจํานําน้ันไซร� ข�อตกลง
เช�นน้ันท�านว�าไม�สมบูรณ" 

 
มาตรา ๗๕๗  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ น้ี ท�านให�ใช�บังคับแก�สัญญาจํานํา

ท่ีทํากับผู�ต้ังโรงรับจํานําโดยอนุญาตรัฐบาลแต�เพียงท่ีไม�ขัดกับกฎหมาย หรือกฎข�อบังคับว�าด�วยโรง
จํานํา 

 
หมวด ๒ 

สิทธิและหน�าท่ีของผู�จํานําและผู�รับจํานํา 
   

 
มาตรา ๗๕๘  ผู�รับจํานําชอบท่ีจะยึดของจํานําไว�ได�ท้ังหมดจนกว�าจะได�รับชําระหน้ี

และค�าอุปกรณ"ครบถ�วน 
 
มาตรา ๗๕๙  ผู�รับจํานําจําต�องรักษาทรัพย"สินจํานําไว�ให�ปลอดภัย และต�องสงวน

ทรัพย"สินจํานําน้ันเช�นอย�างวิญaูชนจะพึงสงวนทรัพย"สินของตนเอง 
 
มาตรา ๗๖๐  ถ�าผู� รับจํานําเอาทรัพย"สินซึ่งจํานําออกใช� เอง หรือเอาไปให�

บุคคลภายนอกใช�สอย หรือเก็บรักษาโดยผู�จํานํามิได�ยินยอมด�วยไซร� ท�านว�าผู�รับจํานําจะต�องรับผิด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๘ 
- 
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เพ่ือท่ีทรัพย"สินจํานําน้ันสูญหาย หรือบุบสลายไปอย�างใด ๆ แม�ท้ังเปBนเพราะเหตุสุดวิสัย เว�นแต�จะ
พิสูจน"ได�ว�าถึงอย�างไร ๆ ก็คงจะต�องสูญหาย หรือบุบสลายอยู�น่ันเอง 

 
มาตรา ๗๖๑  ถ�ามิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในสัญญา หากมีดอกผลนิตินัยงอกจาก

ทรัพย"สินน้ันอย�างไร ท�านให�ผู�รับจํานําจัดสรรใช�เปBนค�าดอกเบ้ียอันค�างชําระแก�ตน และถ�าไม�มี
ดอกเบ้ียค�างชําระ ท�านให�จัดสรรใช�ต�นเงินแห�งหน้ีอันได�จํานําทรัพย"สินเปBนประกันน้ัน 

 
มาตรา ๗๖๒  ค�าใช�จ�ายใด ๆ อันควรแก�การบํารุงรักษาทรัพย"สินจํานําน้ัน ผู�จํานํา

จําต�องชดใช�ให�แก�ผู�รับจํานํา เว�นแต�จะได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในสัญญา 
 
มาตรา ๗๖๓  ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีดังจะกล�าวต�อไปน้ี เม่ือพ�นหกเดือนนับแต�วัน

ส�งคืน หรือขายทอดตลาดทรัพย"สินจํานํา คือ 
(๑) ฟPองเรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความบุบสลายอันผู� รับจํานําก�อให�เกิดแก�

ทรัพย"สินจํานํา 
(๒) ฟPองเรียกให�ชดใช�ค�าใช�จ�ายเพ่ือการบํารุงรักษาทรัพย"สินจํานํา 
(๓) ฟPองเรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแก�ผู�รับจํานํา เพราะความ

ชํารุดบกพร�องในทรัพย"สินจํานําซึ่งไม�เห็นประจักษ" 
 

หมวด ๓ 
การบังคับจํานํา 

   
 

มาตรา ๗๖๔  เม่ือจะบังคับจํานํา ผู�รับจํานําต�องบอกกล�าวเปBนหนังสือไปยังลูกหน้ี
ก�อนว�า ให�ชําระหน้ีและอุปกรณ"ภายในเวลาอันควรซึ่งกําหนดให�ในคําบอกกล�าวน้ัน 

ถ�าลูกหน้ีละเลยไม�ปฏิบัติตามคําบอกกล�าว ผู�รับจํานําชอบท่ีจะเอาทรัพย"สินซึ่งจํานํา
ออกขายได� แต�ต�องขายทอดตลาด 

อน่ึง ผู�รับจํานําต�องมีจดหมายบอกกล�าวไปยังผู�จํานําบอกเวลาและสถานท่ีซึ่งจะขาย
ทอดตลาดด�วย 

 
มาตรา ๗๖๕  ถ�าไม�สามารถจะบอกกล�าวก�อนได� ผู�รับจํานําจะเอาทรัพย"สินจํานํา

ออกขายทอดตลาดเสียในเม่ือหน้ีค�างชําระมาล�วงเวลาเดือนหน่ึงแล�วก็ให�ทําได� 
 
มาตรา ๗๖๖  ถ�าจํานําต๋ัวเงิน ท�านให�ผู�รับจํานําเก็บเรียกเงินตามต๋ัวเงินน้ันในวันถึง

กําหนด ไม�จําเปBนต�องบอกกล�าวก�อน 
 
มาตรา ๗๖๗  เม่ือบังคับจํานําได�เงินจํานวนสุทธิเท�าใด ท�านว�าผู�รับจํานําต�องจัดสรร

ชําระหน้ีและอุปกรณ"เพ่ือให�เสร็จสิ้นไป และถ�ายังมีเงินเหลือก็ต�องส�งคืนให�แก�ผู�จํานํา หรือแก�บุคคลผู�
ควรจะได�เงินน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๙ 
- 
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ถ�าได�เงินน�อยกว�าจํานวนค�างชําระ ท�านว�าลูกหน้ีก็ยังคงต�องรับใช�ในส�วนท่ีขาดอยู�น้ัน 
 
มาตรา ๗๖๘  ถ�าจํานําทรัพย"สินหลายสิ่งเพ่ือประกันหน้ีแต�รายหน่ึงรายเดียว ท�าน

ว�าผู�รับจํานําจะเลือกเอาทรัพย"สินสิ่งหน่ึงสิ่งใดออกขายก็ได� แต�จะขายจนเกินกว�าท่ีจําเปBนเพ่ือใช�เงิน
ตามสิทธิแห�งตนน้ันหาได�ไม� 
 

หมวด ๔ 
ความระงับสิ้นไปแห�งการจํานํา 

   
 

มาตรา ๗๖๙  อันจํานําย�อมระงับสิ้นไป 
(๑) เม่ือหน้ีซึ่งจํานําเปBนประกันอยู�น้ันระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอ่ืนมิใช�เพราะ

อายุความ หรือ 
(๒) เม่ือผู�รับจํานํายอมให�ทรัพย"สินจํานํากลับคืนไปสู�ครอบครองของผู�จํานํา 

 
ลักษณะ ๑๔ 

เก็บของในคลังสินค�า 
   

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๗๗๐  อันว�านายคลังสินค�าน้ัน คือบุคคลผู�รับทําการเก็บรักษาสินค�าเพ่ือ

บําเหน็จเปBนทางค�าปกติของตน 
 
มาตรา ๗๗๑  บทบัญญัติท้ังหลายในประมวลกฎหมายน้ีอันว�าด�วยฝากทรัพย"น้ัน

ท�านให�นํามาใช�บังคับแก�การเก็บของในคลังสินค�าด�วยเพียงเท�าท่ีไม�ขัดกับบทบัญญัติในลักษณะน้ี 
 
มาตรา ๗๗๒  บทบัญญัติมาตรา ๖๑๖, ๖๑๙, ๖๒๓, ๖๒๕, ๖๓๐, ๖๓๑ และ ๖๓๒ 

อันว�าด�วยการรับขนน้ัน ท�านให�นํามาใช�บังคับแก�การเก็บของในคลังสินค�า อนุโลมตามควรแก�บท 
 
มาตรา ๗๗๓  นายคลังสินค�าจําต�องยอมให�ผู�ทรงใบรับของคลังสินค�า หรือผู�ทรง

ประทวนสินค�าตรวจสินค�าและเอาตัวอย�างไปได�ในเวลาอันควรระหว�างเวลาทํางานทุกเม่ือ 
 
มาตรา ๗๗๔  นายคลังสินค�าจะเรียกให�ผู�ฝากถอนสินค�าไปก�อนสิ้นระยะเวลาท่ีตก

ลงกันไว�น้ัน ท�านว�าหาอาจทําได�ไม� ถ�าไม�มีกําหนดเวลาส�งคืนสินค�า นายคลังสินค�าจะส�งคืนได�ต�อเม่ือ
บอกกล�าวให�ผู�ฝากทราบล�วงหน�าเดือนหน่ึง แต�ท�านมิให�ผู�ฝากต�องถูกบังคับให�ถอนสินค�าไปก�อนเวลา
ล�วงแล�วสองเดือน นับแต�วันท่ีได�ส�งมอบฝากไว� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๐ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
หมวด ๒ 

ใบรับของคลังสินค�าและประทวนสินค�า 
   

 
มาตรา ๗๗๕  ถ�าผู�ฝากต�องการไซร� นายคลังสินค�าต�องส�งมอบเอกสารซึ่งเอาออก

จากทะเบียนมีต�นข้ัวเฉพาะการอันมีใบรับของคลังสินค�าฉบับหน่ึง และประทวนสินค�าฉบับหน่ึงให�แก�ผู�
ฝาก 

 
มาตรา ๗๗๖  อันใบรับของคลังสินค�าน้ัน ย�อมให�สิทธิแก�ผู�ฝากท่ีจะสลักหลังโอน

กรรมสิทธ์ิในสินค�าไปเปBนของผู�อ่ืนได� 
 
มาตรา ๗๗๗  อันประทวนสินค�าน้ัน ย�อมให�สิทธิแก�ผู�ฝากท่ีจะสลักหลังจํานําสินค�า

ซึ่งจดแจ�งไว�ในประทวนได� โดยไม�ต�องส�งมอบสินค�าน้ันแก�ผู�รับสลักหลัง 
แต�ว�าเม่ือผู�ฝากประสงค"จะจํานําสินค�า ต�องแยกประทวนออกเสียจากใบรับของ

คลังสินค�า และส�งมอบประทวนน้ันให�แก�ผู�รับสลักหลัง 
 
มาตรา ๗๗๘  ใบรับของคลังสินค�าและประทวนสินค�า ต�องมีเลขลําดับตรงกันกับ

เลขในต�นข้ัว และลงลายมือช่ือของนายคลังสินค�า 
อน่ึง ใบรับของคลังสินค�าและประทวนสินค�าน้ัน ท�านให�มีรายละเอียดดังกล�าว

ต�อไปน้ี คือ 
(๑) ช่ือหรือย่ีห�อ และสํานักของผู�ฝาก 
(๒) ท่ีต้ังคลังสินค�า 
(๓) ค�าบําเหน็จสําหรับเก็บรักษา 
(๔) สภาพของสินค�าท่ีเก็บรักษา และนํ้าหนักหรือขนาดแห�งสินค�าน้ัน กับท้ังสภาพ 

จํานวน และเคร่ืองหมายหีบห�อ 
(๕) สถานท่ีและวันออกใบรับของคลังสินค�าและประทวนสินค�าน้ัน 
(๖) ถ�าได�กําหนดกันไว�ว�าให�เก็บสินค�าไว�ช่ัวเวลาเท�าใดให�แจ�งกําหนดน้ันด�วย 
(๗) ถ�าของท่ีเก็บรักษามีประกันภัย ให�แสดงจํานวนเงินท่ีประกันภัยกําหนดเวลาท่ี

ประกันภัย และช่ือหรือย่ีห�อของผู�รับประกันภัยด�วย 
อน่ึง นายคลังสินค�าต�องจดรายละเอียดท้ังน้ีลงไว�ในต�นข้ัวด�วย 
 
มาตรา ๗๗๙  อันใบรับของคลังสินค�าก็ดี ประทวนสินค�าก็ดี ท�านว�าหาอาจออกให�

หรือสลักหลังให�แก�ผู�ถือได�ไม� 
 
มาตรา ๗๘๐  เม่ือใดผู�ฝากสลักหลังประทวนสินค�าให�แก�ผู�รับจํานํา คู�สัญญาต�องจด

แจ�งการท่ีสลักหลังน้ันลงไว�ในใบรับของคลังสินค�าด�วย 
ถ�ามิได�จดแจ�งไว�ดังน้ัน ท�านว�าการจํานําน้ันหาอาจยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�ผู�ซื้อสินค�าสืบไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๑ 
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น้ันได�ไม� 
 
มาตรา ๗๘๑  เม่ือประทวนสินค�าได�สลักหลังและส�งมอบแก�ผู�รับจํานําแล�ว ให�ผู�ฝาก

กับผู�รับจํานําจดลงไว�ในประทวนสินค�าเปBนสําคัญ ว�าได�จดข�อความตามท่ีบัญญัติในมาตราก�อนไว�ในใบ
รับของคลังสินค�าแล�ว 

 
มาตรา ๗๘๒  เม่ือใดผู�ฝากจํานําสินค�าและส�งมอบประทวนสินค�าแก�ผู�รับสลักหลัง

แล�ว ผู�รับสลักหลังเช�นน้ันต�องมีจดหมายบอกกล�าวแก�นายคลังสินค�าให�ทราบจํานวนหน้ีซึ่งจํานําสินค�า
น้ันเปBนประกัน ท้ังจํานวนดอกเบ้ียและวันอันหน้ีน้ันจะถึงกําหนดชําระ เม่ือนายคลังสินค�าได�รับคํา
บอกกล�าวเช�นน้ันแล�วต�องจดรายการท้ังน้ันลงในต�นข้ัว 

ถ�าและมิได�จดในต�นข้ัวเช�นน้ัน ท�านว�าการจํานําน้ันหาอาจจะยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�
เจ�าหน้ีทั้งหลายของผู�ฝากได�ไม� 

 
มาตรา ๗๘๓  ผู�ทรงเอกสารอันมีท้ังใบรับของคลังสินค�าและประทวนสินค�าน้ัน จะ

ให�นายคลังสินค�าแยกสินค�าท่ีเก็บรักษาไว�ออกเปBนหลายส�วนและให�ส�งมอบเอกสารแก�ตนส�วนละใบก็
ได� ในกรณีเช�นน้ีผู�ทรงเอกสารต�องคืนเอกสารเดิมแก�นายคลังสินค�า 

อน่ึง ค�าใช�จ�ายในการแยกสินค�าและการส�งมอบเอกสารใหม�น้ัน ผู�ทรงเอกสารต�องรับ
ใช� 

 
มาตรา ๗๘๔  กรรมสิทธ์ิในสินค�าท่ีเก็บรักษาไว�น้ัน ท�านว�าอาจโอนได�แต�ด�วยสลัก

หลังใบรับของคลังสินค�าเท�าน้ัน 
 
มาตรา ๗๘๕  สินค�าซึ่งเก็บรักษาไว�น้ันอาจจํานําได�แต�ด�วยสลักหลังประทวนสินค�า 

เม่ือประทวนสินค�าได�สลักหลังแล�ว สินค�าน้ันจะจํานําแก�ผู� อ่ืนอีกช้ันหน่ึงด�วยสลักหลังใบรับของ
คลังสินค�าอย�างเดียวกับสลักหลังประทวนสินค�าน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๗๘๖  ตราบใดสินค�าท่ีเก็บรักษาไว�ไม�ได�จํานํา ท�านว�าจะโอนใบรับของ

คลังสินค�าและประทวนสินค�าไปต�างหากจากกันไม�ได�อยู�ตราบน้ัน 
 
มาตรา ๗๘๗  ในการสลักหลังลงในประทวนสินค�าคร้ังแรกน้ัน ต�องจดแจ�งจํานวน

หน้ีที่จํานําสินค�าเปBนประกัน ท้ังจํานวนดอกเบ้ียท่ีจะต�องชําระและวันท่ีหน้ีจะถึงกําหนดชําระด�วย 
 
มาตรา ๗๘๘  อันสินค�าท่ีเก็บรักษาไว�ในคลังน้ัน จะรับเอาไปได�แต�เม่ือเวนคืนใบรับ

ของคลังสินค�า 
 
มาตรา ๗๘๙  ถ�าได�แยกประทวนสินค�าออกสลักหลังจํานําแล�ว จะรับเอาสินค�าได�แต�

เม่ือเวนคืนท้ังใบรับของคลังสินค�าและประทวนสินค�า 
แต�ว�าผู�ทรงใบรับของคลังสินค�าอาจให�คืนสินค�าแก�ตนได�ในเวลาใด ๆ เม่ือวางเงินแก�
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นายคลังสินค�าเต็มจํานวนหน้ีซึ่งลงไว�ในประทวนสินค�า กับท้ังดอกเบ้ียจนถึงวันกําหนดชําระหน้ีน้ัน
ด�วย 

อน่ึง จํานวนเงินท่ีวางเช�นน้ีนายคลังสินค�าต�องชําระแก�ผู�ทรงประทวนสินค�าในเม่ือ
เขาเวนคืนประทวนน้ัน 

 
มาตรา ๗๙๐  ถ�าหน้ีซึ่งสินค�าจํานําเปBนประกันมิได�ชําระเม่ือวันถึงกําหนดไซร� ผู�ทรง

ประทวนสินค�าเม่ือได�ย่ืนคําคัดค�านตามระเบียบแล�ว ชอบท่ีจะให�นายคลังสินค�าขายทอดตลาดสินค�า
น้ันได� แต�ท�านห�ามมิให�ขายทอดตลาดก�อนแปดวันนับแต�วันคัดค�าน 

 
มาตรา ๗๙๑  ผู�ทรงประทวนสินค�าต�องมีจดหมายบอกกล�าวให�ผู�ฝากทราบเวลาและ

สถานท่ีจะขายทอดตลาด 
 
มาตรา ๗๙๒  นายคลังสินค�าต�องหักเงินท่ีค�างชําระแก�ตนเน่ืองด�วยการเก็บรักษา

สินค�าน้ันจากจํานวนเงินสุทธิท่ีขายทอดตลาดได� และเม่ือผู�ทรงประทวนสินค�านําประทวนมาเวนคืน 
ต�องเอาเงินท่ีเหลือน้ันให�ตามจํานวนท่ีค�างชําระแก�เขา 

ถ�ามีเงินเหลือเท�าใด ต�องใช�แก�ผู�รับจํานําคนหลังเม่ือเขาเวนคืนใบรับของคลังสินค�า
หรือถ�าไม�มีผู�รับจํานําคนหลัง หรือผู�รับจํานําคนหลังได�รับชําระหน้ีแล�ว ก็ให�ชําระเงินท่ีเหลืออยู�น้ันแก�
ผู�ทรงใบรับของคลังสินค�า 

 
มาตรา ๗๙๓  ถ�าจํานวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดได�ไม�พอชําระหน้ีแก�ผู�ทรงประทวน

สินค�าไซร� นายคลังสินค�าต�องคืนประทวนสินค�าแก�เขา กับจดบอกจํานวนเงินท่ีได�ชําระลงไว�ใน
ประทวนสินค�าน้ัน แล�วจดลงไว�ในสมุดบัญชีของตนด�วย 

 
มาตรา ๗๙๔  ผู�ทรงประทวนสินค�ามีสิทธิจะไล�เบ้ียเอาจํานวนเงินท่ียังค�างชําระน้ัน

แก�ผู�สลักหลังคนก�อน ๆ ท้ังหมด หรือแต�คนใดคนหน่ึงได� แต�ต�องได�ขายทอดตลาดภายในเดือนหน่ึงนับ
แต�วันคัดค�าน 

อน่ึง ท�านห�ามมิให�ฟPองไล�เบ้ียเม่ือพ�นเวลาป:หน่ึงนับแต�วันขายทอดตลาด 
 
มาตรา ๗๙๕  บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายน้ีอันว�าด�วยต๋ัวเงินน้ัน ท�านให�

ใช�ได�ถึงประทวนสินค�าและใบรับของคลังสินค�าซึ่งได�สลักหลังอย�างประทวนสินค�าน้ันด�วย เพียงท่ีไม�
ขัดกับบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะน้ี 

 
มาตรา ๗๙๖  ถ�าเอกสารมีท้ังใบรับของคลังสินค�าและประทวนสินค�าหรือแต�อย�าง

หน่ึงอย�างใดสูญหายไป เม่ือผู�ทรงเอกสารน้ัน ๆ ให�ประกันตามสมควรแล�วจะให�นายคลังสินค�าออกให�
ใหม�ก็ได� 

ในกรณีเช�นน้ีนายคลังสินค�าต�องจดหมายลงไว�ในต�นข้ัวเปBนสําคัญ 
 

ลักษณะ ๑๕ 
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ตัวแทน 
   

 
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๗๙๗  อันว�าสัญญาตัวแทนน้ัน คือสัญญาซึ่งให�บุคคลคนหน่ึง เรียกว�า

ตัวแทน มีอํานาจทําการแทนบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�าตัวการ และตกลงจะทําการดังน้ัน 
อันความเปBนตัวแทนน้ันจะเปBนโดยต้ังแต�งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย�อมได� 
 
มาตร ๗๙๘  กิจการอันใดท�านบังคับไว�โดยกฎหมายว�าต�องทําเปBนหนังสือ การต้ัง

ตัวแทนเพ่ือกิจการอันน้ันก็ต�องทําเปBนหนังสือด�วย 
กิจการอันใดท�านบังคับไว�ว�าต�องมีหลักฐานเปBนหนังสือ การต้ังตัวแทนเพ่ือกิจการอัน

น้ันก็ต�องมีหลักฐานเปBนหนังสือด�วย 
 
มาตรา ๗๙๙  ตัวการคนใดใช�บุคคลผู�ไร�ความสามารถเปBนตัวแทน ท�านว�าตัวการคน

น้ันย�อมต�องผูกพันในกิจการท่ีตัวแทนกระทํา 
 
มาตรา ๘๐๐  ถ�าตัวแทนได�รับมอบอํานาจแต�เฉพาะการ ท�านว�าจะทําการแทน

ตัวการได�แต�เพียงในสิ่งท่ีจําเปBน เพ่ือให�กิจอันเขาได�มอบหมายแก�ตนน้ันสําเร็จลุล�วงไป 
 
มาตรา ๘๐๑  ถ�าตัวแทนได�รับมอบอํานาจท่ัวไป ท�านว�าจะทํากิจใด ๆ ในทางจัดการ

แทนตัวการก็ย�อมทําได�ทุกอย�าง 
แต�การเช�นอย�างจะกล�าวต�อไปน้ี ท�านว�าหาอาจจะทําได�ไม� คือ 
(๑) ขายหรือจํานองอสังหาริมทรัพย" 
(๒) ให�เช�าอสังหาริมทรัพย"กว�าสามป:ขึ้นไป 
(๓) ให� 
(๔) ประนีประนอมยอมความ 
(๕) ย่ืนฟPองต�อศาล 
(๖) มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
 
มาตรา ๘๐๒  ในเหตุฉุกเฉิน เพ่ือจะปPองกันมิให�ตัวการต�องเสียหาย ท�านให�

สันนิษฐานไว�ก�อนว�าตัวแทนจะทําการใด ๆ เช�นอย�างวิญaูชนจะพึงกระทํา ก็ย�อมมีอํานาจจะทําได�
ท้ังสิ้น 

 
มาตรา ๘๐๓  ตัวแทนไม�มีสิทธิจะได�รับบําเหน็จ เว�นแต�จะได�มีข�อตกลงกันไว�ใน

สัญญาว�ามีบําเหน็จ หรือทางการท่ีคู�สัญญาประพฤติต�อกันน้ันเปBนปริยายว�ามีบําเหน็จ หรือเคยเปBน
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ธรรมเนียมมีบําเหน็จ 
 
มาตรา ๘๐๔  ถ�าในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวต้ังตัวแทนหลายคนเพ่ือแก�การอัน

เดียวกันไซร� ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าตัวแทนจะต�างคนต�างทําการน้ัน ๆ แยกกันไม�ได� 
 
มาตรา ๘๐๕  ตัวแทนน้ัน เม่ือไม�ได�รับความยินยอมของตัวการจะเข�าทํานิติกรรมอัน

ใดในนามของตัวการทํากับตนเองในนามของตนเองหรือในฐานเปBนตัวแทนของบุคคลภายนอกหาได�ไม� 
เว�นแต�นิติกรรมน้ันมีเฉพาะแต�การชําระหน้ี 

 
มาตรา ๘๐๖  ตัวการซึ่งมิได�เปZดเผยช่ือจะกลับแสดงตนให�ปรากฏและเข�ารับเอา

สัญญาใด ๆ ซึ่งตัวแทนได�ทําไว�แทนตนก็ได� แต�ถ�าตัวการผู�ใดได�ยอมให�ตัวแทนของตนทําการออกหน�า
เปBนตัวการไซร� ท�านว�าตัวการผู�น้ันหาอาจจะทําให�เสื่อมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต�อ
ตัวแทน และเขาขวนขวายได�มาแต�ก�อนท่ีรู�ว�าเปBนตัวแทนน้ันได�ไม� 

 
หมวด ๒ 

หน�าท่ีและความรับผิดของตัวแทนต�อตัวการ 
   

 
มาตรา ๘๐๗  ตัวแทนต�องทําการตามคําสั่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายของตัวการ

เม่ือไม�มีคําสั่งเช�นน้ัน ก็ต�องดําเนินตามทางท่ีเคยทํากันมาในกิจการค�าขายอันเขาให�ตนทําอยู�น้ัน 
อน่ึง บทบัญญัติมาตรา ๖๕๙ ว�าด�วยการฝากทรัพย"น้ัน ท�านให�นํามาใช�ด�วยโดย

อนุโลมตามควร 
 
มาตรา ๘๐๘  ตัวแทนต�องทําการด�วยตนเอง เว�นแต�จะมีอํานาจใช�ตัวแทนช�วงทํา

การได� 
 
มาตรา ๘๐๙  เม่ือตัวการมีประสงค"จะทราบความเปBนไปของการท่ีได�มอบหมายแก�

ตัวแทนน้ันในเวลาใด ๆ ซึ่งสมควรแก�เหตุ ตัวแทนก็ต�องแจ�งให�ตัวการทราบ อน่ึง เม่ือการเปBนตัวแทน
น้ันสิ้นสุดลงแล�ว ตัวแทนต�องแถลงบัญชีด�วย 

 
มาตรา ๘๑๐  เงินและทรัพย"สินอย�างอ่ืนบรรดาท่ีตัวแทนได�รับไว�เก่ียวด�วยการเปBน

ตัวแทนน้ัน ท�านว�าตัวแทนต�องส�งให�แก�ตัวการจงสิ้น 
อน่ึง สิทธิท้ังหลายซึ่งตัวแทนขวนขวายได�มาในนามของตนเองแต�โดยฐานท่ีทําการ

แทนตัวการน้ัน ตัวแทนก็ต�องโอนให�แก�ตัวการจงสิ้น 
 
มาตรา ๘๑๑  ถ�าตัวแทนเอาเงินซึ่งควรจะได�ส�งแก�ตัวการ หรือซึ่งควรจะใช�ในกิจของ

ตัวการน้ันไปใช�สอยเปBนประโยชน"ตนเสีย ท�านว�าตัวแทนต�องเสียดอกเบ้ียในเงินน้ันนับแต�วันท่ีได�เอา
ไปใช� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๕ 
- 
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มาตรา ๘๑๒  ถ�ามีความเสียหายเกิดข้ึนอย�างใด ๆ เพราะความประมาทเลินเล�อของ

ตัวแทนก็ดี เพราะไม�ทําการเปBนตัวแทนก็ดี หรือเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนือ
อํานาจก็ดี ท�านว�าตัวแทนจะต�องรับผิด 

 
มาตรา ๘๑๓  ตัวแทนผู�ใดต้ังตัวแทนช�วงตามท่ีตัวการระบุตัวให�ต้ัง ท�านว�าตัวแทนผู�

น้ันจะต�องรับผิดแต�เพียงในกรณีท่ีตนได�รู�ว�าตัวแทนช�วงน้ันเปBนผู�ท่ีไม�เหมาะแก�การ หรือเปBนผู�ท่ีไม�
สมควรไว�วางใจแล�วและมิได�แจ�งความน้ันให�ตัวการทราบหรือมิได�เลิกถอนตัวแทนช�วงน้ันเสียเอง 

 
มาตรา ๘๑๔  ตัวแทนช�วงย�อมรับผิดโดยตรงต�อตัวการฉันใดกลับกันก็ฉันน้ัน 
 

หมวด ๓ 
หน�าท่ีและความรับผิดของตัวการต�อตัวแทน 

   
 

มาตรา ๘๑๕  ถ�าตัวแทนมีประสงค"ไซร� ตัวการต�องจ�ายเงินทดรองให�แก�ตัวแทนตาม
จํานวนท่ีจําเปBน เพ่ือทําการอันมอบหมายแก�ตัวแทนน้ัน 

 
มาตรา ๘๑๖  ถ�าในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแก�ตนน้ัน ตัวแทนได�ออกเงิน

ทดรองหรือออกเงินค�าใช�จ�ายไป ซึ่งพิเคราะห"ตามเหตุควรนับว�าเปBนการจําเปBนได�ไซร� ท�านว�าตัวแทน
จะเรียกเอาเงินชดใช�จากตัวการ รวมท้ังดอกเบ้ียนับแต�วันท่ีได�ออกเงินไปน้ันด�วยก็ได� 

ถ�าในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแก�ตนน้ัน ตัวแทนต�องรับภาระเปBนหน้ีข้ึน
อย�างหน่ึงอย�างใด ซึ่งพิเคราะห"ตามเหตุควรนับว�าเปBนการจําเปBนได�ไซร� ท�านว�าตัวแทนจะเรียกให�
ตัวการชําระหน้ีแทนตนก็ได� หรือถ�ายังไม�ถึงเวลากําหนดชําระหน้ี จะให�ตัวการให�ประกันอันสมควรก็
ได� 

ถ�าในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแก�ตนน้ัน เปBนเหตุให�ตัวแทนต�องเสียหาย
อย�างหน่ึงอย�างใด มิใช�เปBนเพราะความผิดของตนเองไซร� ท�านว�าตัวแทนจะเรียกเอาค�าสินไหมทดแทน
จากตัวการก็ได� 

 
มาตรา ๘๑๗  ในกรณีท่ีมีบําเหน็จตัวแทนถ�าไม�มีข�อสัญญาตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน 

ท�านว�าบําเหน็จน้ันพึงจ�ายให�ต�อเม่ือการเปBนตัวแทนได�สุดสิ้นลงแล�ว 
 
มาตรา ๘๑๘  การในหน�าท่ีตัวแทนส�วนใดตัวแทนได�ทํามิชอบในส�วนน้ัน ท�านว�า

ตัวแทนไม�มีสิทธิจะได�บําเหน็จ 
 
มาตรา ๘๑๙  ตัวแทนชอบท่ีจะยึดหน�วงทรัพย"สินอย�างใด ๆ ของตัวการอันตกอยู�ใน

ความครอบครองของตนเพราะเปBนตัวแทนน้ันเอาไว�ได� จนกว�าจะได�รับเงินบรรดาค�างชําระแก�ตน
เพราะการเปBนตัวแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๖ 
- 
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หมวด ๔ 

ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต�อบุคคลภายนอก 
   

 
มาตรา ๘๒๐  ตัวการย�อมมีความผูกพันต�อบุคคลภายนอกในกิจการท้ังหลายอัน

ตัวแทนหรือตัวแทนช�วงได�ทําไปภายในขอบอํานาจแห�งฐานตัวแทน 
 
มาตรา ๘๒๑  บุคคลผู�ใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเปBนตัวแทนของตนก็ดี รู�

แล�วยอมให�บุคคลอีกคนหน่ึงเชิดตัวเขาเองออกแสดงเปBนตัวแทนของตนก็ดี ท�านว�าบุคคลผู�น้ันจะต�อง
รับผิดต�อบุคคลภายนอกผู�สุจริตเสมือนว�าบุคคลอีกคนหน่ึงน้ันเปBนตัวแทนของตน 

 
มาตรา ๘๒๒  ถ�าตัวแทนทําการอันใดเกินอํานาจตัวแทน แต�ทางปฏิบัติของตัวการ

ทําให�บุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรจะเช่ือว�าการอันน้ันอยู�ภายในขอบอํานาจของตัวแทนไซร� 
ท�านให�ใช�บทบัญญัติมาตราก�อนน้ีเปBนบทบังคับ แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๘๒๓  ถ�าตัวแทนกระทําการอันใดอันหน่ึงโดยปราศจากอํานาจก็ดี หรือทํา

นอกทําเหนือขอบอํานาจก็ดี ท�านว�าย�อมไม�ผูกพันตัวการ เว�นแต�ตัวการจะให�สัตยาบันแก�การน้ัน 
ถ�าตัวการไม�ให�สัตยาบัน ท�านว�าตัวแทนย�อมต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอกโดยลําพัง

ตนเอง เว�นแต�จะพิสูจน"ได�ว�าบุคคลภายนอกน้ันได�รู�อยู�ว�าตนทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือทํา
นอกเหนือขอบอํานาจ 

 
มาตรา ๘๒๔  ตัวแทนคนใดทําสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู�ต�างประเทศและมีภูมิลําเนา

ในต�างประเทศ ท�านว�าตัวแทนคนน้ันจะต�องรับผิดตามสัญญาน้ันแต�ลําพังตนเอง แม�ท้ังช่ือของตัวการ
จะได�เปZดเผยแล�ว เว�นแต�ข�อความแห�งสัญญาจะแย�งกันกับความรับผิดของตัวแทน 

 
มาตรา ๘๒๕  ถ�าตัวแทนเข�าทําสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก�อามิสสินจ�าง

เปBนทรัพย"สินอย�างใด ๆ หรือประโยชน"อย�างอ่ืนอันบุคคลภายนอกได�ให�เปBนลาภส�วนตัวก็ดี หรือให�
คําม่ันว�าจะให�ก็ดี ท�านว�าตัวการหาต�องผูกพันในสัญญาซึ่งตัวแทนของตนได�ทําน้ันไม� เว�นแต�ตัวการจะ
ได�ยินยอมด�วย 

 
หมวด ๕ 

ความระงับสิ้นไปแห�งสัญญาตัวแทน 
   

 
มาตรา ๘๒๖  อันสัญญาตัวแทนย�อมระงับสิ้นไปด�วยตัวการถอนตัวแทน หรือด�วย

ตัวแทนบอกเลิกเปBนตัวแทน 
อน่ึง สัญญาตัวแทนย�อมระงับสิ้นไป เม่ือคู�สัญญาฝRายใดฝRายหน่ึงตาย หรือตกเปBนผู�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๗ 
- 
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ไร�ความสามารถ หรือล�มละลาย เว�นแต�จะปรากฏว�าขัดกับข�อสัญญาหรือสภาพแห�งกิจการน้ัน 
 
มาตรา ๘๒๗  ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปBนตัวแทนเสียในเวลา

ใด ๆ ก็ได�ทุกเม่ือ 
คู�สัญญาฝRายซึ่งถอนตัวแทนหรือบอกเลิกเปBนตัวแทนในเวลาท่ีไม�สะดวกแก�อีกฝRาย

หน่ึง จะต�องรับผิดต�อคู�สัญญาฝRายน้ันในความเสียหายอย�างใด ๆ อันเกิดแต�การน้ัน เว�นแต�ในกรณีท่ี
เปBนความจําเปBนอันมิอาจจะก�าวล�วงเสียได� 

 
มาตรา ๘๒๘  เม่ือสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตายก็ดี ตัวการตกเปBนผู�ไร�

ความสามารถหรือล�มละลายก็ดี ท�านว�าตัวแทนต�องจัดการอันสมควรทุกอย�างเพ่ือจะปกป;กรักษา
ประโยชน"อันเขาได�มอบหมายแก�ตนไป จนกว�าทายาทหรือผู�แทนของตัวการจะอาจเข�าปกป;กรักษา
ประโยชน"น้ัน ๆ ได� 

 
มาตรา ๘๒๙  เม่ือสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวแทนตายก็ดี ตัวแทนตกเปBนผู�

ไร�ความสามารถหรือล�มละลายก็ดี ท�านว�าทายาทหรือบุคคลผู�รับหน�าท่ีดูแลทรัพย"มรดกของตัวแทน
โดยชอบด�วยกฎหมายต�องบอกกล�าวแก�ตัวการและจัดการเพ่ือปกป;กรักษาประโยชน"ของตัวการไป
ตามสมควรแก�พฤติการณ" จนกว�าตัวการอาจเข�าปกป;กรักษาประโยชน"น้ัน ๆ ได� 

 
มาตรา ๘๓๐  อันเหตุท่ีทําให�สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปน้ันจะเกิดแต�ตัวการหรือ

ตัวแทนก็ตาม ท�านห�ามมิให�ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�คู�สัญญาอีกฝRายหน่ึง จนกว�าจะได�บอกกล�าวเหตุน้ัน ๆ 
ไปยังคู�สัญญาฝRายน้ันแล�ว หรือจนกว�าคู�สัญญาฝRายน้ันจะได�ทราบเหตุแล�ว 

 
มาตรา ๘๓๑  อันความระงับสิ้นไปแห�งสัญญาตัวแทนน้ัน ท�านห�ามมิให�ยกข้ึนเปBน

ข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต เว�นแต�บุคคลภายนอกหากไม�ทราบความน้ันเพราะความ
ประมาทเลินเล�อของตนเอง 

 
มาตรา ๘๓๒  ในเม่ือสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป ตัวการชอบท่ีจะเรียกให�เวนคืน

หนังสือมอบอํานาจอย�างใด ๆ อันได�ให�ไว�แก�ตัวแทนน้ันได� 
 

หมวด ๖ 
ตัวแทนค�าต�าง 

   
 

มาตรา ๘๓๓  อันว�าตัวแทนค�าต�าง คือบุคคลซึ่งในทางค�าขายของเขาย�อมทําการซื้อ
หรือขายทรัพย"สิน หรือรับจัดทํากิจการค�าขายอย�างอ่ืนในนามของตนเองต�างตัวการ 

 
มาตรา ๘๓๔  ถ�ามิได�ตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน ท�านว�าตัวแทนค�าต�างชอบท่ีจะได�รับ

บําเหน็จโดยอัตราตามธรรมเนียมเพ่ือกิจการค�าขายอันตนได�จัดการให�ตกลงไปน้ันทุกรายไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๘ 
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มาตรา ๘๓๕  บทบัญญัติท้ังหลายแห�งประมวลกฎหมายน้ีอันว�าด�วยตัวแทนน้ันท�าน

ให�ใช�บังคับถึงตัวแทนค�าต�างด�วย เพียงท่ีไม�ขัดกับบทบัญญัติในหมวดน้ี 
 
มาตรา ๘๓๖  บุคคลผู�ไร�ความสามารถหาอาจจะทําการเปBนตัวแทนค�าต�างได�ไม� เว�น

แต�จะได�รับอํานาจโดยชอบให�ทําได� 
 
มาตรา ๘๓๗  ในการท่ีตัวแทนค�าต�างทําการขายหรือซื้อหรือจัดทํากิจการค�าขาย

อย�างอ่ืนต�างตัวการน้ัน ท�านว�าตัวแทนค�าต�างย�อมได�ซึ่งสิทธิอันมีต�อคู�สัญญาอีกฝRายหน่ึงในกิจการ
เช�นน้ัน และตัวแทนค�าต�างย�อมเปBนผู�ต�องผูกพันต�อคู�สัญญาฝRายน้ันด�วย 

 
มาตรา ๘๓๘  ถ�าคู�สัญญาอีกฝRายหน่ึงไม�ชําระหน้ีไซร� ท�านว�าตัวแทนค�าต�างหาต�อง

รับผิดต�อตัวการเพ่ือชําระหน้ีน้ันเองไม� เว�นแต�จะได�มีข�อกําหนดในสัญญาหรือมีปริยายแต�ทางการท่ี
ตัวการกับตัวแทนประพฤติต�อกัน หรือมีธรรมเนียมในท�องถ่ินว�าจะต�องรับผิดถึงเพียงน้ัน 

อน่ึง ตัวแทนค�าต�างคนใดเข�ารับประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยนัยดังกล�าวมาใน
วรรคก�อนน้ันไซร� ท�านว�าตัวแทนคนน้ันช่ือว�าเปBนตัวแทนฐานประกัน ชอบท่ีจะได�รับบําเหน็จพิเศษ 

 
มาตรา ๘๓๙  ถ�าตัวแทนค�าต�างได�ทําการขายเปBนราคาตํ่าไปกว�าท่ีตัวการกําหนด

หรือทําการซื้อเปBนราคาสูงไปกว�าท่ีตัวการกําหนดไซร� หากว�าตัวแทนรับใช�เศษท่ีขาดเกินน้ันแล�ว ท�าน
ว�าการขายหรือการซื้ออันน้ันตัวการก็ต�องรับขายรับซื้อ 

 
มาตรา ๘๔๐  ถ�าตัวแทนค�าต�างได�ทําการขายได�ราคาสูงกว�าท่ีตัวการกําหนด หรือ

ทําการซื้อได�ราคาตํ่ากว�าท่ีตัวการกําหนดไซร� ท�านว�าตัวแทนหาอาจจะถือเอาเปBนประโยชน"ของตนได�
ไม� ต�องคิดให�แก�ตัวการ 

 
มาตรา ๘๔๑  ตัวแทนค�าต�างทําการไปอย�างไรบ�าง ท�านให�แถลงรายงานแก�ตัวการ

และเม่ือได�ทําการค�าต�างเสร็จลงแล�ว ก็ให�แจ�งแก�ตัวการทราบมิให�ชักช�า 
 
มาตรา ๘๔๒  เม่ือใดเขามอบหมายทรัพย"สินไว�แก�ตัวแทนค�าต�าง ท�านให�นํา

บทบัญญัติทั้งหลายแห�งประมวลกฎหมายน้ี ลักษณะฝากทรัพย"มาใช�บังคับ อนุโลมตามควร 
อน่ึง ในกรณีท่ีเปBนความจําเปBนอันมิก�าวล�วงเสียได� ท�านว�าตัวแทนค�าต�างจะจัดการ

แก�ทรัพย"สินน้ันตามวิธีการดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๖๓๑ ว�าด�วยรับขนน้ันก็ได� 
 
มาตรา ๘๔๓  ตัวแทนค�าต�างคนใดได�รับคําสั่งให�ขายหรือซื้อทรัพย"สินอันมีรายการ

ขานราคาของสถานแลกเปลี่ยน ท�านว�าตัวแทนคนน้ันจะเปBนผู�ซื้อหรือผู�ขายเองก็ได� เว�นแต�จะมีข�อ
ห�ามไว�ชัดแจ�งโดยสัญญา ในกรณีเช�นน้ัน ราคาอันจะพึงใช�เงินแก�กันก็พึงกําหนดตามรายการขานราคา
ทรัพย"สินน้ัน ณ สถานแลกเปลี่ยนในเวลาเม่ือตัวแทนค�าต�างให�คําบอกกล�าวว�าตนจะเปBนผู�ซื้อหรือ
ผู�ขาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๙ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เม่ือตัวการรับคําบอกกล�าวเช�นน้ัน ถ�าไม�บอกป;ดเสียในทันที ท�านให�ถือว�าตัวการเปBน
อันได�สนองรับการน้ันแล�ว 

อน่ึง แม�ในกรณีเช�นน้ัน ตัวแทนค�าต�างจะคิดเอาบําเหน็จก็ย�อมคิดได� 
 
มาตรา ๘๔๔  ในระหว�างตัวการกับตัวแทนค�าต�าง ท�านให�ถือว�ากิจการอันตัวแทนได�

ทําให�ตกลงไปน้ัน ย�อมมีผลเสมือนดังว�าได�ทําให�ตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง 
 

ลักษณะ ๑๖ 
นายหน�า 

   
 

มาตรา ๘๔๕  บุคคลผู�ใดตกลงจะให�ค�าบําเหน็จแก�นายหน�าเพ่ือท่ีช้ีช�องให�ได�เข�าทํา
สัญญาก็ดี จัดการให�ได�ทําสัญญากันก็ดี ท�านว�าบุคคลผู�น้ันจะต�องรับผิดใช�ค�าบําเหน็จก็ต�อเม่ือสัญญา
น้ันได�ทํากันสําเร็จเน่ืองแต�ผลแห�งการท่ีนายหน�าได�ช้ีช�องหรือจัดการน้ัน ถ�าสัญญาท่ีได�ทํากันไว�น้ันมี
เง่ือนไขเปBนเง่ือนบังคับก�อนไซร� ท�านว�าจะเรียกร�องบําเหน็จค�านายหน�ายังหาได�ไม� จนกว�าเง่ือนไขน้ัน
สําเร็จแล�ว 

นายหน�ามีสิทธิจะได�รับชดได�ค�าใช�จ�ายท่ีได�เสียไปก็ต�อเม่ือได�ตกลงกันไว�เช�นน้ัน 
ความข�อน้ีท�านให�ใช�บังคับแม�ถึงว�าสัญญาจะมิได�ทํากันสําเร็จ 

 
มาตรา ๘๔๖  ถ�ากิจการอันได�มอบหมายแก�นายหน�าน้ัน โดยพฤติการณ"เปBนท่ี

คาดหมายได�ว�าย�อมทําให�แต�เพ่ือจะเอาค�าบําเหน็จไซร� ท�านให�ถือว�าได�ตกลงกันโดยปริยายว�ามีค�า
บําเหน็จนายหน�า 

ค�าบําเหน็จน้ันถ�ามิได�กําหนดจํานวนกันไว� ท�านให�ถือว�าได�ตกลงกันเปBนจํานวนตาม
ธรรมเนียม 

 
มาตรา ๘๔๗  ถ�านายหน�าทําการให�แก�บุคคลภายนอกด�วยก็ดี หรือได�รับคําม่ันแต�

บุคคลภายนอกเช�นน้ันว�าจะให�ค�าบําเหน็จอันไม�ควรแก�นายหน�าผู�กระทําการโดยสุจริตก็ดี เปBนการฝRา
ฝVนต�อการท่ีตนเข�ารับทําหน�าท่ีไซร� ท�านว�านายหน�าหามีสิทธิจะได�รับค�าบําเหน็จหรือรับชดใช�
ค�าใช�จ�ายท่ีได�เสียไปไม� 

 
มาตรา ๘๔๘  ตัวนายหน�าไม�ต�องรับผิดไปถึงการชําระหน้ีตามสัญญาซึ่งได�ทําต�อกัน

เพราะตนเปBนสื่อ เว�นแต�จะมิได�บอกช่ือของฝRายหน่ึงให�รู�ถึงอีกฝRายหน่ึง 
 
มาตรา ๘๔๙  การรับเงินหรือรับชําระหน้ีอันจะพึงชําระตามสัญญาน้ัน ท�านให�

สันนิษฐานไว�ก�อนว�านายหน�าย�อมไม�มีอํานาจท่ีจะรับแทนผู�เปBนคู�สัญญา 
 

ลักษณะ ๑๗ 
ประนีประนอมยอมความ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๐ 
- 
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มาตรา ๘๕๐  อันว�าประนีประนอมยอมความน้ัน คือสัญญาซึ่งผู�เปBนคู�สัญญาท้ังสอง
ฝRายระงับข�อพิพาทอันใดอันหน่ึงซึ่งมีอยู�หรือจะมีขึ้นน้ันให�เสร็จไปด�วยต�างยอมผ�อนผันให�แก�กัน 

 
มาตรา ๘๕๑  อันสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน ถ�ามิได�มีหลักฐานเปBนหนังสือ

อย�างใดอย�างหน่ึงลงลายมือช่ือฝRายท่ีต�องรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝRายน้ันเปBนสําคัญ ท�านว�า
จะฟPองร�องให�บังคับคดีหาได�ไม� 

 
มาตรา ๘๕๒  ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน ย�อมทําให�การเรียกร�องซึ่ง

แต�ละฝRายได�ยอมสละน้ันระงับสิ้นไป และทําให�แต�ละฝRายได�สิทธิตามท่ีแสดงในสัญญาน้ันว�าเปBนของ
ตน 

 
ลักษณะ ๑๘ 

การพนัน และขันต�อ 
   

 
มาตรา ๘๕๓  อันการพนันหรือขันต�อน้ัน ท�านว�าหาก�อให�เกิดหน้ีไม� สิ่งท่ีได�ให�กันไป

ในการพนันหรือขันต�อก็จะทวงคืนไม�ได� เพราะเหตุหามูลหน้ีอย�างหน่ึงอย�างใดมิได� 
ข�อบัญญัติท่ีกล�าวน้ี ท�านให�ใช�ตลอดถึงข�อตกลงเปBนมูลหน้ีอย�างหน่ึงอย�างใดอันฝRาย

ข�างเสียพนันขันต�อหากทําให�แก�อีกฝRายหน่ึงเพ่ือจะใช�หน้ีเงินพนันหรือขันต�อน้ันด�วย 
 
มาตรา ๘๕๔  อันการออกสลากกินแบ�งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ท�านว�าเปBนสัญญา

อันจะผูกพันต�อเม่ือรัฐบาลได�ให�อํานาจหรือให�สัตยาบันแก�การน้ันเฉพาะราย นอกน้ันท�านให�บังคับ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕๓ 

 
มาตรา ๘๕๕  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติมาตรา ๓๑๒ และ ๙๑๖ ต๋ัวเงินหรือ

เอกสารอย�างอ่ืนทุกฉบับซึ่งออกให�เต็มจํานวน หรือแต�โดยส�วน เพ่ือแทนเงินใด ๆ อันได�แต�ชนะพนัน
หรือขันต�อก็ดี ออกให�เพ่ือใช�เงินท่ียืมมาใช�ในการพนันหรือขันต�อเช�นว�าน้ันก็ดี ท�านว�าไม�สมบูรณ" 

เพ่ือประโยชน"แห�งบทบัญญัติน้ี เงินรายใดให�ยืมแก�บุคคลกําลังเล�นการพนันหรือขัน
ต�อ ในเวลาหรือ ณ สถานท่ีเล�นเช�นน้ัน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเงินน้ันได�ให�ยืมไปเพ่ือเล�นการพนัน
หรือขันต�อ 

 
ลักษณะ ๑๙ 

บัญชีเดินสะพัด 
   

 
มาตรา ๘๕๖  อันว�าสัญญาบัญชีเดินสะพัดน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลงกัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๑ 
- 
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ว�าสืบแต�น้ันไป หรือในช่ัวเวลากําหนดอันใดอันหน่ึง ให�ตัดทอนบัญชีหน้ีท้ังหมดหรือแต�บางส�วนอัน
เกิดข้ึนแต�กิจการในระหว�างเขาท้ังสองน้ันหักกลบลบกัน และคงชําระแต�ส�วนท่ีเปBนจํานวนคงเหลือโดย
ดุลภาค 

 
มาตรา ๘๕๗  การนําต๋ัวเงินลงเปBนรายการในบัญชีเดินสะพัดน้ัน ท�านให�สันนิษฐาน

ไว�ก�อนว�าได�ลงด�วยเง่ือนไขว�าจะมีผู�ชําระเงินตามต๋ัวน้ัน ถ�าและต๋ัวน้ันมิได�ชําระเงินไซร� จะเพิกถอน
รายการอันน้ันเสียก็ได� 

 
มาตรา ๘๕๘  ถ�าคู�สัญญามิได�กําหนดกันไว�ว�าให�หักทอนบัญชีโดยระยะเวลาอย�างไร

ไซร� ท�านให�ถือเอาเปBนกําหนดหกเดือน 
 
มาตรา ๘๕๙  คู�สัญญาฝRายใดจะบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัด และให�หักทอน

บัญชีกันเสียในเวลาใด ๆ ก็ได� ถ�าไม�มีอะไรปรากฏเปBนข�อขัดกับท่ีกล�าวมาน้ี 
 
มาตรา ๘๖๐  เงินส�วนท่ีผิดกันอยู�น้ันถ�ายังมิได�ชําระ ท�านให�คิดดอกเบ้ียนับแต�วันท่ี

หักทอนบัญชีเสร็จเปBนต�นไป 
 

ลักษณะ ๒๐ 
ประกันภัย 

   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๘๖๑  อันว�าสัญญาประกันภัยน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงตกลงจะใช�ค�า

สินไหมทดแทน หรือใช�เงินจํานวนหน่ึงให�ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอย�างอ่ืนในอนาคตดัง
ได�ระบุไว�ในสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะส�งเงินซึ่งเรียกว�า เบ้ียประกันภัย 

 
มาตรา ๘๖๒  ตามข�อความในลักษณะน้ี 
คําว�า “ผู�รับประกันภัย” ท�านหมายความว�า คู�สัญญาฝRายซึ่งตกลงจะใช�ค�าสินไหม

ทดแทน หรือใช�เงินจํานวนหน่ึงให� 
คําว�า “ผู�เอาประกันภัย” ท�านหมายความว�า คู�สัญญาฝRายซึ่งตกลงจะส�งเบ้ีย

ประกันภัย 
คําว�า “ผู�รับประโยชน"” ท�านหมายความว�า บุคคลผู�จะพึงได�รับค�าสินไหมทดแทน

หรือรับจํานวนเงินใช�ให� 
อน่ึง ผู�เอาประกันภัยและผู�รับประโยชน"น้ัน จะเปBนบุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ได� 
 
มาตรา ๘๖๓  อันสัญญาประกันภัยน้ัน ถ�าผู�เอาประกันภัยมิได�มีส�วนได�เสียในเหตุท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๒ 
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ประกันภัยไว�น้ันไซร� ท�านว�าย�อมไม�ผูกพันคู�สัญญาแต�อย�างหน่ึงอย�างใด 
 
มาตรา ๘๖๔  เม่ือคู�สัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปBนข�อพิจารณาใน

การวางกําหนดจํานวนเบ้ียประกันภัย และภัยเช�นน้ันสิ้นไปหามีไม�แล�ว ท�านว�าภายหน�าแต�น้ันไป ผู�เอา
ประกันภัยชอบท่ีจะได�ลดเบ้ียประกันภัยลงตามส�วน 

 
มาตรา ๘๖๕  ถ�าในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผู�เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณี

ประกันชีวิต บุคคลอันการใช�เงินย�อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ันก็ดี รู�อยู�แล�วละเว�นเสีย
ไม�เปZดเผยข�อความจริงซึ่งอาจจะได�จูงใจผู�รับประกันภัยให�เรียกเบ้ียประกันภัยสูงข้ึนอีกหรือให�บอกป;ด
ไม�ยอมทําสัญญา หรือว�ารู�อยู�แล�วแถลงข�อความน้ันเปBนความเท็จไซร� ท�านว�าสัญญาน้ันเปBนโมฆียะ 

ถ�ามิได�ใช�สิทธิบอกล�างภายในกําหนดเดือนหน่ึงนับแต�วันท่ีผู�รับประกันภัยทราบมูล
อันจะบอกล�างได�ก็ดี หรือมิได�ใช�สิทธิน้ันภายในกําหนดห�าป:นับแต�วันทําสัญญาก็ดี ท�านว�าสิทธิน้ันเปBน
อันระงับสิ้นไป 

 
มาตรา ๘๖๖  ถ�าผู�รับประกันภัยได�รู�ข�อความจริงดังกล�าวในมาตรา ๘๖๕ น้ันก็ดี

หรือรู�ว�าข�อแถลงความเปBนความเท็จก็ดี หรือควรจะได�รู�เช�นน้ันหากใช�ความระมัดระวังดังจะพึง
คาดหมายได�แต�วิญaูชนก็ดี ท�านให�ฟ;งว�าสัญญาน้ันเปBนอันสมบูรณ" 

 
มาตรา ๘๖๗  อันสัญญาประกันภัยน้ัน ถ�ามิได�มีหลักฐานเปBนหนังสืออย�างใดอย�าง

หน่ึงลงลายมือช่ือฝRายท่ีต�องรับผิดหรือลายมือช่ือตัวแทนของฝRายน้ันเปBนสําคัญ ท�านว�าจะฟPองร�องให�
บังคับคดีหาได�ไม� 

ให�ส�งมอบกรมธรรม"ประกันภัยอันมีเน้ือความต�องตามสัญญาน้ันแก�ผู�เอาประกันภัย
ฉบับหน่ึง 

กรมธรรม"ประกันภัย ต�องลงลายมือช่ือของผู�รับประกันภัยและมีรายการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) วัตถุที่เอาประกันภัย 
(๒) ภัยใดซึ่งผู�รับประกันภัยรับเสี่ยง 
(๓) ราคาแห�งมูลประกันภัย ถ�าหากได�กําหนดกันไว� 
(๔) จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(๕) จํานวนเบ้ียประกันภัย และวิธีส�งเบ้ียประกันภัย 
(๖) ถ�าหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ต�องลงเวลาเร่ิมต�นและเวลาสิ้นสุดไว�ด�วย 
(๗) ช่ือหรือย่ีห�อของผู�รับประกันภัย 
(๘) ช่ือหรือย่ีห�อของผู�เอาประกันภัย 
(๙) ช่ือของผู�รับประโยชน" ถ�าจะพึงมี 
(๑๐) วันทําสัญญาประกันภัย 
(๑๑) สถานท่ีและวันท่ีได�ทํากรมธรรม"ประกันภัย 
 
มาตรา ๘๖๘  อันสัญญาประกันภัยทะเล ท�านให�บังคับตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย

ทะเล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๓ 
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หมวด ๒ 

ประกันวินาศภัย 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๘๖๙  อันคําว�า “วินาศภัย” ในหมวดน้ี ท�านหมายรวมเอาความเสียหาย

อย�างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเปBนเงินได� 
 
มาตรา ๘๗๐  ถ�าได�ทําสัญญาประกันภัยเปBนสองรายหรือกว�าน้ันพร�อมกันเพ่ือความ

วินาศภัยอันเดียวกัน และจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันท้ังหมดน้ันท�วมจํานวนท่ีวินาศจริงไซร� 
ท�านว�าผู�รับประโยชน"ชอบท่ีจะได�รับค�าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเท�าน้ัน ผู�รับ
ประกันภัยแต�ละคนต�องใช�เงินจํานวนวินาศจริงแบ�งตามส�วนมากน�อยท่ีตนได�รับประกันภัยไว� 

อันสัญญาประกันภัยท้ังหลาย ถ�าลงวันเดียวกัน ท�านให�ถือว�าได�ทําพร�อมกัน 
ถ�าได�ทําสัญญาประกันภัยเปBนสองรายหรือกว�าน้ันสืบเน่ืองเปBนลําดับกัน ท�านว�าผู�รับ

ประกันภัยคนแรกจะต�องรับผิดเพ่ือความวินาศภัยก�อน ถ�าและจํานวนเงินซึ่งผู�รับประกันภัยคนแรกได�
ใช�น้ันยังไม�คุ�มจํานวนวินาศภัยไซร� ผู�รับประกันภัยคนถัดไปก็ต�องรับผิดในส�วนท่ียังขาดอยู�น้ันต�อ ๆ กัน
ไปจนกว�าจะคุ�มวินาศ 

 
มาตรา ๘๗๑  ถ�าได�ทําสัญญาประกันภัยเปBนสองรายหรือกว�าน้ันพร�อมกันก็ดี หรือ

สืบเน่ืองเปBนลําดับกันก็ดี ท�านว�าการท่ียอมสละสิทธิอันมีต�อผู� รับประกันภัยรายหน่ึงน้ัน ไม�
กระทบกระท่ังถึงสิทธิและหน�าท่ีของผู�รับประกันภัยรายอ่ืน ๆ 

 
มาตรา ๘๗๒  ก�อนเร่ิมเสี่ยงภัย ผู�เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� แต�ผู�รับ

ประกันภัยชอบท่ีจะได�เบ้ียประกันภัยก่ึงจํานวน 
 
มาตรา ๘๗๓  ถ�าในระหว�างอายุสัญญาประกันภัยน้ัน มูลประกันภัยได�ลดน�อยถอย

ลงไปหนักไซร� ท�านว�าผู�เอาประกันภัยชอบท่ีจะได�ลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว� และลดจํานวนเงิน
เบ้ียประกันภัย 

การลดจํานวนเบ้ียประกันภัยน้ัน ให�เปBนผลต�อในอนาคต 
 
มาตรา ๘๗๔  ถ�าคู�สัญญาได�กําหนดราคาแห�งมูลประกันภัยไว� ผู�รับประกันภัยชอบท่ี

จะได�ลดจํานวนค�าสินไหมทดแทน ก็แต�เม่ือพิสูจน"ได�ว�าราคาแห�งมูลประกันภัยตามท่ีได�ตกลงกันไว�น้ัน
เปBนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวนเบ้ียประกันภัยให�ตามส�วนกับท้ังดอกเบ้ียด�วย 
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มาตรา ๘๗๕  ถ�าวัตถุอันได�เอาประกันภัยไว�น้ัน เปลี่ยนมือไปจากผู�เอาประกันภัย
โดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติกฎหมายก็ดี ท�านว�าสิทธิอันมีอยู�ในสัญญาประกันภัยก็ย�อมโอนตาม
ไปด�วย 

ถ�าในสัญญามิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน เม่ือผู�เอาประกันภัยโอนวัตถุท่ีเอาประกันภัย
และบอกกล�าวการโอนไปยังผู�รับประกันภัยไซร� ท�านว�าสิทธิอันมีอยู�ในสัญญาประกันภัยน้ันย�อมโอน
ตามไปด�วย อน่ึง ถ�าในการโอนเช�นน้ีช�องแห�งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ิมข้ึนหนักไซร� ท�านว�าสัญญา
ประกันภัยน้ันกลายเปBนโมฆะ 

 
มาตรา ๘๗๖  ถ�าผู� รับประกันภัยต�องคําพิพากษาให�เปBนคนล�มละลาย ผู� เอา

ประกันภัยจะเรียกให�หาประกันอันสมควรให�แก�ตนก็ได� หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได� 
ถ�าผู�เอาประกันภัยต�องคําพิพากษาให�เปBนคนล�มละลาย ท�านให�ใช�วิธีเดียวกันน้ีบังคับ

ตามควรแก�เร่ือง แต�กระน้ันก็ดี ถ�าเบ้ียประกันภัยได�ส�งแล�วเต็มจํานวนเพ่ืออายุประกันภัยเปBน
ระยะเวลามากน�อยเท�าใดไซร� ท�านห�ามมิให�ผู�รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาก�อนระยะเวลาน้ันสุดลง 

 
มาตรา ๘๗๗  ผู�รับประกันภัยจําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) เพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแท�จริง 
(๒) เพ่ือความบุบสลายอันเกิดแก�ทรัพย"สินซึ่งได�เอาประกันภัยไว�เพราะได�จัดการตาม

สมควรเพ่ือปPองป;ดความวินาศภัย 
(๓) เพ่ือบรรดาค�าใช�จ�ายอันสมควรซึ่งได�เสียไปเพ่ือรักษาทรัพย"สินซึ่งเอาประกันภัย

ไว�น้ันมิให�วินาศ 
อันจํานวนวินาศจริงน้ัน ท�านให�ตีราคา ณ สถานท่ีและในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยน้ันได�

เกิดข้ึน อน่ึง จํานวนเงินซึ่งได�เอาประกันภัยไว�น้ัน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปBนหลักประมาณอัน
ถูกต�องในการตีราคาเช�นว�าน้ัน 

ท�านห�ามมิให�คิดค�าสินไหมทดแทนเกินไปกว�าจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว� 
 
มาตรา ๘๗๘  ค�าใช�จ�ายในการตีราคาวินาศภัยน้ัน ท�านว�าผู�รับประกันภัยต�องเปBนผู�

ออกใช� 
 
มาตรา ๘๗๙  ผู�รับประกันภัยไม�ต�องรับผิดในเม่ือความวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนซึ่งได�

ระบุไว�ในสัญญาน้ันได�เกิดข้ึนเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของผู�เอา
ประกันภัยหรือผู�รับประโยชน" 

ผู�รับประกันภัยไม�ต�องรับผิดในความวินาศภัยอันเปBนผลโดยตรงมาแต�ความไม�
สมประกอบในเน้ือแห�งวัตถุที่เอาประกันภัย เว�นแต�จะได�ตกลงกันเปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๘๘๐  ถ�าความวินาศภัยน้ันได�เกิดข้ึนเพราะการกระทําของบุคคลภายนอก

ไซร� ผู�รับประกันภัยได�ใช�ค�าสินไหมทดแทนไปเปBนจํานวนเพียงใด ผู�รับประกันภัยย�อมเข�ารับช�วงสิทธิ
ของผู�เอาประกันภัยและของผู�รับประโยชน"ซึ่งมีต�อบุคคลภายนอกเพียงน้ัน 

ถ�าผู�รับประกันภัยได�ใช�ค�าสินไหมทดแทนไปแต�เพียงบางส�วนไซร� ท�านห�ามมิให�ผู�รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๕ 
- 
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ประกันภัยน้ันใช�สิทธิของตนให�เสื่อมเสียสิทธิของผู�เอาประกันภัย หรือผู�รับประโยชน" ในการท่ีเขาจะ
เรียกร�องเอาค�าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพ่ือเศษแห�งจํานวนวินาศน้ัน 

 
มาตรา ๘๘๑  ถ�าความวินาศเกิดข้ึนเพราะภัยมีข้ึนดังผู� รับประกันภัยตกลง

ประกันภัยไว�ไซร� เม่ือผู�เอาประกันภัยหรือผู�รับประโยชน"ทราบความวินาศน้ันแล�ว ต�องบอกกล�าวแก�
ผู�รับประกันภัยโดยไม�ชักช�า 

ถ�ามิได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีกล�าวมาในวรรคก�อน ผู�รับประกันภัยอาจเรียกร�องค�า
สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย�างใด ๆ อันเกิดแต�การน้ันได� เว�นแต�อีกฝRายหน่ึงจะพิสูจน"ได�ว�าไม�
สามารถท่ีจะปฏิบัติได� 

 
มาตรา ๘๘๒  ในการเรียกให�ใช�ค�าสินไหมทดแทน ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�น

กําหนดเวลาสองป:นับแต�วันวินาศภัย 
ในการเรียกให�ใช�หรือให�คืนเบ้ียประกันภัย ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นเวลาสองป:

นับแต�วันซึ่งสิทธิจะเรียกให�ใช�หรือคืนเบ้ียประกันภัยถึงกําหนด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน 

   
 

มาตรา ๘๘๓  อันสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ย�อมคุ�มถึงความวินาศภัยทุก
อย�างซึ่งอาจเกิดแก�ของท่ีขนส�งในระหว�างเวลาต้ังแต�ผู�ขนส�งได�รับของไป จนได�ส�งมอบของน้ันแก�ผู�รับ
ตราส�ง และจํานวนค�าสินไหมทดแทนน้ัน ย�อมกําหนดตามท่ีของซึ่งขนส�งน้ันจะได�มีราคาเม่ือถึงตําบล
อันกําหนดให�ส�ง 

 
มาตรา ๘๘๔  ถ�าของซึ่งขนส�งน้ันได�เอาประกันภัยเม่ืออยู�ในระหว�างส�งเดินทางไป

ท�านให�คิดมูลประกันภัยในของน้ันนับรวมท้ังราคาของ ณ สถานท่ีและในเวลาท่ีผู�ขนส�งได�รับของ และ
ให�เพ่ิมค�าระวางส�งของไปยังสถานท่ีส�งมอบแก�ผู�รับตราส�ง กับท้ังค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ เน่ืองด�วยการส�งของ
ไปน้ันเข�าด�วย 

กําไรอันจะพึงได�ในเวลาเม่ือส�งมอบของน้ัน ย�อมจะคิดรวมเข�าเปBนมูลประกันภัยได�
ต�อเม่ือได�มีข�อตกลงกันไว�เช�นน้ันชัดแจ�ง 

 
มาตรา ๘๘๕  อันสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ถึงแม�การขนส�งจะต�องสะดุด

หยุดลงช่ัวขณะหรือจะต�องเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีขนส�งอย�างหน่ึงอย�างใดโดยเหตุจําเปBนในระหว�าง
ส�งเดินทางก็ดี ท�านว�าสัญญาน้ันก็ย�อมคงเปBนอันสมบูรณ"อยู� เว�นแต�จะได�ระบุไว�ในสัญญาเปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๘๘๖  อันกรมธรรม"ประกันภัยในการรับขนน้ัน นอกจากท่ีได�ระบุไว�แล�วใน

มาตรา ๘๖๗ ต�องมีรายการเพ่ิมข้ึนอีกดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ระบุทางและวิธีขนส�ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๖ 
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(๒) ช่ือหรือย่ีห�อของผู�ขนส�ง 
(๓) สถานท่ีซึ่งกําหนดให�รับและส�งมอบของ 
(๔) กําหนดระยะเวลาขนส�งตามแต�มี 
 

ส�วนท่ี ๓ 
ประกันภัยคํ้าจุน 
   

 
มาตรา ๘๘๗  อันว�าประกันภัยคํ้าจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู�รับประกันภัยตก

ลงว�าจะใช�ค�าสินไหมทดแทนในนามของผู�เอาประกันภัย เพ่ือความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแก�บุคคลอีกคน
หน่ึง และซึ่งผู�เอาประกันภัยจะต�องรับผิดชอบ 

บุคคลผู�ต�องเสียหายชอบท่ีจะได�รับค�าสินไหมทดแทนตามท่ีตนควรจะได�น้ันจากผู�รับ
ประกันภัยโดยตรง แต�ค�าสินไหมทดแทนเช�นว�าน้ีหาอาจจะคิดเกินไปกว�าจํานวนอันผู�รับประกันภัยจะ
พึงต�องใช�ตามสัญญาน้ันได�ไม� ในคดีระหว�างบุคคลผู�ต�องเสียหายกับผู�รับประกันภัยน้ัน ท�านให�ผู�ต�อง
เสียหายเรียกตัวผู�เอาประกันภัยเข�ามาในคดีด�วย 

อน่ึง ผู�รับประกันภัยน้ันแม�จะได�ส�งค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�เอาประกันภัยแล�ว ก็ยัง
หาหลุดพ�นจากความรับผิดต�อบุคคลผู�ต�องเสียหายน้ันไม� เว�นแต�ตนจะพิสูจน"ได�ว�าสินไหมทดแทนน้ันผู�
เอาประกันภัยได�ใช�ให�แก�ผู�ต�องเสียหายแล�ว 

 
มาตรา ๘๘๘  ถ�าค�าสินไหมทดแทนอันผู�รับประกันภัยได�ใช�ไปโดยคําพิพากษาน้ันยัง

ไม�คุ�มค�าวินาศภัยเต็มจํานวนไซร� ท�านว�าผู�เอาประกันภัยก็ยังคงต�องรับใช�จํานวนท่ียังขาด เว�นไว�แต�
บุคคลผู�ต�องเสียหายจะได�ละเลยเสียไม�เรียกตัวผู�เอาประกันภัยเข�ามาสู�คดีด�วยดังกล�าวไว�ในมาตรา
ก�อน 

 
หมวด ๓ 

ประกันชีวิต 
   

 
มาตรา ๘๘๙  ในสัญญาประกันชีวิตน้ัน การใช�จํานวนเงินย�อมอาศัยความทรงชีพ

หรือมรณะของบุคคลคนหน่ึง 
 
มาตรา ๘๙๐  จํานวนเงินอันจะพึงใช�น้ัน จะชําระเปBนเงินจํานวนเดียว หรือเปBนเงิน

รายป:ก็ได� สุดแล�วแต�จะตกลงกันระหว�างคู�สัญญา 
 
มาตรา ๘๙๑  แม�ในกรณีท่ีผู�เอาประกันภัยมิได�เปBนผู�รับประโยชน"เองก็ดี ผู�เอา

ประกันภัยย�อมมีสิทธิท่ีจะโอนประโยชน"แห�งสัญญาน้ันให�แก�บุคคลอีกคนหน่ึงได� เว�นแต�จะได�ส�งมอบ
กรมธรรม"ประกันภัยให�แก�ผู�รับประโยชน"ไปแล�ว และผู�รับประโยชน"ได�บอกกล�าวเปBนหนังสือไปยังผู�รับ
ประกันภัยแล�วว�าตนจํานงจะถือเอาประโยชน"แห�งสัญญาน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๗ 
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ถ�ากรมธรรม"ประกันภัยได�ทําเปBนรูปให�ใช�เงินตามเขาสั่งแล�ว ท�านให�นําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๐๙ มาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๘๙๒  ในกรณีบอกล�างสัญญาตามความในมาตรา ๘๖๕ ผู�รับประกันภัยต�อง

คืนค�าไถ�ถอนกรมธรรม"ประกันภัยให�แก�ผู�เอาประกันภัยหรือทายาทของผู�น้ัน 
 
มาตรา ๘๙๓  การใช�เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู�ใด แม�ได�

แถลงอายุของบุคคลผู�น้ันไว�คลาดเคลื่อนไม�ถูกต�องเปBนเหตุให�ได�กําหนดจํานวนเบ้ียประกันภัยไว�ตํ่าไซร� 
ท�านให�ลดจํานวนเงินอันผู�รับประกันภัยจะพึงต�องใช�น้ันลงตามส�วน 

แต�ถ�าผู�รับประกันภัยพิสูจน"ได�ว�าในขณะท่ีทําสัญญาน้ันอายุท่ีถูกต�องแท�จริงอยู�นอก
จํากัดอัตราตามทางค�าปกติของเขาแล�ว ท�านว�าสัญญาน้ันเปBนโมฆียะ 

 
มาตรา ๘๙๔  ผู�เอาประกันภัยชอบท่ีจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็

ได�ด�วยการงดไม�ส�งเบ้ียประกันภัยต�อไป ถ�าและได�ส�งเบ้ียประกันภัยมาแล�วอย�างน�อยสามป:ไซร� ท�านว�า
ผู�เอาประกันภัยชอบท่ีจะได�รับเงินค�าเวนคืนกรมธรรม"ประกันภัย หรือรับกรมธรรม"ใช�เงินสําเร็จจาก
ผู�รับประกันภัย 

 
มาตรา ๘๙๕  เม่ือใดจะต�องใช�จํานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหน่ึงคนใด ท�าน

ว�าผู�รับประกันภัยจําต�องใช�เงินน้ันในเม่ือมรณภัยอันน้ันเกิดข้ึน เว�นแต� 
(๑) บุคคลผู�น้ันได�กระทําอัตวินิบาตด�วยใจสมัครภายในป:หน่ึงนับแต�วันทําสัญญา

หรือ 
(๒) บุคคลผู�น้ันถูกผู�รับประโยชน"ฆ�าตายโดยเจตนา 
ในกรณีท่ี ๒ น้ี ท�านว�าผู�รับประกันภัยจําต�องใช�เงินค�าไถ�ถอนกรมธรรม"ให�แก�ผู�เอา

ประกันภัย หรือให�แก�ทายาทของผู�น้ัน 
 
มาตรา ๘๙๖  ถ�ามรณภัยเกิดข้ึนเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู�รับประกันภัย

หาอาจจะเรียกเอาค�าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันได�ไม� แต�สิทธิของฝRายทายาทแห�งผู�มรณะ
ในอันจะได�ค�าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญสิ้นไปด�วยไม� แม�ท้ังจํานวนเงินอันจะพึงใช�
ตามสัญญาประกันชีวิตน้ันจะหวนกลับมาได�แก�ตนด�วย 

 
มาตรา ๘๙๗  ถ�าผู�เอาประกันภัยได�เอาประกันภัยไว�โดยกําหนดว�า เม่ือตนถึงซึ่ง

ความมรณะให�ใช�เงินแก�ทายาทท้ังหลายของตนโดยมิได�เจาะจงระบุช่ือผู�หน่ึงผู�ใดไว�ไซร� จํานวนเงินอัน
จะพึงใช�น้ัน ท�านให�ฟ;งเอาเปBนสินทรัพย"ส�วนหน่ึงแห�งกองมรดกของผู�เอาประกันภัย ซึ่งเจ�าหน้ีจะเอาใช�
หน้ีได� 

ถ�าได� เอาประกันภัยไว� โดยกําหนดว�าให� ใช� เ งินแก� บุคคลคนใดคนหน่ึงโดย
เฉพาะเจาะจง ท�านว�าเฉพาะแต�จํานวนเงินเบ้ียประกันภัยซึ่งผู�เอาประกันภัยได�ส�งไปแล�วเท�าน้ันจักเปBน
สินทรัพย"ส�วนหน่ึงแห�งกองมรดกของผู�เอาประกันภัยอันเจ�าหน้ีจะเอาใช�หน้ีได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๘ 
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ลักษณะ ๒๑ 
ต๋ัวเงิน 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๘๙๘  อันต๋ัวเงินตามความหมายแห�งประมวลกฎหมายน้ีมีสามประเภท ๆ 

หน่ึง คือต๋ัวแลกเงิน ประเภทหน่ึง คือต๋ัวสัญญาใช�เงิน ประเภทหน่ึง คือเช็ค 
 
มาตรา ๘๙๙  ข�อความอันใดซึ่งมิได�มีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายลักษณะน้ี ถ�า

เขียนลงในต๋ัวเงิน ท�านว�าข�อความอันน้ันหาเปBนผลอย�างหน่ึงอย�างใดแก�ต๋ัวเงินน้ันไม� 
 
มาตรา ๙๐๐  บุคคลผู�ลงลายมือช่ือของตนในต๋ัวเงินย�อมจะต�องรับผิดตามเน้ือความ

ในต๋ัวเงินน้ัน 
ถ�าลงเพียงแต�เคร่ืองหมายอย�างหน่ึงอย�างใด เช�น แกงไดหรือลายพิมพ"น้ิวมืออ�างเอา

เปBนลายมือช่ือในต๋ัวเงินไซร� แม�ถึงว�าจะมีพยานลงช่ือรับรองก็ตาม ท�านว�าหาให�ผลเปBนลงลายมือช่ือใน
ต๋ัวเงินน้ันไม� 

 
มาตรา ๙๐๑  ถ�าบุคคลคนใดลงลายมือช่ือของตนในต๋ัวเงิน และมิได�เขียนแถลงว�า

กระทําการแทนบุคคลอีกคนหน่ึงไซร� ท�านว�าบุคคลคนน้ันย�อมเปBนผู�รับผิดตามความในต๋ัวเงินน้ัน 
 
มาตรา ๙๐๒  ถ�าต๋ัวเงินลงลายมือช่ือของบุคคลหลายคน มีทั้งบุคคลซึ่งไม�อาจจะเปBน

คู�สัญญาแห�งต๋ัวเงินน้ันได�เลย หรือเปBนได�แต�ไม�เต็มผลไซร� ท�านว�าการน้ีย�อมไม�กระทบกระท่ังถึงความ
รับผิดของบุคคลอ่ืน ๆ นอกน้ันซึ่งคงต�องรับผิดตามต๋ัวเงิน 

 
มาตรา ๙๐๓  ในการใช�เงินตามต๋ัวเงิน ท�านมิให�ให�วันผ�อน 
 
มาตรา ๙๐๔  อันผู�ทรงน้ัน หมายความว�า บุคคลผู�มีต๋ัวเงินไว�ในครอบครอง โดยฐาน

เปBนผู�รับเงิน หรือเปBนผู�รับสลักหลัง ถ�าและเปBนต๋ัวเงินสั่งจ�ายให�แก�ผู�ถือ ๆ ก็นับว�าเปBนผู�ทรงเหมือนกัน 
 
มาตรา ๙๐๕  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐๘ บุคคลผู�ได�ต๋ัวเงินไว�ใน

ครอบครอง ถ�าแสดงให�ปรากฏสิทธิด�วยการสลักหลังไม�ขาดสาย แม�ถึงว�าการสลักหลังรายท่ีสุดจะเปBน
สลักหลังลอยก็ตาม ท�านให�ถือว�าเปBนผู�ทรงโดยชอบด�วยกฎหมาย เม่ือใดรายการสลักหลังลอยมีสลัก
หลังรายอ่ืนตามหลังไปอีก ท�านให�ถือว�าบุคคลผู�ท่ีลงลายมือช่ือในการสลักหลังรายท่ีสุดน้ัน เปBนผู�ได�ไป
ซึ่งต๋ัวเงินด�วยการสลักหลังลอย อน่ึง คําสลักหลังเม่ือขีดฆ�าเสียแล�ว ท�านให�ถือเสมือนว�ามิได�มีเลย 

ถ�าบุคคลผู�หน่ึงผู�ใดต�องปราศจากต๋ัวเงินไปจากครอบครอง ท�านว�าผู�ทรงซึ่งแสดงให�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๙ 
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ปรากฏสิทธิของตนในต๋ัวตามวิธีการดังกล�าวมาในวรรคก�อนน้ัน หาจําต�องสละต๋ัวเงินไม� เว�นแต�จะ
ได�มาโดยทุจริต หรือได�มาด�วยความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง 

อน่ึง ข�อความในวรรคก�อนน้ี ให�ใช�บังคับตลอดถึงผู�ทรงต๋ัวเงินสั่งจ�ายให�แก�ผู�ถือด�วย 
 
มาตรา ๙๐๖  คําว�าคู�สัญญาคนก�อน ๆ น้ัน รวมท้ังผู�สั่งจ�าย หรือผู�ออกต๋ัวเงินและผู�

สลักหลังคนก�อน ๆ ด�วย 
 
มาตรา ๙๐๗  เม่ือใดไม�มีท่ีในต๋ัวเงินซึ่งจะสลักหลังได�ต�อไปไซร� ท�านอนุญาตให�เอา

กระดาษแผ�นหน่ึงผนึกต�อเข�ากับต๋ัวเงินเรียกว�าใบประจําต�อ นับเปBนส�วนหน่ึงแห�งต๋ัวเงินน้ัน 
การสลักหลังในใบประจําต�อคร้ังแรกต�องเขียนคาบบนต๋ัวเงินเดิมบ�าง บนใบประจํา

ต�อบ�าง 
 

หมวด ๒ 
ต๋ัวแลกเงิน 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
การออกและสลักหลังต๋ัวแลกเงิน 

   
 

มาตรา ๙๐๘  อันว�าต๋ัวแลกเงินน้ัน คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�าผู�สั่ง
จ�าย สั่งบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว�าผู�จ�าย ให�ใช�เงินจํานวนหน่ึงแก�บุคคลคนหน่ึง หรือให�ใช�ตามคําสั่งของ
บุคคลคนหน่ึงซึ่งเรียกว�าผู�รับเงิน 

 
มาตรา ๙๐๙  อันต๋ัวแลกเงินน้ัน ต�องมีรายการดังกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) คําบอกช่ือว�าเปBนต๋ัวแลกเงิน 
(๒) คําสั่งอันปราศจากเง่ือนไขให�จ�ายเงินเปBนจํานวนแน�นอน 
(๓) ช่ือ หรือย่ีห�อผู�จ�าย 
(๔) วันถึงกําหนดใช�เงิน 
(๕) สถานท่ีใช�เงิน 
(๖) ช่ือ หรือย่ีห�อผู�รับเงิน หรือคําจดแจ�งว�าให�ใช�เงินแก�ผู�ถือ 
(๗) วันและสถานท่ีออกต๋ัวเงิน 
(๘) ลายมือช่ือผู�สั่งจ�าย 
 
มาตรา ๙๑๐  ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร�องไปจากท่ีท�านระบุบังคับไว�ใน

มาตราก�อนน้ี ย�อมไม�สมบูรณ"เปBนต๋ัวแลกเงิน เว�นแต�ในกรณีดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
ต๋ัวแลกเงินซึ่งไม�ระบุเวลาใช�เงิน ท�านให�ถือว�าพึงใช�เงินเม่ือได�เห็น 
ถ�าสถานท่ีใช�เงินมิได�แถลงไว�ในต๋ัวแลกเงิน ท�านให�ถือเอาภูมิลําเนาของผู�จ�ายเปBน
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สถานท่ีใช�เงิน 
ถ�าต๋ัวแลกเงินไม�แสดงให�ปรากฏสถานท่ีออกต๋ัว ท�านให�ถือว�าต๋ัวเงินน้ันได�ออก ณ 

ภูมิลําเนาของผู�สั่งจ�าย 
ถ�ามิได�ลงวันออกต๋ัว ท�านว�าผู�ทรงโดยชอบด�วยกฎหมายคนหน่ึงคนใดทําการโดย

สุจริตจะจดวันตามท่ีถูกต�องแท�จริงลงก็ได� 
 
มาตรา ๙๑๑  ผู�สั่งจ�ายจะเขียนข�อความกําหนดลงไว�ว�าจํานวนเงินอันจะพึงใช�น้ันให�

คิดดอกเบ้ียด�วยก็ได� และในกรณีเช�นน้ัน ถ�ามิได�กล�าวลงไว�เปBนอย�างอ่ืน ท�านว�าดอกเบ้ียย�อมคิดแต�
วันท่ีลงในต๋ัวเงิน 

 
มาตรา ๙๑๒  อันต๋ัวแลกเงินน้ันจะออกสั่งให�ใช�เงินตามคําสั่งของผู�สั่งจ�ายก็ได� 
อน่ึง จะสั่งจ�ายเอาจากตัวผู�สั่งจ�ายเอง หรือสั่งจ�ายเพ่ือบุคคลภายนอกก็ได� 
 
มาตรา ๙๑๓  อันวันถึงกําหนดของต๋ัวแลกเงินน้ัน ท�านว�าย�อมเปBนอย�างใดอย�างหน่ึง

ดังกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ในวันใดวันหน่ึงท่ีกําหนดไว� หรือ 
(๒) เม่ือสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว�นับแต�วันท่ีลงในต๋ัวน้ัน หรือ 
(๓) เม่ือทวงถาม หรือเม่ือได�เห็น หรือ 
(๔) เม่ือสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว�นับแต�ได�เห็น 
 
มาตรา ๙๑๔  บุคคลผู�สั่งจ�ายหรือสลักหลังต๋ัวแลกเงินย�อมเปBนอันสัญญาว�า เม่ือต๋ัว

น้ันได�นําย่ืนโดยชอบแล�วจะมีผู�รับรองและใช�เงินตามเน้ือความแห�งต๋ัว ถ�าและต๋ัวแลกเงินน้ันเขาไม�
เช่ือถือโดยไม�ยอมรับรองก็ดี หรือไม�ยอมจ�ายเงินก็ดี ผู�สั่งจ�ายหรือผู�สลักหลังก็จะใช�เงินแก�ผู�ทรง หรือ
แก�ผู�สลักหลังคนหลังซึ่งต�องถูกบังคับให�ใช�เงินตามต๋ัวน้ัน ถ�าหากว�าได�ทําถูกต�องตามวิธีการในข�อไม�
รับรองหรือไม�จ�ายเงินน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๙๑๕  ผู�สั่งจ�ายต๋ัวแลกเงินและผู�สลักหลังคนใด ๆ ก็ดี จะจดข�อกําหนดซึ่งจะ

กล�าวต�อไปน้ีลงไว�ชัดแจ�งในต๋ัวน้ันก็ได� คือ 
(๑) ข�อกําหนดลบล�างหรือจํากัดความรับผิดของตนเองต�อผู�ทรงต๋ัวเงิน 
(๒) ข�อกําหนดยอมลดละให�แก�ผู�ทรงต๋ัวเงินซึ่งหน�าท่ีท้ังหลายอันผู�ทรงจะพึงต�องมีแก�

ตนบางอย�างหรือท้ังหมด 
 
มาตรา ๙๑๖  บุคคลท้ังหลายผู�ถูกฟPองในมูลต๋ัวแลกเงินหาอาจจะต�อสู�ผู�ทรงด�วยข�อ

ต�อสู�อันอาศัยความเก่ียวพันกันเฉพาะบุคคลระหว�างตนกับผู�สั่งจ�ายหรือกับผู�ทรงคนก�อน ๆ น้ันได�ไม� 
เว�นแต�การโอนจะได�มีขึ้นด�วยคบคิดกันฉ�อฉล 

 
มาตรา ๙๑๗  อันต๋ัวแลกเงินทุกฉบับ ถึงแม�ว�าจะมิใช�สั่งจ�ายให�แก�บุคคลเพ่ือเขาสั่งก็

ตาม ท�านว�าย�อมโอนให�กันได�ด�วยสลักหลังและส�งมอบ 
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เม่ือผู�สั่งจ�ายเขียนลงในด�านหน�าแห�งต๋ัวแลกเงินว�า “เปลี่ยนมือไม�ได�” ดังน้ีก็ดี หรือ
เขียนคําอ่ืนอันได�ความเปBนทํานองเช�นเดียวกันน้ันก็ดี ท�านว�าต๋ัวเงินน้ันย�อมจะโอนให�กันได�แต�โดย
รูปการและด�วยผลอย�างการโอนสามัญ 

อน่ึง ต๋ัวเงินจะสลักหลังให�แก�ผู�จ�ายก็ได� ไม�ว�าผู�จ�ายจะได�รับรองต๋ัวน้ันหรือไม� หรือจะ
สลักหลังให�แก�ผู�สั่งจ�าย หรือให�แก�คู�สัญญาฝRายอ่ืนใดแห�งต๋ัวเงินน้ันก็ได� ส�วนบุคคลท้ังหลายเหล�าน้ีก็
ย�อมจะสลักหลังต๋ัวเงินน้ันต�อไปอีกได� 

 
มาตรา ๙๑๘  ต๋ัวแลกเงินอันสั่งให�ใช�เงินแก�ผู�ถือน้ัน ท�านว�าย�อมโอนไปเพียงด�วยส�ง

มอบให�กัน 
 
มาตรา ๙๑๙  คําสลักหลังน้ันต�องเขียนลงในต๋ัวแลกเงินหรือใบประจําต�อ และต�อง

ลงลายมือช่ือผู�สลักหลัง 
การสลักหลังย�อมสมบูรณ"แม�ท้ังมิได�ระบุช่ือผู�รับประโยชน"ไว�ด�วย หรือแม�ผู�สลักหลัง

จะมิได�กระทําอะไรย่ิงไปกว�าลงลายมือช่ือของตนท่ีด�านหลังต๋ัวแลกเงินหรือท่ีใบประจําต�อก็ย�อมฟ;ง
เปBนสมบูรณ"ดุจกัน การสลักหลังเช�นน้ีท�านเรียกว�า “สลักหลังลอย” 

 
มาตรา ๙๒๐  อันการสลักหลังย�อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต�ต๋ัวแลกเงิน 
ถ�าสลักหลังลอย ผู�ทรงจะปฏิบัติดังกล�าวต�อไปน้ีประการหน่ึงประการใดก็ได� คือ 
(๑) กรอกความลงในท่ีว�างด�วยเขียนช่ือของตนเองหรือช่ือบุคคลอ่ืนผู�ใดผู�หน่ึง 
(๒) สลักหลังต๋ัวเงินต�อไปอีกเปBนสลักหลังลอย หรือสลักหลังให�แก�บุคคลอ่ืนผู�ใดผู�

หน่ึง 
(๓) โอนต๋ัวเงินน้ันให�ไปแก�บุคคลภายนอกโดยไม�กรอกความลงในท่ีว�าง และไม�สลัก

หลังอย�างหน่ึงอย�างใด 
 
มาตรา ๙๒๑  การสลักหลังต๋ัวแลกเงินซึ่งสั่งให�ใช�เงินแก�ผู�ถือน้ัน ย�อมเปBนเพียง

ประกัน (อาวัล) สําหรับผู�สั่งจ�าย 
 
มาตรา ๙๒๒  การสลักหลังน้ันต�องให�เปBนข�อความอันปราศจากเง่ือนไข ถ�าและวาง

เง่ือนไขบังคับลงไว�อย�างใด ท�านให�ถือเสมือนว�าข�อเง่ือนไขน้ันมิได�เขียนลงไว�เลย 
อน่ึง การสลักหลังโอนแต�บางส�วน ท�านว�าเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๙๒๓  ผู�สลักหลังคนใดระบุข�อความห�ามสลักหลังสืบไปลงไว�แล�ว ผู�สลักหลัง

คนน้ันย�อมไม�ต�องรับผิดต�อบุคคลอันเขาสลักหลังต๋ัวแลกเงินน้ันให�ไปในภายหลัง 
 
มาตรา ๙๒๔  ถ�าต๋ัวแลกเงินสลักหลังต�อเม่ือสิ้นเวลาเพ่ือคัดค�านการไม�รับรองหรือ

การไม�ใช�เงินน้ันแล�วไซร� ท�านว�าผู�รับสลักหลังย�อมได�ไปซึ่งสิทธิแห�งการรับรองตามแต�มีต�อผู�จ�าย กับ
สิทธิไล�เบ้ียเอาแก�บรรดาผู�ซึ่งสลักหลังต๋ัวเงินน้ันภายหลังท่ีสิ้นเวลาเช�นน้ัน 

แต�ถ�าต๋ัวเงินน้ันได�มีคัดค�านการไม�รับรองหรือการไม�ใช�เงินมาแต�ก�อนสลักหลังแล�ว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๒ 
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ไซร� ท�านว�าผู�รับสลักหลังย�อมได�ไปแต�เพียงสิทธิของผู�ซึ่งสลักหลังให�แก�ตนอันมีต�อผู�รับรองต�อผู�สั่งจ�าย 
และต�อบรรดาผู�ที่สลักหลังต๋ัวเงินน้ันมาก�อนย�อนข้ึนไปจนถึงเวลาคัดค�านเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๙๒๕  เม่ือใดความท่ีสลักหลังมีข�อกําหนดว�า “ราคาอยู�ท่ีเรียกเก็บ” ก็ดี 

“เพ่ือเรียกเก็บ” ก็ดี “ในฐานจัดการแทน” ก็ดี หรือความสํานวนอ่ืนใดอันเปBนปริยายว�าตัวแทนไซร� 
ท�านว�าผู�ทรงต๋ัวแลกเงินจะใช�สิทธิท้ังปวงอันเกิดแต�ต๋ัวน้ันก็ย�อมได�ท้ังสิ้น แต�ว�าจะสลักหลังได�เพียงใน
ฐานเปBนตัวแทน 

ในกรณีเช�นน้ี คู�สัญญาท้ังหลายซึ่งต�องรับผิดอาจจะต�อสู�ผู�ทรงได�แต�เพียงด�วยข�อต�อสู�
อันจะพึงใช�ได�ต�อผู�สลักหลังเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๙๒๖  เม่ือใดความท่ีสลักหลังมีข�อกําหนดว�า “ราคาเปBนประกัน” ก็ดี “ราคา

เปBนจํานํา” ก็ดี หรือข�อกําหนดอย�างอ่ืนใดอันเปBนปริยายว�าจํานําไซร� ท�านว�าผู�ทรงต๋ัวแลกเงินจะใช�
สิทธิท้ังปวงอันเกิดแต�ต๋ัวน้ันก็ย�อมได�ท้ังสิ้น แต�ถ�าผู�ทรงสลักหลังต๋ัวน้ัน ท�านว�าการสลักหลังย�อมใช�ได�
เพียงในฐานเปBนคําสลักหลังของตัวแทน 

คู�สัญญาท้ังหลายซึ่งต�องรับผิดหาอาจจะต�อสู�ผู�ทรงด�วยข�อต�อสู�อันอาศัยความ
เก่ียวพันเฉพาะบุคคลระหว�างตนกับผู�สลักหลังน้ันได�ไม� เว�นแต�การสลักหลังจะได�มีขึ้นด�วยคบคิดกันฉ�อ
ฉล 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การรับรอง 
   

 
มาตรา ๙๒๗  อันต๋ัวแลกเงินน้ันจะนําไปย่ืนแก�ผู�จ�าย ณ ท่ีอยู�ของผู�จ�าย เพ่ือให�

รับรองเม่ือไร ๆ ก็ได� จนกว�าจะถึงเวลากําหนดใช�เงิน และผู�ทรงจะเปBนผู�ย่ืนหรือเพียงแต�ผู�ท่ีได�ต๋ัวน้ันไว�
ในครอบครองจะเปBนผู�นําไปย่ืนก็ได� 

ในต๋ัวแลกเงินน้ัน ผู�สั่งจ�ายจะลงข�อกําหนดไว�ว�าให�นําย่ืนเพ่ือรับรอง โดยกําหนดเวลา
จํากัดไว�ให�ย่ืน หรือไม�กําหนดเวลาก็ได� 

ผู�สั่งจ�ายจะห�ามการนําต๋ัวแลกเงินย่ืนเพ่ือรับรองก็ได� เว�นแต�ในกรณีท่ีเปBนต๋ัวเงินอัน
ได�ออกสั่งให�ใช�เงินเฉพาะ ณ สถานท่ีอ่ืนใดอันมิใช�ภูมิลําเนาของผู�จ�าย หรือได�ออกสั่งให�ใช�เงินในเวลา
ใดเวลาหน่ึงนับแต�ได�เห็น 

อน่ึง ผู�สั่งจ�ายจะลงข�อกําหนดไว�ว�ายังมิให�นําต๋ัวย่ืนเพ่ือให�รับรองก�อนถึงกําหนดวันใด
วันหน่ึงก็ได� 

ผู�สลักหลังทุกคนจะลงข�อกําหนดไว�ว�า ให�นําต๋ัวเงินย่ืนเพ่ือรับรอง โดยกําหนดเวลา
จํากัดไว�ให�ย่ืน หรือไม�กําหนดเวลาก็ได� เว�นแต�ผู�สั่งจ�ายจะได�ห�ามการรับรอง 

 
มาตรา ๙๒๘  ผู�ทรงต๋ัวแลกเงินอันสั่งให�ใช�เงินเม่ือสิ้นระยะเวลากําหนดอย�างใดอย�าง

หน่ึงนับแต�ได�เห็นน้ัน ต�องนําต๋ัวเงินย่ืนเพ่ือให�รับรองภายในหกเดือนนับแต�วันท่ีลงในต๋ัวเงิน หรือ
ภายในเวลาช�าเร็วกว�าน้ันตามแต�ผู�สั่งจ�ายจะได�ระบุไว� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๓ 
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มาตรา ๙๒๙  ภายในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๙๒๗ ผู�ทรงต๋ัวแลกเงินมีสิทธิท่ีจะย่ืน

ต๋ัวเงินแก�ผู�จ�ายได�ในทันใดเพ่ือให�รับรอง ถ�าและเขาไม�รับรองภายในเวลาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงไซร� ผู�ทรงก็มี
สิทธิที่จะคัดค�าน 

 
มาตรา ๙๓๐  ในการย่ืนต๋ัวแลกเงินเพ่ือให�เขารับรองน้ัน ผู�ทรงไม�จําต�องปล�อยต๋ัวน้ัน

ให�ไว�ในมือผู�จ�าย 
อน่ึง ผู�จ�ายจะเรียกให�ย่ืนต๋ัวแลกเงินแก�ตนอีกเปBนคร้ังท่ีสองในวันรุ�งข้ึนแต�วันท่ีย่ืน

คร้ังแรกน้ันก็ได� ท�านห�ามมิให�คู�กรณีท่ีมีส�วนได�เสียยกเอาการท่ีมิได�อนุวัตตามคําเรียกอันน้ีข้ึนเปBนข�อ
ต�อสู� เว�นแต�การเรียกน้ันได�ระบุไว�ในคําคัดค�าน 

 
มาตรา ๙๓๑  การรับรองน้ันพึงกระทําด�วยเขียนลงไว�ในด�านหน�าแห�งต๋ัวแลกเงิน

เปBนถ�อยคําสํานวนว�า “รับรองแล�ว” หรือความอย�างอ่ืนทํานองเช�นเดียวกันน้ัน และลงลายมือช่ือของ
ผู�จ�าย อน่ึง แต�เพียงลายมือช่ือของผู�จ�ายลงไว�ในด�านหน�าแห�งต๋ัวแลกเงิน ท�านก็จัดว�าเปBนคํารับรอง
แล�ว 

 
มาตรา ๙๓๒  ต๋ัวแลกเงินฉบับใดเขียนสั่งให�ใช�เงินในกําหนดระยะเวลาอย�างใดอย�าง

หน่ึงนับแต�วันท่ีลงในต๋ัวเงินน้ัน แต�หากมิได�ลงวันไว�ก็ดี หรือต๋ัวเงินฉบับใดสั่งให�ใช�เงินในกําหนด
ระยะเวลาอย�างใดอย�างหน่ึงนับแต�ได�เห็น แต�หากคํารับรองต๋ัวน้ันมิได�ลงวันไว�ก็ดี ต๋ัวแลกเงินเช�นว�ามา
น้ี ท�านว�าผู�ทรงจะจดวันออกต๋ัวหรือวันรับรองลงตามท่ีแท�จริงก็ได� แล�วพึงให�ใช�เงินตามน้ัน 

อน่ึง ท�านบัญญัติไว�ว�า ในกรณีท่ีผู�ทรงทําการโดยสุจริตแต�ลงวันคลาดเคลื่อนไปด�วย
สําคัญผิด และในกรณีลงวันผิดทุกสถาน หากว�าในภายหลังต๋ัวเงินน้ันตกไปยังมือผู�ทรงโดยชอบด�วย
กฎหมายแล�ว ต๋ัวเงินจะเสียไปเพราะเหตุน้ันก็หาไม� ท�านให�คงเปBนต๋ัวเงินท่ีใช�ได� และพึงใช�เงินกัน
เสมือนดังว�าวันท่ีได�จดลงน้ันเปBนวันท่ีถูกต�องแท�จริง 

 
มาตรา ๙๓๓  ถ�าการรับรองมิได�ลงวัน ท�านให�ถือเอาวันสุดท�ายแห�งระยะเวลาอัน

กําหนดไว�เพ่ือรับรองน้ันเปBนวันรับรอง 
 
มาตรา ๙๓๔  ถ�าผู�จ�ายเขียนคํารับรองลงในต๋ัวแลกเงินแล�ว แต�หากกลับขีดฆ�า

เสียก�อนต๋ัวเงินน้ันหลุดพ�นไปจากมือตนไซร� ท�านให�ถือเปBนอันว�าได�บอกป;ดไม�รับรอง แต�ถ�าผู�จ�ายได�
แจ�งความเปBนหนังสือไปยังผู�ทรง หรือคู�สัญญาฝRายอ่ืนซึ่งได�ลงนามในต๋ัวเงินว�าตนรับรองต๋ัวเงินน้ันก�อน
แล�ว จึงมาขีดฆ�าคํารับรองต�อภายหลังไซร� ท�านว�าผู�จ�ายก็คงต�องผูกพันอยู�ตามเน้ือความท่ีตนได�เขียน
รับรองน้ันเอง 

 
มาตรา ๙๓๕  อันการรับรองน้ันย�อมมีได�สองสถาน คือรับรองตลอดไป หรือรับรอง

เบ่ียงบ�าย 
การรับรองตลอดไป คือยอมตกลงโดยไม�แก�แย�งคําสั่งของผู�สั่งจ�ายแต�อย�างหน่ึงอย�าง

ใดเลย 
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ส�วนการรับรองเบ่ียงบ�ายน้ัน กล�าวเปBนเน้ือความทําผลแห�งต๋ัวเงินให�แผกไปจากท่ี
เขียนสั่งไว� 

กล�าวโดยเฉพาะก็คือว�า ถ�าคํารับรองมีเง่ือนไขก็ดี หรือรับรองแต�เพียงบางส�วนก็ดี 
ท�านว�าเปBนรับรองเบ่ียงบ�าย 

 
มาตรา ๙๓๖  คํารับรองเบ่ียงบ�ายน้ัน ผู�ทรงต๋ัวแลกเงินจะบอกป;ดเสียก็ได� และถ�า

ไม�ได�คํารับรองอันไม�เบ่ียงบ�าย จะถือเอาว�าต๋ัวเงินน้ันเปBนอันขาดความเช่ือถือรับรองก็ได� 
ถ�าผู�ทรงรับเอาคํารับรองเบ่ียงบ�าย และผู�สั่งจ�ายหรือผู�สลักหลังมิได�ให�อํานาจแก�ผู�

ทรงโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายให�รับเอาคํารับรองเบ่ียงบ�ายเช�นน้ันก็ดี หรือไม�ยินยอมด�วยใน
ภายหลังก็ดี ท�านว�าผู�สั่งจ�ายหรือผู�สลักหลังน้ัน ๆ ย�อมหลุดพ�นจากความรับผิดตามต๋ัวเงินน้ันแต�
บทบัญญัติทั้งน้ีท�านมิให�ใช�ไปถึงการรับรองแต�บางส�วนซึ่งได�บอกกล�าวก�อนแล�วโดยชอบ 

ถ�าผู�สั่งจ�ายหรือผู�สลักหลังต๋ัวเงินรับคําบอกกล�าวการรับรองเบ่ียงบ�ายแล�วไม�โต�แย�ง
ไปยังผู�ทรงภายในเวลาอันสมควร ท�านให�ถือว�าผู�สั่งจ�ายหรือผู�สลักหลังน้ันเปBนอันได�ยินยอมด�วยกับ
การน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๙๓๗  ผู�จ�ายได�ทําการรับรองต๋ัวแลกเงินแล�วย�อมต�องผูกพันในอันจะจ�ายเงิน

จํานวนท่ีรับรองตามเน้ือความแห�งคํารับรองของตน 
 

ส�วนท่ี ๓ 
อาวัล 

   
 

มาตรา ๙๓๘  ต๋ัวแลกเงินจะมีผู�คํ้าประกันรับประกันการใช�เงินท้ังจํานวนหรือแต�
บางส�วนก็ได� ซึ่งท�านเรียกว�า “อาวัล” 

อันอาวัลน้ันบุคคลภายนอกคนใดคนหน่ึงจะเปBนผู�รับ หรือแม�คู�สัญญาแห�งต๋ัวเงินน้ัน
ฝRายใดฝRายหน่ึงจะเปBนผู�รับก็ได� 

 
มาตรา ๙๓๙  อันการรับอาวัลย�อมทําให�กันด�วยเขียนลงในต๋ัวเงินน้ันเอง หรือท่ีใบ

ประจําต�อ 
ในการน้ีพึงใช�ถ�อยคําสํานวนว�า “ใช�ได�เปBนอาวัล” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกัน

น้ัน และลงลายมือช่ือผู�รับอาวัล 
อน่ึง เพียงแต�ลงลายมือช่ือของผู�รับอาวัลในด�านหน�าแห�งต๋ัวเงิน ท�านก็จัดว�าเปBนคํา

รับอาวัลแล�ว เว�นแต�ในกรณีที่เปBนลายมือช่ือของผู�จ�ายหรือผู�สั่งจ�าย 
ในคํารับอาวัลต�องระบุว�ารับประกันผู�ใด หากมิได�ระบุ ท�านให�ถือว�ารับประกันผู�สั่ง

จ�าย 
 
มาตรา ๙๔๐  ผู�รับอาวัลย�อมต�องผูกพันเปBนอย�างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน 
แม�ถึงว�าความรับผิดใช�เงินอันผู�รับอาวัลได�ประกันอยู�น้ันจะตกเปBนใช�ไม�ได�ด�วยเหตุใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๕ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ ท�านว�าข�อท่ีสัญญารับอาวัลน้ันก็ยังคงสมบูรณ" 
เม่ือผู�รับอาวัลได�ใช�เงินไปตามต๋ัวแลกเงินแล�ว ย�อมได�สิทธิในอันจะไล�เบ้ียเอาแก�

บุคคลซึ่งตนได�ประกันไว� กับท้ังบุคคลท้ังหลายผู�รับผิดแทนตัวผู�น้ัน 
 

ส�วนท่ี ๔ 
การใช�เงิน 

   
 

มาตรา ๙๔๑  อันต๋ัวแลกเงินน้ัน ย�อมจะพึงใช�เงินในวันถึงกําหนด และถึงกําหนดวัน
ใดผู�ทรงต�องนําต๋ัวเงินไปย่ืนเพ่ือให�ใช�เงินในวันน้ัน 

 
มาตรา ๙๔๒  อันจะบังคับให�ผู�ทรงต๋ัวแลกเงินรับเงินใช�ก�อนต๋ัวเงินถึงกําหนดน้ัน 

ท�านว�าหาอาจจะทําได�ไม� 
อน่ึง ผู�จ�ายคนใดใช�เงินไปแต�ก�อนเวลาต๋ัวเงินถึงกําหนด ท�านว�าย�อมทําเช�นน้ันด�วย

เสี่ยงเคราะห"ของตนเอง 
 
มาตรา ๙๔๓  อันการถึงกําหนดแห�งต๋ัวแลกเงินซึ่งสั่งให�ใช�เงินเม่ือสิ้นระยะเวลาอัน

ใดอันหน่ึงนับแต�วันได�เห็นน้ัน ท�านให�กําหนดนับแต�วันรับรอง หรือวันคัดค�าน 
ถ�าไม�มีคําคัดค�าน และคํารับรองมิได�ลงวัน ท�านให�ถือว�าผู�รับรองได�ให�คํารับรองน้ัน

ในวันท�ายแห�งกําหนดเวลาซึ่งจํากัดไว�ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาเพ่ือการย่ืนต๋ัวน้ัน 
 
มาตรา ๙๔๔  อันต๋ัวแลกเงินซึ่งให�ใช�เงินเม่ือได�เห็นน้ัน ท�านว�าย�อมจะพึงใช�เงินในวัน

เม่ือย่ืนต๋ัว  ท้ังน้ี ต�องย่ืนให�ใช�เงินภายในกําหนดเวลา ซึ่งบังคับไว�เพ่ือการย่ืนให�รับรองต๋ัวเงินชนิดให�ใช�
เงินในเวลาใดเวลาหน่ึงภายหลังได�เห็นน้ัน 

 
มาตรา ๙๔๕  การใช�เงินจะเรียกเอาได�ต�อเม่ือได�เวนต๋ัวแลกเงินให� ผู�ใช�เงินจะให�ผู�

ทรงลงลายมือช่ือรับรองในต๋ัวเงินน้ันก็ได� 
 
มาตรา ๙๔๖  อันต๋ัวแลกเงินน้ัน ถ�าเขาจะใช�เงินให�แต�เพียงบางส�วน ท�านว�าผู�ทรงจะ

บอกป;ดเสียไม�ยอมรับเอาก็ได� 
ถ�าและรับเอาเงินท่ีเขาใช�แต�เพียงบางส�วน ผู�ทรงต�องบันทึกข�อความน้ันลงไว�ในต๋ัว

เงิน และส�งมอบใบรับให�แก�ผู�ใช�เงิน 
 
มาตรา ๙๔๗  ถ�าต๋ัวแลกเงินมิได�ย่ืนเพ่ือให�ใช�เงินในวันถึงกําหนดไซร� ท�านว�าผู�รับรอง

จะเปลื้องตนให�พ�นจากความรับผิดโดยวางจํานวนเงินท่ีค�างชําระตามต๋ัวน้ันไว�ก็ได� 
 
มาตรา ๙๔๘  ถ�าผู�ทรงต๋ัวแลกเงินยอมผ�อนเวลาให�แก�ผู�จ�ายไซร� ท�านว�าผู�ทรงสิ้น

สิทธิที่จะไล�เบ้ียเอาแก�ผู�เปBนคู�สัญญาคนก�อน ๆ ซึ่งมิได�ตกลงในการผ�อนเวลาน้ัน 
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มาตรา ๙๔๙  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐๙ บุคคลผู�ใช�เงินในเวลาถึง

กําหนดย�อมเปBนอันหลุดพ�นจากความรับผิด เว�นแต�ตนจะได�ทําการฉ�อฉลหรือมีความประมาทเลินเล�อ
อย�างร�ายแรง อน่ึงบุคคลซึ่งกล�าวน้ีจําต�องพิสูจน"ให�เห็นจริงว�าได�มีการสลักหลังติดต�อกันเรียบร�อยไม�
ขาดสาย แต�ไม�จําต�องพิสูจน"ลายมือช่ือของเหล�าผู�สลักหลัง 
 

ส�วนท่ี ๕ 
การสอดเข�าแก�หน�า 
   

 
มาตรา ๙๕๐  ผู�สั่งจ�ายหรือผู�สลักหลังจะระบุบุคคลผู�หน่ึงผู�ใดไว�ก็ได�ว�าเปBนผู�จะ

รับรอง หรือใช�เงินยามประสงค" ณ สถานท่ีใช�เงิน 
ภายในเง่ือนบังคับดังจะกล�าวต�อไปข�างหน�า บุคคลผู�หน่ึงผู�ใดจะรับรองหรือใช�เงิน

ตามต๋ัวแลกเงินในฐานเปBนผู�สอดเข�าแก�หน�าบุคคลใดผู�ลงลายมือช่ือในต๋ัวน้ันก็ได� 
ผู�สอดเข�าแก�หน�าน้ันจะเปBนบุคคลภายนอกก็ได� แม�จะเปBนผู�จ�ายหรือบุคคลซึ่งต�องรับ

ผิดโดยต๋ัวเงินน้ันอยู�แล�วก็ได� ห�ามแต�ผู�รับรองเท�าน้ัน 
ผู�สอดเข�าแก�หน�าจําต�องให�คําบอกกล�าวโดยไม�ชักช�า เพ่ือให�คู�สัญญาฝRายซึ่งตนเข�า

แก�หน�าน้ันทราบการท่ีตนเข�าแก�หน�า 
 

(๑) การรับรองเพ่ือแก�หน�า 
 

มาตรา ๙๕๑  การรับรองด�วยสอดเข�าแก�หน�า ย�อมมีได�ในบรรดากรณีซึ่งผู�ทรงมีสิทธิ
ไล�เบ้ียได�ก�อนถึงกําหนดตามต๋ัวเงินอันเปBนต๋ัวสามารถจะรับรองได� 

การรับรองด�วยสอดเข�าแก�หน�าน้ัน ผู�ทรงจะบอกป;ดเสียก็ได� แม�ถึงว�าบุคคลผู�ซึ่งบ�งไว�
ว�าจะเปBนผู�รับรอง หรือใช�เงินยามประสงค"น้ันจะเปBนผู�เสนอเข�ารับรองก็บอกป;ดได� 

ถ�าผู�ทรงยอมให�เข�ารับรองแล�ว ผู�ทรงย�อมเสียสิทธิไล�เบ้ียก�อนถึงกําหนดเอาแก�
คู�สัญญาท้ังหลายซึ่งต�องรับผิดต�อตน 

 
มาตรา ๙๕๒  อันการรับรองด�วยสอดเข�าแก�หน�าน้ัน ย�อมทําด�วยเขียนระบุความลง

บนต๋ัวแลกเงิน และลงลายมือช่ือของผู�สอดเข�าแก�หน�าเปBนสําคัญ อน่ึง ต�องระบุลงไว�ว�าการรับรองน้ัน
ทําให�เพ่ือผู�ใด ถ�ามิได�ระบุไว�เช�นน้ัน ท�านให�ถือว�าทําให�เพ่ือผู�สั่งจ�าย 

 
มาตรา ๙๕๓  ผู�รับรองด�วยสอดเข�าแก�หน�าย�อมต�องรับผิดต�อผู�ทรงต๋ัวเงินน้ัน และ

รับผิดต�อผู�สลักหลังท้ังหลายภายหลังคู�สัญญาฝRายซึ่งตนเข�าแก�หน�าอย�างเดียวกันกับท่ีคู�สัญญาฝRายน้ัน
ต�องรับผิดอยู�เอง 

 
(๒) การใช�เงินเพ่ือแก�หน�า 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๗ 
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มาตรา ๙๕๔  อันการใช�เงินเพ่ือแก�หน�าย�อมมีได�ในบรรดากรณีซึ่งผู�ทรงมีสิทธิไล�เบ้ีย
เม่ือต๋ัวเงินถึงกําหนดหรือก�อนถึงกําหนด 

การใช�เงินน้ัน ท�านว�าอย�างช�าท่ีสุดต�องทําในวันรุ�งข้ึน แต�วันท�ายแห�งกําหนดเวลาซึ่ง
จํากัดอนุญาตไว�ให�ทําคําคัดค�านการไม�ใช�เงิน 

 
มาตรา ๙๕๕  ถ�าต๋ัวแลกเงินได�รับรองเพ่ือแก�หน�าแล�วก็ดี หรือได�มีตัวบุคคลระบุว�า

เปBนผู�จะใช�เงินยามประสงค"แล�วก็ดี ผู�ทรงต�องย่ืนต๋ัวเงินน้ันต�อบุคคลน้ัน ๆ ณ สถานท่ีใช�เงิน และถ�า
จําเปBนก็ต�องจัดการทําคําคัดค�านการไม�ใช�เงินอย�างช�าท่ีสุดในวันรุ�งข้ึนแต�วันท�ายแห�งกําหนดเวลาอัน
จํากัดไว�เพ่ือทําคําคัดค�าน 

ถ�าไม�คัดค�านภายในกําหนดเวลาน้ัน ท�านว�าคู�สัญญาฝRายท่ีได�ระบุตัวผู�ใช�เงินยาม
ประสงค" หรือคู�สัญญาฝRายซึ่งได�มีผู�รับรองต๋ัวเงินให�แล�วน้ัน กับท้ังบรรดาผู�สลักหลังในภายหลังย�อม
เปBนอันหลุดพ�นจากความรับผิด 

 
มาตรา ๙๕๖  การใช�เงินเพ่ือแก�หน�าน้ัน ใช�เพ่ือคู�สัญญาฝRายใดต�องใช�จงเต็มจํานวน

อันคู�สัญญาฝRายน้ันจะต�องใช� เว�นแต�ค�าชักส�วนลดดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๙๖๘ (๔) 
ผู�ทรงคนใดบอกป;ดไม�ยอมรับเงินอันเขาใช�ให� ท�านว�าผู�ทรงคนน้ันย�อมเสียสิทธิในอัน

จะไล�เบ้ียเอาแก�บุคคลท้ังหลายเหล�าน้ันซึ่งพอท่ีจะได�หลุดพ�นจากความรับผิดเพราะการใช�เงินน้ัน 
 
มาตรา ๙๕๗  การใช�เงินเพ่ือแก�หน�าต�องทําให�เปBนหลักฐานด�วยใบรับเขียนลงในต๋ัว

แลกเงิน ระบุความว�าได�ใช�เงินเพ่ือบุคคลผู�ใด ถ�ามิได�ระบุตัวไว�ดังน้ัน ท�านให�ถือว�าการใช�เงินน้ันได�ทํา
ไปเพ่ือผู�สั่งจ�าย 

ต๋ัวแลกเงินกับท้ังคําคัดค�านหากว�าได�ทําคัดค�าน ต�องส�งให�แก�บุคคลผู�ใช�เงินเพ่ือแก�
หน�า 

 
มาตรา ๙๕๘  บุคคลผู�ใช�เงินเพ่ือแก�หน�าย�อมรับช�วงสิทธิท้ังปวงของผู�ทรงอันมีต�อ

คู�สัญญาฝRายซึ่งตนได�ใช�เงินแทนไป และต�อคู�สัญญาท้ังหลายผู�ต�องรับผิดต�อคู�สัญญาฝRายน้ัน แต�หา
อาจจะสลักหลังต๋ัวแลกเงินน้ันอีกต�อไปได�ไม� 

อน่ึง บรรดาผู�ซึ่งสลักหลังภายหลังคู�สัญญาฝRายซึ่งเขาได�ใช�เงินแทนไปน้ัน ย�อมหลุด
พ�นจากความรับผิด 

ในกรณีแข�งกันเข�าใช�เงินเพ่ือแก�หน�า ท�านว�าการใช�เงินรายใดจะให�ผลปลดหน้ีมาก
รายท่ีสุด พึงนิยมเอารายน้ันเปBนดีย่ิง 

ถ�าไม�ดําเนินตามวิธีดังกล�าวน้ี ท�านว�าผู�ใช�เงินท้ังท่ีรู�เช�นน้ันย�อมเสียสิทธิในอันจะไล�
เบ้ียเอาแก�บุคคลท้ังหลายซึ่งพอท่ีจะได�หลุดพ�นจากความรับผิด 

 
ส�วนท่ี ๖ 

สิทธิไล�เบ้ียเพราะเขาไม�รับรองหรือไม�ใช�เงิน 
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มาตรา ๙๕๙  ผู�ทรงต๋ัวแลกเงินจะใช�สิทธิไล�เบ้ียเอาแก�บรรดาผู�สลักหลัง ผู�สั่งจ�าย 
และบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งต�องรับผิดตามต๋ัวเงินน้ันก็ได� คือ 

ก) ไล�เบ้ียได�เม่ือต๋ัวเงินถึงกําหนดในกรณีไม�ใช�เงิน 
ข) ไล�เบ้ียได�แม�ทั้งต๋ัวเงินยังไม�ถึงกําหนดในกรณีดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 

(๑) ถ�าเขาบอกป;ดไม�รับรองต๋ัวเงิน 
(๒) ถ�าผู�จ�ายหากจะได�รับรองหรือไม�ก็ตาม ตกเปBนคนล�มละลาย หรือได�งดเว�น

การใช�หน้ี แม�การงดเว�นใช�หน้ีน้ันจะมิได�มีคําพิพากษาเปBนหลักฐานก็ตาม หรือถ�าผู�จ�ายถูกยึดทรัพย"
และการยึดทรัพย"น้ันไร�ผล 

(๓) ถ�าผู�สั่งจ�ายต๋ัวเงินชนิดไม�จําเปBนต�องให�ผู�ใดรับรองน้ันตกเปBนคนล�มละลาย 
 
มาตรา ๙๖๐  การท่ีต๋ัวแลกเงินขาดรับรองหรือขาดใช�เงินน้ัน ต�องทําให�เปBนหลักฐาน

ตามแบบระเบียบด�วยเอกสารฉบับหน่ึง เรียกว�าคําคัดค�าน 
คําคัดค�านการไม�ใช�เงินต�องทําในวันซึ่งจะพึงใช�เงินตามต๋ัวน้ัน หรือวันใดวันหน่ึง

ภายในสามวันต�อแต�น้ันไป 
คําคัดค�านการไม�รับรองต�องทําภายในจํากัดเวลาซึ่งกําหนดไว�เพ่ือการย่ืนต๋ัวเงินให�

เขารับรอง หรือภายในสามวันต�อแต�น้ันไป 
เม่ือมีคําคัดค�านการไม�รับรองข้ึนแล�วก็เปBนอันไม�ต�องย่ืนเพ่ือให�ใช�เงิน และไม�ต�องทํา

คําคัดค�านการไม�ใช�เงิน 
ในกรณีท้ังหลายซึ่งกล�าวไว�ในมาตรา ๙๕๙ (ข) (๒) น้ัน ท�านว�าผู�ทรงยังหาอาจจะใช�

สิทธิไล�เบ้ียได�ไม� จนกว�าจะได�ย่ืนต๋ัวเงินให�ผู�จ�ายใช�เงิน และได�ทําคําคัดค�านข้ึนแล�ว 
ในกรณีทั้งหลายดังกล�าวไว�ในมาตรา ๙๕๙ (ข) (๓) น้ัน ท�านว�าถ�าเอาคําพิพากษาซึ่ง

สั่งให�ผู�สั่งจ�ายเปBนคนล�มละลายออกแสดง ก็เปBนการเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�ทรงสามารถใช�สิทธิไล�เบ้ียได� 
 
มาตรา ๙๖๑  คําคัดค�านน้ันให�นายอําเภอ หรือผู�ทําการแทนนายอําเภอ หรือ

ทนายความผู�ได�รับอนุญาตเพ่ือการน้ีเปBนผู�ทํา 
รัฐมนตรี*กระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎข�อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให�เปBนไปตาม

บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ี อันว�าด�วยการออกใบอนุญาตและการทําคําคัดค�าน รวมท้ังกําหนด
อัตราค�าฤชาธรรมเนียมอันเก่ียวกับการน้ัน 

 
มาตรา ๙๖๒  ในคําคัดค�านน้ันนอกจากช่ือ ตําแหน�ง และลายมือช่ือของผู�ทํา ต�องมี

สําเนาต๋ัวเงินกับรายการสลักหลังท้ังหมดตรงถ�อยตรงคํากับระบุความดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ช่ือ หรือย่ีห�อของบุคคลผู�คัดค�านและผู�ถูกคัดค�าน 
(๒) มูล หรือเหตุท่ีต�องทําคําคัดค�านต๋ัวเงิน การทวงถามและคําตอบ ถ�ามี หรือข�อ

ท่ีว�าหาตัวผู�จ�ายหรือผู�รับรองไม�พบ 
(๓) ถ�ามีการรับรอง หรือใช�เงินเพ่ือแก�หน�า ให�แถลงลักษณะแห�งการเข�าแก�หน�าท้ัง

ช่ือหรือย่ีห�อของผู�รับรองหรือผู�ใช�เงินเพ่ือแก�หน�าและช่ือบุคคลซึ่งเขาเข�าแก�หน�าน้ันด�วย 
(๔) สถานท่ีและวันทําคําคัดค�าน  
ให�ผู�ทําคําคัดค�านส�งมอบคําคัดค�านแก�ผู�ร�องขอให�ทํา และให�ผู�ทําคําคัดค�านรีบส�งคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๙ 
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บอกกล�าวการคัดค�านน้ันไปยังผู�ถูกคัดค�าน ถ�าทราบภูมิลําเนาก็ให�ส�งโดยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย" 
หรือส�งมอบไว� ณ ภูมิลําเนาของผู�น้ันก็ได� ถ�าไม�ทราบภูมิลําเนาก็ให�ปZดสําเนาคําคัดค�านไว�ยังท่ีซึ่งเห็น
ได�ง�าย ณ ท่ีว�าการอําเภอประจําท�องท่ีอันผู�ถูกคัดค�านมีถิ่นท่ีอยู�คร้ังหลังท่ีสุด 

 
มาตรา ๙๖๓  ผู�ทรงต�องให�คําบอกกล�าวการท่ีเขาไม�รับรองต๋ัวแลกเงิน หรือไม�ใช�เงิน

น้ันไปยังผู�สลักหลังถัดตนข้ึนไปกับท้ังผู�สั่งจ�ายด�วยภายในเวลาสี่วันต�อจากวันคัดค�าน หรือต�อจากวัน
ย่ืนต๋ัวในกรณีที่มีข�อกําหนดว�า “ไม�จําต�องมีคําคัดค�าน” 

ผู�สลักหลังทุก ๆ คนต�องให�คําบอกกล�าวไปยังผู�สลักหลังถัดตนข้ึนไปภายในสองวัน 
ให�ทราบคําบอกกล�าวอันตนได�รับ จดแจ�งให�ทราบช่ือและสํานักของผู�ท่ีได�ให�คําบอกกล�าวมาก�อน ๆ 
น้ันด�วย ทําเช�นน้ีติดต�อกันไปโดยลําดับจนกระท่ังถึงผู�สั่งจ�าย อน่ึงจํากัดเวลาซึ่งกล�าวมาน้ัน ท�านนับแต�
เม่ือคนหน่ึง ๆ ได�รับคําบอกกล�าวแต�คนก�อน 

ถ�าผู�สลักหลังคนหน่ึงคนใดมิได�ระบุสํานักของตนไว�ก็ดี หรือได�ระบุแต�อ�านไม�ได�ความ
ก็ดี ท�านว�าสุดแต�คําบอกกล�าวได�ส�งไปยังผู�สลักหลังคนก�อนก็เปBนอันพอแล�ว 

บุคคลผู�จะต�องให�คําบอกกล�าว จะทําคําบอกกล�าวเปBนรูปอย�างใดก็ได�ท้ังสิ้น แม�
เพียงแต�ด�วยส�งต๋ัวแลกเงินคืนก็ใช�ได� อน่ึงต�องพิสูจน"ได�ว�าได�ส�งคําบอกกล�าวภายในเวลากําหนด 

ถ�าส�งคําบอกกล�าวเปBนหนังสือจดทะเบียนไปรษณีย" หากว�าหนังสือน้ันได�ส�งไปรษณีย"
ภายในเวลากําหนดดังกล�าวมาน้ันไซร� ท�านให�ถือว�าคําบอกกล�าวเปBนอันได�ส�งภายในจํากัดเวลาบังคับ
แล�ว 

บุคคลซึ่งมิได�ให�คําบอกกล�าวภายในจํากัดเวลาดังได�ว�ามาน้ันหาเสียสิทธิไล�เบ้ียไม� แต�
จะต�องรับผิดเพ่ือความเสียหายอย�างใด ๆ อันเกิดแต�ความประมาทเลินเล�อของตน แต�ท�านมิให�คิดค�า
สินไหมทดแทนเกินกว�าจํานวนในต๋ัวแลกเงิน 

 
มาตรา ๙๖๔  ด�วยข�อกําหนดเขียนลงไว�ว�า “ไม�จําต�องมีคําคัดค�าน” ก็ดี “ไม�มี

คัดค�าน” ก็ดี หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองน้ันก็ดี ผู�สั่งจ�ายหรือผู�สลักหลังจะยอมปลดเปลื้องผู�ทรงจากการ
ทําคําคัดค�านการไม�รับรองหรือการไม�ใช�เงินก็ได� เพ่ือตนจะได�ใช�สิทธิไล�เบ้ีย 

ข�อกําหนดอันน้ี ย�อมไม�ปลดผู�ทรงให�พ�นจากหน�าท่ีนําต๋ัวเงินย่ืนภายในเวลากําหนด 
หรือจากหน�าท่ีให�คําบอกกล�าวต๋ัวเงินขาดความเช่ือถือแก�ผู�สลักหลังคนก�อนหรือผู�สั่งจ�าย อน่ึง หน�าท่ี
นําสืบว�าไม�ปฏิบัติให�เปBนไปตามกําหนดเวลาจํากัดน้ัน ย�อมตกอยู�แก�บุคคลผู�แสวงจะใช�ความข�อน้ัน
เปBนข�อต�อสู�ผู�ทรงต๋ัวแลกเงิน 

ข�อกําหนดอันน้ี ถ�าผู�สั่งจ�ายเปBนผู�เขียนลงไปแล�ว ย�อมเปBนผลตลอดถึงคู�สัญญาท้ัง
ปวงบรรดาท่ีได�ลงลายมือช่ือในต๋ัวเงินน้ัน ถ�าและท้ังมีข�อกําหนดดังน้ีแล�ว ผู�ทรงยังขืนทําคําคัดค�านไซร� 
ท�านว�าผู�ทรงต�องเปBนผู�ออกค�าใช�จ�ายเพ่ือการน้ัน หากว�าข�อกําหนดน้ันผู�สลักหลังเปBนผู�เขียนลง และถ�า
มีคําคัดค�านทําข้ึนไซร� ท�านว�าค�าใช�จ�ายในการคัดค�านน้ันอาจจะเรียกเอาใช�ได�จากคู�สัญญาอ่ืน ๆ 
บรรดาท่ีได�ลงลายมือช่ือในต๋ัวเงินน้ัน 

 
มาตรา ๙๖๕  ในกรณีต๋ัวเงินภายในประเทศ ถ�าผู�จ�ายบันทึกลงไว�ในต๋ัวแลกเงินเปBน

ข�อความบอกป;ดไม�รับรองหรือไม�ยอมใช�เงิน ท้ังลงวันท่ีบอกป;ดลงลายมือช่ือไว�ด�วยแล�วท�านว�าคํา
คัดค�านน้ันก็เปBนอันไม�จําเปBนต�องทํา และผู�ทรงต�องส�งคําบอกกล�าวขาดความเช่ือถือไปยังบุคคลซึ่งตน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๐ 
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จํานงจะไล�เบ้ียภายในสี่วันต�อจากวันเขาบอกป;ดไม�รับรองน้ัน 
 
มาตรา ๙๖๖  คําบอกกล�าวขาดความเช่ือถือในกรณีไม�รับรองหรือไม�ใช�เงินน้ัน ต�อง

มีรายการคือ วันท่ีลงในต๋ัวแลกเงิน ช่ือหรือย่ีห�อของผู�สั่งจ�ายและของผู�จ�าย จํานวนเงินในต๋ัวเงิน วันถึง
กําหนดใช�เงิน ช่ือหรือย่ีห�อและสํานักของผู�ทรงต๋ัวเงิน วันท่ีคัดค�านหรือวันท่ีบอกป;ดไม�รับรองหรือไม�
ใช�เงิน กับข�อความว�าเขาไม�รับรองหรือไม�ใช�เงินตามต๋ัวเงินน้ัน 

 
มาตรา ๙๖๗  ในเร่ืองต๋ัวแลกเงินน้ัน บรรดาบุคคลผู�สั่งจ�ายก็ดี รับรองก็ดี สลักหลังก็

ดี หรือรับประกันด�วยอาวัลก็ดี ย�อมต�องร�วมกันรับผิดต�อผู�ทรง 
ผู�ทรงย�อมมีสิทธิว�ากล�าวเอาความแก�บรรดาบุคคลเหล�าน้ีเรียงตัวหรือรวมกันก็ได� 

โดยมิพักต�องดําเนินตามลําดับท่ีคนเหล�าน้ันมาต�องผูกพัน 
สิทธิเช�นเดียวกันน้ี ย�อมมีแก�บุคคลทุกคนซึ่งได�ลงลายมือช่ือในต๋ัวเงินและเข�าถือเอา

ต๋ัวเงินน้ัน ในการท่ีจะใช�บังคับเอาแก�ผู�ที่มีความผูกพันอยู�แล�วก�อนตน 
การว�ากล�าวเอาความแก�คู�สัญญาคนหน่ึง ซึ่งต�องรับผิดย�อมไม�ตัดหนทางท่ีจะว�า

กล�าวเอาความแก�คู�สัญญาคนอ่ืน ๆ แม�ท้ังจะเปBนฝRายอยู�ในลําดับภายหลังบุคคลท่ีได�ว�ากล�าวเอาความ
มาก�อน 

 
มาตรา ๙๖๘  ผู�ทรงจะเรียกร�องเอาเงินใช�จากบุคคลซึ่งตนใช�สิทธิไล�เบ้ียน้ันก็ได� คือ 
(๑) จํานวนเงินในต๋ัวแลกเงินซึ่งเขาไม�รับรองหรือไม�ใช�กับท้ังดอกเบ้ียด�วย หากว�ามี

ข�อกําหนดไว�ว�าให�คิดดอกเบ้ีย 
(๒) ดอกเบ้ียอัตราร�อยละห�าต�อป:นับแต�วันถึงกําหนด 
(๓) ค�าใช�จ�ายในการคัดค�าน และในการส�งคําบอกกล�าวของผู�ทรงไปยังผู�สลักหลังถัด

จากตนข้ึนไปและผู�สั่งจ�าย กับท้ังค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ 
(๔) ค�าชักส�วนลดซึ่งถ�าไม�มีข�อตกลงกันไว� ท�านให�คิดร�อยละ ๑/๖ ในต�นเงินอันจะพึง

ใช�ตามต๋ัวเงิน และไม�ว�ากรณีจะเปBนอย�างไร ท�านมิให�คิดสูงกว�าอัตราน้ี 
ถ�าใช�สิทธิไล�เบ้ียก�อนถึงกําหนด ท�านให�หักลดจํานวนเงินในต๋ัวเงินลงให�ร�อยละห�า 
 
มาตรา ๙๖๙  คู�สัญญาฝRายซึ่งเข�าถือเอาและใช�เงินตามต๋ัวแลกเงิน อาจจะเรียกเอา

เงินใช�จากคู�สัญญาท้ังหลายซึ่งต�องรับผิดต�อตนได� คือ 
(๑) เงินเต็มจํานวนซึ่งตนได�ใช�ไป 
(๒) ดอกเบ้ียในจํานวนเงินน้ัน คิดอัตราร�อยละห�าต�อป:นับแต�วันท่ีได�ใช�เงินไป 
(๓) ค�าใช�จ�ายต�าง ๆ อันตนต�องออกไป 
(๔) ค�าชักส�วนลดจากต�นเงินจํานวนในต๋ัวแลกเงินตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๙๖๘ 

อนุมาตรา (๔) 
 
มาตรา ๙๗๐  คู�สัญญาทุกฝRายซึ่งต�องรับผิดและถูกไล�เบ้ีย หรืออยู�ในฐานะจะถูกไล�

เบ้ียได�น้ัน อาจจะใช�เงินแล�วเรียกให�เขาสละต๋ัวเงินให�แก�ตนได� รวมท้ังคําคัดค�านและบัญชีรับเงินด�วย  
ผู�สลักหลังทุกคนซึ่งเข�าถือเอาและใช�เงินตามต๋ัวแลกเงินแล�ว จะขีดฆ�าคําสลักหลัง
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ของตนเองและของเหล�าผู�สลักหลังภายหลังตนน้ันเสียก็ได� 
 
มาตรา ๙๗๑  ผู�สั่งจ�ายก็ดี ผู�รับรองก็ดี ผู�สลักหลังคนก�อนก็ดี ซึ่งเขาสลักหลังหรือ

โอนต๋ัวแลกเงินให�อีกทอดหน่ึงน้ัน หามีสิทธิจะไล�เบ้ียเอาแก�คู�สัญญาฝRายซึ่งตนย�อมต�องรับผิดต�อเขาอยู�
ก�อนแล�วตามต๋ัวเงินน้ันได�ไม� 

 
มาตรา ๙๗๒  ในกรณีใช�สิทธิไล�เบ้ียภายหลังการรับรองแต�บางส�วน ท�านว�าคู�สัญญา

ฝRายซึ่งใช�เงินอันเปBนจํานวนเขาไม�รับรองน้ัน อาจจะเรียกให�จดระบุความท่ีใช�เงินน้ีลงไว�ในต๋ัวเงิน และ
เรียกให�ทําใบรับให�แก�ตนได� อน่ึงผู�ทรงต๋ัวเงินต�องให�สําเนาต๋ัวเงินอันรับรองว�าถูกต�องแก�คู�สัญญาฝRาย
น้ันพร�อมท้ังคําคัดค�านด�วย เพ่ือให�เขาสามารถใช�สิทธิไล�เบ้ียในภายหลังได�สืบไป 

 
มาตรา ๙๗๓  เม่ือกําหนดเวลาจํากัดซึ่งจะกล�าวต�อไปน้ีได�ล�วงพ�นไปแล�ว คือ 
(๑) กําหนดเวลาสําหรับย่ืนต๋ัวแลกเงินชนิดให�ใช�เงินเม่ือได�เห็น หรือในระยะเวลา

อย�างใดอย�างหน่ึงภายหลังได�เห็น 
(๒) กําหนดเวลาสําหรับทําคําคัดค�านการไม�รับรองหรือการไม�ใช�เงิน 
(๓) กําหนดเวลาสําหรับย่ืนต๋ัวเพ่ือให�ใช�เงิน ในกรณีท่ีมีข�อกําหนดว�า “ไม�จําต�องมีคํา

คัดค�าน” 
ท�านว�าผู�ทรงย�อมสิ้นสิทธิที่จะไล�เบ้ียเอาแก�เหล�าผู�สลักหลัง ผู�สั่งจ�าย และคู�สัญญาอ่ืน 

ๆ ผู�ต�องรับผิด เว�นแต�ผู�รับรอง 
อน่ึง ถ�าไม�ย่ืนต๋ัวแลกเงินเพ่ือให�เขารับรองภายในเวลาจํากัดดังผู�สั่งจ�ายได�กําหนดไว� 

ท�านว�าผู�ทรงย�อมเสียสิทธิท่ีจะไล�เบ้ียท้ังเพ่ือการท่ีเขาไม�ใช�เงิน และเพ่ือการท่ีเขาไม�รับรอง เว�นแต�จะ
ปรากฏจากข�อกําหนดว�า ผู�สั่งจ�ายหมายเพียงแต�จะปลดตนเองให�พ�นจากประกันการรับรอง 

ถ�าข�อกําหนดจํากัดเวลาย่ืนต๋ัวแลกเงินน้ันมีอยู�ท่ีคําสลักหลัง ท�านว�าเฉพาะแต�ผู�สลัก
หลังเท�าน้ันจะอาจเอาประโยชน"ในข�อกําหนดน้ันได� 

 
มาตรา ๙๗๔  การย่ืนต๋ัวแลกเงินก็ดี การทําคําคัดค�านก็ดี ถ�ามีเหตุจําเปBนอันมิอาจ

ก�าวล�วงเสียได�มาขัดขวางมิให�ทําได�ภายในกําหนดเวลาจํากัดสําหรับการน้ันไซร� ท�านให�ยืด
กําหนดเวลาออกไปอีกได� 

เหตุจําเปBนอันมิอาจก�าวล�วงเสียได�ดังว�ามาน้ัน ผู�ทรงต�องบอกกล�าวแก�ผู�สลักหลังคน
ถัดตนข้ึนไปโดยไม�ชักช�า และคําบอกกล�าวน้ันต�องเขียนระบุลงในต๋ัวเงิน หรือใบประจําต�อต�องลงวัน
และลงลายมือช่ือของผู�ทรง การอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล�าวน้ี ท�านให�บังคับตามบทบัญญัติ มาตรา ๙๖๓ 

เม่ือเหตุจําเปBนอันมิอาจก�าวล�วงเสียได�น้ันสุดสิ้นลงแล�ว ผู�ทรงต�องย่ืนต๋ัวเงินให�เขา
รับรองหรือใช�เงินโดยไม�ชักช�า และถ�าจําเปBนก็ทําคําคัดค�านข้ึน 

ถ�าเหตุจําเปBนอันมิอาจก�าวล�วงเสียได�น้ัน ยังคงมีอยู�ต�อไปจนเปBนเวลากว�าสามสิบวัน
ภายหลังต๋ัวเงินถึงกําหนดไซร� ท�านว�าจะใช�สิทธิไล�เบ้ียก็ได� และถ�าเช�นน้ันการย่ืนต๋ัวเงินก็ดี การทําคํา
คัดค�านก็ดี เปBนอันไม�จําเปBนต�องทํา 

ในส�วนต๋ัวเงินชนิดท่ีให�ใช�เงินเม่ือได�เห็น หรือให�ใช�เงินในระยะเวลาอย�างหน่ึงอย�างใด
ภายหลังได�เห็นน้ัน กําหนดสามสิบวันเช�นว�ามาน้ี ท�านให�นับแต�วันท่ีผู�ทรงได�ให�คําบอกกล�าวเหตุ
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จําเปBนอันมิอาจก�าวล�วงเสียได�น้ันแก�ผู�สลักหลังถัดตนข้ึนไป และถึงแม�ว�าจะเปBนการก�อนล�วง
กําหนดเวลาย่ืนต๋ัวเงิน ก็ให�นับเช�นน้ัน 

 
ส�วนท่ี ๗ 

ต๋ัวแลกเงินเปBนสํารับ 
   

 
มาตรา ๙๗๕  อันต๋ัวแลกเงินน้ัน นอกจากชนิดท่ีสั่งจ�ายแก�ผู�ถือแล�ว จะออกไปเปBนคู�

ฉีกความต�องกันสองฉบับหรือกว�าน้ันก็อาจจะออกได�  
คู�ฉีกเหล�าน้ีต�องมีหมายลําดับลงไว�ในตัวตราสารน้ันเอง มิฉะน้ันคู�ฉีกแต�ละฉบับย�อม

ใช�ได�เปBนต๋ัวแลกเงินฉบับหน่ึง ๆ แยกเปBนต๋ัวเงินต�างฉบับกัน  
บุคคลทุกคนซึ่งเปBนผู�ทรงต๋ัวเงินอันมิได�ระบุว�าได�ออกเปBนต๋ัวเด่ียวน้ัน จะเรียกให�ส�ง

มอบคู�ฉีกสองฉบับหรือกว�าน้ันแก�ตนก็ได� โดยยอมให�คิดค�าใช�จ�ายเอาแก�ตน ในการน้ีผู�ทรงต�องว�ากล�าว
ไปยังผู�สลักหลังคนถัดตนข้ึนไป และผู�สลักหลังคนน้ันก็จําต�องช�วยผู�ทรงว�ากล�าวไปยังผู�ท่ีสลักหลัง
ให�แก�ตนต�อไปอีก สืบเน่ืองกันไปเช�นน้ีตลอดสายจนกระท่ังถึงผู�สั่งจ�าย อน่ึงผู�สลักหลังท้ังหลายจําต�อง
เขียนคําสลักหลังของตนเปBนความเดียวกันลงในฉบับคู�ฉีกใหม�แห�งต๋ัวสํารับน้ันอีกด�วย 

 
มาตรา ๙๗๖  ถ�าผู�ทรงต๋ัวแลกเงินสํารับหน่ึงสลักหลังคู�ฉีกสองฉบับหรือกว�าน้ันให�แก�

บุคคลต�างคนกัน ท�านว�าผู�ทรงย�อมต�องรับผิดตามคู�ฉีกเช�นว�าน้ันทุก ๆ ฉบับ และผู�สลักหลังภายหลังผู�
ทรงทุก ๆ คนก็ต�องรับผิดตามคู�ฉีกอันตนเองได�สลักลงไปน้ัน เสมือนดังว�าคู�ฉีกท่ีว�าน้ันแยกเปBนต๋ัวเงิน
ต�างฉบับกัน 

 
มาตรา ๙๗๗  ถ�าคู�ฉีกสองฉบับหรือกว�าน้ันในสํารับหน่ึงได�เปลี่ยนมือไปยังผู�ทรงโดย

ชอบด�วยกฎหมายต�างคนกันไซร� ในระหว�างผู�ทรงเหล�าน้ันด�วยกัน คนใดได�เปBนสิทธิก�อน ท�านให�ถือว�า
คนน้ันเปBนเจ�าของอันแท�จริงแห�งต๋ัวเงินน้ัน แต�ความใด ๆ ในบทมาตราน้ีไม�กระทบกระท่ังถึงสิทธิของ
บุคคลผู�ทําการโดยชอบด�วยกฎหมายรับรองหรือใช�เงินไปตามคู�ฉีกฉบับซึ่งเขาย่ืนแก�ตนก�อน 

 
มาตรา ๙๗๘  คํารับรองน้ันจะเขียนลงในคู�ฉีกฉบับใดก็ได� และจะต�องเขียนลงในคู�

ฉีกแต�เพียงฉบับเดียวเท�าน้ัน 
ถ�าผู�จ�ายรับรองลงไปกว�าฉบับหน่ึง และคู�ฉีกซึ่งรับรองเช�นน้ันตกไปถึงมือผู�ทรงโดย

ชอบด�วยกฎหมายต�างคนกันไซร� ท�านว�าผู�จ�ายจะต�องรับผิดตามคู�ฉีกน้ัน ๆ ทุกฉบับ เสมือนดังว�าแยก
เปBนต๋ัวเงินต�างฉบับกัน 

 
มาตรา ๙๗๙  ถ�าผู�รับรองต๋ัวเงินซึ่งออกเปBนสํารับใช�เงินไปโดยมิได�เรียกให�ส�งมอบคู�

ฉีกฉบับซึ่งมีคํารับรองของตนน้ันให�แก�ตนและในเวลาต๋ัวเงินถึงกําหนด คู�ฉีกฉบับน้ันไปตกอยู�ในมือผู�
ทรงโดยชอบด�วยกฎหมายคนใดคนหน่ึงไซร� ท�านว�าผู�รับรองจะต�องรับผิดต�อผู�ทรงคู�ฉีกฉบับน้ัน 

 
มาตรา ๙๘๐  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติท้ังหลายซึ่งกล�าวมาก�อนน้ัน ถ�าคู�ฉีกฉบับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๓ 
- 
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ใดแห�งต๋ัวเงินออกเปBนสํารับได�หลุดพ�นไปด�วยการใช�เงินหรือประการอ่ืนฉบับหน่ึงแล�ว ท�านว�าต๋ัวเงิน
ท้ังสํารับก็ย�อมหลุดพ�นไปตามกัน 

 
มาตรา ๙๘๑  คู�สัญญาซึ่งส�งคู�ฉีกฉบับหน่ึงไปให�เขารับรอง ต�องเขียนแถลงลงในคู�ฉีก

ฉบับอ่ืนว�าคู�ฉีกฉบับโน�นอยู�ในมือบุคคลช่ือไร ส�วนบุคคลคนน้ันก็จําต�องสละต๋ัวให�แก�ผู�ทรงโดยชอบ
ด�วยกฎหมายแห�งคู�ฉีกฉบับอ่ืนน้ัน 

ถ�าบุคคลคนน้ันบอกป;ดไม�ยอมให� ท�านว�าผู�ทรงยังจะใช�สิทธิไล�เบ้ียไม�ได�จนกว�าจะได�
ทําคัดค�านระบุความดังต�อไปน้ี คือ 

(๑) ว�าคู�ฉีกฉบับซึ่งได�ส�งไปเพ่ือรับรองน้ัน เขาไม�สละให�แก�ตนเม่ือทวงถาม 
(๒) ว�าไม�สามารถจะให�เขารับรองหรือใช�เงินด�วยคู�ฉีกฉบับอ่ืนได� 
 

หมวด ๓ 
ต๋ัวสัญญาใช�เงิน 

   
 

มาตรา ๙๘๒  อันว�าต๋ัวสัญญาใช�เงินน้ัน คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกว�า
ผู�ออกต๋ัว ให�คําม่ันสัญญาว�าจะใช�เงินจํานวนหน่ึงให�แก�บุคคลอีกคนหน่ึง หรือใช�ให�ตามคําสั่งของบุคคล
อีกคนหน่ึง เรียกว�าผู�รับเงิน 

 
มาตรา ๙๘๓  ต๋ัวสัญญาใช�เงินน้ัน ต�องมีรายการดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) คําบอกช่ือว�าเปBนต๋ัวสัญญาใช�เงิน 
(๒) คําม่ันสัญญาอันปราศจากเง่ือนไขว�าจะใช�เงินเปBนจํานวนแน�นอน 
(๓) วันถึงกําหนดใช�เงิน 
(๔) สถานท่ีใช�เงิน 
(๕) ช่ือ หรือย่ีห�อของผู�รับเงิน 
(๖) วันและสถานท่ีออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน 
(๗) ลายมือช่ือผู�ออกต๋ัว 
 
มาตรา ๙๘๔  ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร�องไปจากท่ีท�านระบุบังคับไว�ใน

มาตราก�อนน้ี ย�อมไม�สมบูรณ"เปBนต๋ัวสัญญาใช�เงิน เว�นแต�ในกรณีดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
ต๋ัวสัญญาใช�เงินซึ่งไม�ระบุเวลาใช�เงิน ท�านให�ถือว�า พึงใช�เงินเม่ือได�เห็น 
ถ�าสถานท่ีใช�เงินมิได�แถลงไว�ในต๋ัวสัญญาใช�เงิน ท�านให�ถือเอาภูมิลําเนาของผู�ออก

ตราสารน้ันเปBนสถานท่ีใช�เงิน  
ถ�าต๋ัวสัญญาใช�เงินไม�ระบุสถานท่ีออกต๋ัว ท�านให�ถือว�า ต๋ัวน้ันได�ออก ณ ภูมิลําเนา

ของผู�ออกต๋ัว 
ถ�ามิได�ลงวันออกต๋ัว ท�านว�าผู�ทรงโดยชอบด�วยกฎหมายคนหน่ึงคนใดทําการโดย

สุจริตจะจดวันตามท่ีถูกต�องแท�จริงลงก็ได� 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๔ 
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มาตรา ๙๘๕  บทบัญญัติท้ังหลายในหมวด ๒ ว�าด�วยต๋ัวแลกเงินดังจะกล�าวต�อไปน้ี 
ท�านให�ยกมาบังคับในเร่ืองต๋ัวสัญญาใช�เงินเพียงเท�าท่ีไม�ขัดกับสภาพแห�งตราสารชนิดน้ี คือบทมาตรา 
๙๑๑, ๙๑๓, ๙๑๖, ๙๑๗, ๙๑๙, ๙๒๐, ๙๒๒ ถึง ๙๒๖, ๙๓๘ ถึง ๙๔๗, ๙๔๙, ๙๕๐, ๙๕๔ ถึง 
๙๕๙, ๙๖๗ ถึง ๙๗๑ 

ถ�าเปBนต๋ัวสัญญาใช�เงินท่ีออกมาแต�ต�างประเทศ ท�านให�นําบทบัญญัติต�อไปน้ีมาใช�
บังคับด�วย คือบทมาตรา ๙๖๐ ถึง ๙๖๔, ๙๗๓, ๙๗๔ 

 
มาตรา ๙๘๖  ผู�ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินย�อมต�องผูกพันเปBนอย�างเดียวกันกับผู�รับรองต๋ัว

แลกเงิน 
ต๋ัวสัญญาใช�เงินซึ่งให�ใช�เงินในเวลาใดเวลาหน่ึงภายหลังได�เห็นน้ัน ต�องนําย่ืนให�ผู�

ออกต๋ัวจดรับรู�ภายในจํากัดเวลาดังกําหนดไว�ในมาตรา ๙๒๘ กําหนดเวลาน้ีให�นับแต�วันจดรับรู�ซึ่งลง
ลายมือช่ือผู�ออกต๋ัว ถ�าผู�ออกต๋ัวบอกป;ดไม�ยอมจดรับรู�และลงวันไซร� การท่ีเขาบอกป;ดเช�นน้ีท�านว�า
ต�องทําให�เปBนหลักฐานข้ึนด�วยคําคัดค�าน และวันคัดค�านน้ันให�ถือเปBนวันเร่ิมต�นในการนับกําหนดเวลา
แต�ได�เห็น 

 
หมวด ๔ 

เช็ค 
   

 
มาตรา ๙๘๗  อันว�าเช็คน้ัน คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหน่ึงเรียกว�า ผู�สั่งจ�าย สั่ง

ธนาคารให�ใช�เงินจํานวนหน่ึงเม่ือทวงถามให�แก�บุคคลอีกคนหน่ึง หรือให�ใช�ตามคําสั่งของบุคคลอีกคน
หน่ึง อันเรียกว�าผู�รับเงิน 
 

มาตรา ๙๘๘  อันเช็คน้ัน ต�องมีรายการดังกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) คําบอกช่ือว�าเปBนเช็ค 
(๒) คําสั่งอันปราศจากเง่ือนไขให�ใช�เงินเปBนจํานวนแน�นอน 
(๓) ช่ือ หรือย่ีห�อและสํานักงานของธนาคาร 
(๔) ช่ือ หรือย่ีห�อของผู�รับเงิน หรือคําจดแจ�งว�าให�ใช�เงินแก�ผู�ถือ 
(๕) สถานท่ีใช�เงิน 
(๖) วันและสถานท่ีออกเช็ค 
(๗) ลายมือช่ือผู�สั่งจ�าย 

 
มาตรา ๙๘๙  บทบัญญัติท้ังหลายในหมวด ๒ อันว�าด�วยต๋ัวแลกเงินดังจะกล�าว

ต�อไปน้ี ท�านให�ยกมาบังคับในเร่ืองเช็คเพียงเท�าท่ีไม�ขัดกับสภาพแห�งตราสารชนิดน้ี คือบทมาตรา 
๙๑๐, ๙๑๔ ถึง ๙๒๓, ๙๒๕, ๙๒๖, ๙๓๘ ถึง ๙๔๐, ๙๔๕, ๙๔๖, ๙๕๙, ๙๖๗, ๙๗๑ 

ถ�าเปBนเช็คท่ีออกมาแต�ต�างประเทศ ท�านให�นําบทบัญญัติดังต�อไปน้ีมาใช�บังคับด�วย 
คือบทมาตรา ๙๒๔, ๙๖๐ ถึง ๙๖๔, ๙๗๓ ถึง ๙๗๗, ๙๘๐ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๕ 
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มาตรา ๙๙๐  ผู�ทรงเช็คต�องย่ืนเช็คแก�ธนาคารเพ่ือให�ใช�เงิน คือว�าถ�าเปBนเช็คให�ใช�
เงินในเมืองเดียวกันกับท่ีออกเช็คต�องย่ืนภายในเดือนหน่ึงนับแต�วันออกเช็คน้ัน ถ�าเปBนเช็คให�ใช�เงินท่ี
อ่ืนต�องย่ืนภายในสามเดือน ถ�ามิฉะน้ันท�านว�าผู�ทรงสิ้นสิทธิท่ีจะไล�เบ้ียเอาแก�ผู�สลักหลังท้ังปวง ท้ังเสีย
สิทธิอันมีต�อผู�สั่งจ�ายด�วยเพียงเท�าท่ีจะเกิดความเสียหายอย�างหน่ึงอย�างใดแก�ผู�สั่งจ�ายเพราะการท่ี
ละเลยเสียไม�ย่ืนเช็คน้ัน 

อน่ึง ผู�ทรงเช็คซึ่งผู�สั่งจ�ายหลุดพ�นจากความรับผิดไปแล�วน้ัน ท�านให�รับช�วงสิทธิของ
ผู�สั่งจ�ายคนน้ันอันมีต�อธนาคาร 
 

มาตรา ๙๙๑  ธนาคารจําต�องใช�เงินตามเช็คซึ่งผู�เคยค�ากับธนาคารให�ออกเบิกเงินแก�
ตน เว�นแต�ในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ี คือ 

(๑) ไม�มีเงินในบัญชีของผู�เคยค�าคนน้ันเปBนเจ�าหน้ีพอจะจ�ายตามเช็คน้ัน หรือ 
(๒) เช็คน้ันย่ืนเพ่ือให�ใช�เงินเม่ือพ�นเวลาหกเดือนนับแต�วันออกเช็ค หรือ 
(๓) ได�มีคําบอกกล�าวว�าเช็คน้ันหายหรือถูกลักไป 

 
มาตรา ๙๙๒  หน�าท่ีและอํานาจของธนาคารซึ่งจะใช�เงินตามเช็คอันเบิกแก�ตนน้ัน 

ท�านว�าเปBนอันสุดสิ้นไปเม่ือกรณีเปBนดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) มีคําบอกห�ามการใช�เงิน 
(๒) รู�ว�าผู�สั่งจ�ายตาย 
(๓) รู�ว�าศาลได�มีคําสั่งรักษาทรัพย"ช่ัวคราว หรือคําสั่งให�ผู�สั่งจ�ายเปBนคนล�มละลาย 

หรือได�มีประกาศโฆษณาคําสั่งเช�นน้ัน 
 

มาตรา ๙๙๓  ถ�าธนาคารเขียนข�อความลงลายมือช่ือบนเช็ค เช�นคําว�า “ใช�ได�” หรือ 
“ใช�เงินได�” หรือคําใด ๆ อันแสดงผลอย�างเดียวกัน ท�านว�าธนาคารต�องผูกพันในฐานเปBนลูกหน้ีช้ันต�น
ในอันจะต�องใช�เงินแก�ผู�ทรงตามเช็คน้ัน 

ถ�าผู�ทรงเช็คเปBนผู�จัดการให�ธนาคารลงข�อความรับรองดังว�าน้ัน ท�านว�าผู�สั่งจ�ายและ
ผู�สลักหลังท้ังปวงเปBนอันหลุดพ�นจากความรับผิดตามเช็คน้ัน 

ถ�าธนาคารลงข�อความรับรองดังน้ันโดยคําขอร�องของผู�สั่งจ�าย ท�านว�าผู�สั่งจ�ายและ
ปวงผู�สลักหลังก็หาหลุดพ�นไปไม� 
 

มาตรา ๙๙๔  ถ�าในเช็คมีเส�นขนานคู�ขีดขวางไว�ข�างด�านหน�า กับมีหรือไม�มีคําว�า 
“และบริษัท” หรือคําย�ออย�างใด ๆ แห�งข�อความน้ีอยู�ในระหว�างเส�นท้ังสองน้ันไซร� เช็คน้ันช่ือว�าเปBน
เช็คขีดคร�อมท่ัวไป และจะใช�เงินตามเช็คน้ันได�แต�เฉพาะให�แก�ธนาคารเท�าน้ัน 

ถ�าในระหว�างเส�นท้ังสองน้ันกรอกช่ือธนาคารอันหน่ึงอันใดลงไว�โดยเฉพาะ เช็ค
เช�นน้ันช่ือว�าเปBนเช็คขีดคร�อมเฉพาะ และจะใช�เงินตามเช็คน้ันได�เฉพาะให�แก�ธนาคารอันน้ัน 
 

มาตรา ๙๙๕  (๑) เช็คไม�มีขีดคร�อม ผู�สั่งจ�ายหรือผู�ทรงคนใดคนหน่ึงจะขีดคร�อมเสีย
ก็ได� และจะทําเปBนขีดคร�อมท่ัวไปหรือขีดคร�อมเฉพาะก็ได� 

(๒) เช็คขีดคร�อมท่ัวไป ผู�ทรงจะทําให�เปBนขีดคร�อมเฉพาะเสียก็ได� 
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(๓) เช็คขีดคร�อมท่ัวไปก็ดี ขีดคร�อมเฉพาะก็ดี ผู�ทรงจะเติมคําลงว�า “ห�ามเปลี่ยน
มือ” ก็ได� 

(๔) เช็คขีดคร�อมเฉพาะให�แก�ธนาคารใด ธนาคารน้ันจะซ้ําขีดคร�อมเฉพาะให�ไปแก�
ธนาคารอ่ืนเพ่ือเรียกเก็บเงินก็ได� 

(๕) เช็คไม�มีขีดคร�อมก็ดี เช็คขีดคร�อมท่ัวไปก็ดี ส�งไปยังธนาคารใดเพ่ือให�เรียกเก็บ
เงิน ธนาคารน้ันจะลงขีดคร�อมเฉพาะให�แก�ตนเองก็ได� 
 

มาตรา ๙๙๖  การขีดคร�อมเช็คตามท่ีอนุญาตไว�ในมาตราก�อนน้ัน ท�านว�าเปBนส�วน
สําคัญอันหน่ึงของเช็ค ใครจะลบล�างย�อมไม�เปBนการชอบด�วยกฎหมาย 
 

มาตรา ๙๙๗  เช็คขีดคร�อมเฉพาะให�แก�ธนาคารกว�าธนาคารหน่ึงข้ึนไป เม่ือนําเบิก
เอาแก�ธนาคารใด ท�านให�ธนาคารน้ันบอกป;ดเสียอย�าใช�เงินให� เว�นแต�ท่ีขีดคร�อมให�แก�ธนาคารในฐาน
เปBนตัวแทนเรียกเก็บเงิน 

ธนาคารใดซึ่งเขานําเช็คเบิกขืนใช�เงินไปตามเช็คท่ีขีดคร�อมอย�างว�ามาน้ันก็ดี ใช�เงิน
ตามเช็คอันเขาขีดคร�อมท่ัวไปเปBนประการอ่ืนนอกจากใช�ให�แก�ธนาคารอันใดอันหน่ึงก็ดี ใช�เงินตามเช็ค
อันเขาขีดคร�อมเฉพาะเปBนประการอ่ืนนอกจากใช�ให�แก�ธนาคารซึ่งเขาเจาะจงขีดคร�อมให�โดยเฉพาะ 
หรือแก�ธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารน้ันก็ดี ท�านว�าธนาคารซึ่งใช�เงินไปดังกล�าวน้ีจะต�อง
รับผิดต�อผู�เปBนเจ�าของอันแท�จริงแห�งเช็คน้ัน ในการท่ีเขาจะต�องเสียหายอย�างใด ๆ เพราะการท่ีตนใช�
เงินไปตามเช็คดังน้ัน 

แต�หากเช็คใดเขานําย่ืนเพ่ือให�ใช�เงิน และเม่ือย่ืนไม�ปรากฏว�าเปBนเช็คขีดคร�อมก็ดี 
หรือไม�ปรากฏว�ามีรอยขีดคร�อมอันได�ลบล�างหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเปBนประการอ่ืนนอกจากท่ี
อนุญาตไว�โดยกฎหมายก็ดี เช็คเช�นน้ีถ�าธนาคารใดใช�เงินไปโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเล�อ 
ท�านว�าธนาคารน้ันไม�ต�องรับผิดหรือต�องมีหน�าท่ีรับใช�เงินอย�างใด ๆ 
 

มาตรา ๙๙๘  ธนาคารใดซึ่งเขานําเช็คขีดคร�อมเบิกเงิน ใช�เงินไปตามเช็คน้ันโดย
สุจริตและปราศจากประมาทเลินเล�อ กล�าวคือว�าถ�าเปBนเช็คขีดคร�อมท่ัวไปก็ใช�เงินให�แก�ธนาคารอันใด
อันหน่ึง ถ�าเปBนเช็คขีดคร�อมเฉพาะก็ใช�ให�แก�ธนาคารซึ่งเขาเจาะจงขีดคร�อมให�โดยเฉพาะ หรือใช�ให�แก�
ธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารน้ันไซร� ท�านว�าธนาคารซึ่งใช�เงินไปตามเช็คน้ันฝRายหน่ึง กับ
ถ�าเช็คตกไปถึงมือผู�รับเงินแล�ว ผู�สั่งจ�ายอีกฝRายหน่ึงต�างมีสิทธิเปBนอย�างเดียวกัน และเข�าอยู�ในฐานะ
อันเดียวกันเสมือนดังว�าเช็คน้ันได�ใช�เงินให�แก�ผู�เปBนเจ�าของอันแท�จริงแล�ว 
 

มาตรา ๙๙๙  บุคคลใดได�เช็คขีดคร�อมของเขามาซึ่งมีคําว�า “ห�ามเปลี่ยนมือ” ท�าน
ว�าบุคคลน้ันไม�มีสิทธิในเช็คน้ันย่ิงไปกว�า และไม�สามารถให�สิทธิในเช็คน้ันต�อไปได�ดีกว�าสิทธิของบุคคล
อันตนได�เช็คของเขามา 

 
มาตรา ๑๐๐๐  ธนาคารใดได�รับเงินไว�เพ่ือผู�เคยค�าของตนโดยสุจริตและปราศจาก

ประมาทเลินเล�อ อันเปBนเงินเขาใช�ให�ตามเช็คขีดคร�อมท่ัวไปก็ดี ขีดคร�อมเฉพาะให�แก�ตนก็ดี หาก
ปรากฏว�าผู�เคยค�าน้ันไม�มีสิทธิหรือมีสิทธิเพียงอย�างบกพร�องในเช็คน้ันไซร� ท�านว�าเพียงแต�เหตุท่ีได�รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๗ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เงินไว�หาทําให�ธนาคารน้ันต�องรับผิดต�อผู�เปBนเจ�าของอันแท�จริงแห�งเช็คน้ันแต�อย�างหน่ึงอย�างใดไม� 
 

หมวด ๕ 
อายุความ 

   
 

มาตรา ๑๐๐๑  ในคดีฟPองผู�รับรองต๋ัวแลกเงินก็ดี ผู�ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินก็ดี ท�าน
ห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นเวลาสามป:นับแต�วันต๋ัวน้ัน ๆ ถึงกําหนดใช�เงิน 

 
มาตรา ๑๐๐๒  ในคดีท่ีผู�ทรงต๋ัวเงินฟPองผู�สลักหลังและผู�สั่งจ�าย ท�านห�ามมิให�ฟPอง

เม่ือพ�นเวลาป:หน่ึงนับแต�วันท่ีได�ลงในคําคัดค�านซึ่งได�ทําข้ึนภายในเวลาอันถูกต�องตามกําหนด หรือนับ
แต�วันต๋ัวเงินถึงกําหนด ในกรณีที่มีข�อกําหนดไว�ว�า “ไม�จําต�องมีคําคัดค�าน” 

 
มาตรา ๑๐๐๓  ในคดีผู�สลักหลังท้ังหลายฟPองไล�เบ้ียกันเองและไล�เบ้ียเอาแก�ผู�สั่ง

จ�ายแห�งต๋ัวเงิน ท�านห�ามมิให�ฟPองคดีเม่ือพ�นเวลาหกเดือนนับแต�วันท่ีผู�สลักหลังเข�าถือเอาต๋ัวเงินและ
ใช�เงิน หรือนับแต�วันท่ีผู�สลักหลังน้ันเองถูกฟPอง 

 
มาตรา ๑๐๐๔  เม่ืออายุความสะดุดหยุดลงเพราะการอันหน่ึงอันใด ซึ่งกระทําแก�

คู�สัญญาแห�งต๋ัวเงินฝRายใดฝRายหน่ึง ท�านว�าย�อมมีผลสะดุดหยุดลงเพียงแต�แก�คู�สัญญาฝRายน้ัน 
 
มาตรา ๑๐๐๕  ถ�าต๋ัวเงินได�ทําข้ึนหรือได�โอนหรือสลักหลังไปแล�วในมูลหน้ีอันหน่ึง

อันใด และสิทธิตามต๋ัวเงินน้ันมาสูญสิ้นไปเพราะอายุความก็ดี หรือเพราะละเว�นไม�ดําเนินการให�ต�อง
ตามวิธีใด ๆ อันจะพึงต�องทําก็ดี ท�านว�าหน้ีเดิมน้ันก็ยังคงมีอยู�ตามหลักกฎหมายอันแพร�หลายท่ัวไป 
เท�าท่ีลูกหน้ีมิได�ต�องเสียหายแต�การน้ัน เว�นแต�จะได�ตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 

หมวด ๖ 
ต๋ัวเงินปลอม ต๋ัวเงินถูกลัก และต๋ัวเงินหาย 

   
 

มาตรา ๑๐๐๖  การท่ีลายมือช่ืออันหน่ึงในต๋ัวเงินเปBนลายมือปลอม ย�อมไม�
กระทบกระท่ังถึงความสมบูรณ"แห�งลายมือช่ืออ่ืน ๆ ในต๋ัวเงินน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๐๗  ถ�าข�อความในต๋ัวเงินใด หรือในคํารับรองต๋ัวเงินรายใด มีผู�แก�ไข

เปลี่ยนแปลงในข�อสําคัญโดยท่ีคู�สัญญาท้ังปวงผู�ต�องรับผิดตามต๋ัวเงินมิได�ยินยอมด�วยหมดทุกคนไซร� 
ท�านว�าต๋ัวเงินน้ันก็เปBนอันเสีย เว�นแต�ยังคงใช�ได�ต�อคู�สัญญาซึ่งเปBนผู�ทําการแก�ไขเปลี่ยนแปลงน้ัน หรือ
ได�ยินยอมด�วยกับการแก�ไขเปลี่ยนแปลงน้ัน กับท้ังผู�สลักหลังในภายหลัง 

แต�หากต๋ัวเงินใดได�มีผู�แก�ไขเปลี่ยนแปลงในข�อสําคัญ แต�ความเปลี่ยนแปลงน้ันไม�
ประจักษ" และต๋ัวเงินน้ันตกอยู�ในมือผู�ทรงโดยชอบด�วยกฎหมายไซร� ท�านว�าผู�ทรงคนน้ันจะเอา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๘ 
- 
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ประโยชน"จากต๋ัวเงินน้ันก็ได� เสมือนดังว�ามิได�มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงเลย และจะบังคับการใช�เงินตาม
เน้ือความแห�งต๋ัวน้ันก็ได� 

กล�าวโดยเฉพาะ การแก�ไขเปลี่ยนแปลงเช�นจะกล�าวต�อไปน้ี ท�านถือว�าเปBนการแก�ไข
เปลี่ยนแปลงในข�อสําคัญ คือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงอย�างใด ๆ แก�วันท่ีลง จํานวนเงินอันจะพึงใช� เวลา
ใช�เงิน สถานท่ีใช�เงิน กับท้ังเม่ือต๋ัวเงินเขารับรองไว�ท่ัวไปไม�เจาะจงสถานท่ีใช�เงิน ไปเติมความระบุ
สถานท่ีใช�เงินเข�าโดยท่ีผู�รับรองมิได�ยินยอมด�วย 

 
มาตรา ๑๐๐๘  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติท้ังหลายในประมวลกฎหมายน้ี เม่ือใด

ลายมือช่ือในต๋ัวเงินเปBนลายมือปลอมก็ดี เปBนลายมือช่ือลงไว�โดยท่ีบุคคลซึ่งอ�างเอาเปBนเจ�าของลายมือ
ช่ือน้ันมิได�มอบอํานาจให�ลงก็ดี ท�านว�าลายมือช่ือปลอมหรือลงปราศจากอํานาจเช�นน้ันเปBนอันใช�ไม�ได�
เลย ใครจะอ�างอิงอาศัยแสวงสิทธิอย�างหน่ึงอย�างใดเพ่ือยึดหน�วงต๋ัวเงินไว�ก็ดี เพ่ือทําให�ต๋ัวน้ันหลุดพ�น
ก็ดี หรือเพ่ือบังคับการใช�เงินเอาแก�คู�สัญญาแห�งต๋ัวน้ันคนใดคนหน่ึงก็ดี ท�านว�าไม�อาจจะทําได�เปBนอัน
ขาด เว�นแต�คู�สัญญาฝRายซึ่งจะพึงถูกยึดหน�วงหรือถูกบังคับใช�เงินน้ันจะอยู�ในฐานเปBนผู�ต�องตัดบทมิให�
ยกข�อลายมือช่ือปลอม หรือข�อลงลายมือช่ือปราศจากอํานาจน้ันข้ึนเปBนข�อต�อสู� 

แต�ข�อความใด ๆ อันกล�าวมาในมาตราน้ี ท�านมิให�กระทบกระท่ังถึงการให�สัตยาบัน
แก�ลายมือช่ือซึ่งลงไว�โดยปราศจากอํานาจแต�หากไม�ถึงแก�เปBนลายมือปลอม 

 
มาตรา ๑๐๐๙  ถ�ามีผู�นําต๋ัวเงินชนิดจะพึงใช�เงินตามเขาสั่งเม่ือทวงถามมาเบิกต�อ

ธนาคารใด และธนาคารน้ันได�ใช�เงินให�ไปตามทางค�าปกติโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเล�อไซร� 
ท�านว�าธนาคารไม�มีหน�าท่ีจะต�องนําสืบว�าการสลักหลังของผู�รับเงิน หรือการสลักหลังในภายหลังราย
ใด ๆ ได�ทําไปด�วยอาศัยรับมอบอํานาจแต�บุคคลซึ่งอ�างเอาเปBนเจ�าของคําสลักหลังน้ัน และถึงแม�ว�า
รายการสลักหลังน้ันจะเปBนสลักหลังปลอมหรือปราศจากอํานาจก็ตาม ท�านให�ถือว�าธนาคารได�ใช�เงิน
ไปถูกระเบียบ 

 
มาตรา ๑๐๑๐  เม่ือผู�ทรงต๋ัวเงินซึ่งหายหรือถูกลักทราบเหตุแล�ว ในทันใดน้ันต�อง

บอกกล�าวเปBนหนังสือไปยังผู�ออกต๋ัวเงิน ผู�จ�าย ผู�สมอ�างยามประสงค" ผู�รับรองเพ่ือแก�หน�าและผู�รับ
อาวัล ตามแต�มี เพ่ือให�บอกป;ดไม�ใช�เงินตามต๋ัวเงินน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๑๑  ถ�าต๋ัวเงินหายไปแต�ก�อนเวลาล�วงเลยกําหนดใช�เงิน ท�านว�าบุคคลซึ่ง

ได�เปBนผู�ทรงต๋ัวเงินน้ันจะร�องขอไปยังผู�สั่งจ�ายให� ๆ ต๋ัวเงินเปBนเน้ือความเดียวกันแก�ตนใหม�อีกฉบับ
หน่ึงก็ได� และในการน้ีถ�าเขาประสงค"ก็วางประกันให�ไว�แก�ผู�สั่งจ�าย เพ่ือไว�ทดแทนท่ีเขาหากจะต�อง
เสียหายแก�ผู�หน่ึงผู�ใดในกรณีที่ต๋ัวเงินซึ่งว�าหายน้ันจะกลับหาได� 

อน่ึง ผู�สั่งจ�ายรับคําขอร�องดังว�ามาน้ันแล�ว หากบอกป;ดไม�ยอมให�ต๋ัวเงินคู�ฉบับ
เช�นน้ัน อาจจะถูกบังคับให�ออกให�ก็ได� 

 
ลักษณะ ๒๒ 

หุ�นส�วนและบริษัท 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๙ 
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หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑๐๑๒  อันว�าสัญญาจัดต้ังห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคล

ต้ังแต�สองคนข้ึนไปตกลงเข�ากันเพ่ือกระทํากิจการร�วมกัน ด�วยประสงค"จะแบ�งป;นกําไรอันจะพึงได�แต�
กิจการท่ีทําน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๑๓  อันห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ัน ท�านกําหนดเปBนสามประเภท คือ 
(๑) ห�างหุ�นส�วนสามัญ 
(๒) ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
(๓) บริษัทจํากัด 
 
มาตรา ๑๐๑๔  บรรดาสํานักงานสําหรับจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัทท้ังหลาย

น้ัน ให�รัฐมนตรี*เจ�ากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัทเปBนผู�ออกกฎข�อบังคับ
จัดต้ังข้ึน 

 
มาตรา ๑๐๑๕  ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทเม่ือได�จดทะเบียนตามบัญญัติแห�งลักษณะน้ี

แล�ว ท�านจัดว�าเปBนนิติบุคคลต�างหากจากผู�เปBนหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นท้ังหลายซึ่งรวมเข�ากันเปBนหุ�นส�วน
หรือบริษัทน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๑๖  การจดทะเบียนน้ัน ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทต้ังสํานักงานแห�งใหญ�ทํา

กิจการอยู� ณ ตําบลใดในพระราชอาณาจักร ท�านให�จดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลน้ัน 
การแก�ไขข�อความท่ีได�จดทะเบียนประการหน่ึงประการใดในภายหลังก็ดี กับท้ัง

แก�ไขการอ่ืนอย�างหน่ึงอย�างใดอันบทบัญญัติแผนกน้ีบังคับหรืออนุญาตให�จดทะเบียนก็ดี ก็ต�องจด ณ 
หอทะเบียนแห�งเดียวกันน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๑๗  ถ�าข�อความท่ีจะจดทะเบียน หรือประกาศโฆษณาเกิดข้ึนใน

ต�างประเทศไซร� ท�านให�นับกําหนดเวลาสําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาข�อความน้ัน 
ต้ังแต�เวลาเม่ือคําบอกกล�าวการน้ันมาถึงตําบลท่ีจดทะเบียนหรือตําบลท่ีจะประกาศโฆษณาน้ันเปBนต�น
ไป 

 
มาตรา ๑๐๑๘  ในการจดทะเบียน ท�านให�เสียค�าธรรมเนียมตามกฎข�อบังคับซึ่ง

รัฐมนตรี*เจ�ากระทรวงต้ังไว� 
 
มาตรา ๑๐๑๙  ถ�าคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต�องจดทะเบียนไม�มีรายการ

บริบูรณ"ตามท่ีบังคับไว�ในลักษณะน้ี ว�าให�จดแจ�งก็ดี หรือถ�ารายการอันใดซึ่งจะแจ�งในคําขอหรือใน
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เอกสารน้ันขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถ�าเอกสารใดซึ่งกําหนดไว�ว�าให�ส�งด�วยกันกับคําขอจดทะเบียนยัง
ขาดอยู�มิได�ส�งให�ครบก็ดี หรือถ�าไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขข�ออ่ืนซึ่งกฎหมายบังคับไว�ก็ดี นายทะเบียนจะไม�
ยอมรับจดทะเบียนก็ได� จนกว�าคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารน้ันจะได�ทําให�บริบูรณ"หรือแก�ไขให�
ถูกต�อง หรือได�ส�งเอกสารซึ่งกําหนดไว�น้ันครบทุกสิ่งอันหรือได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๑๐๒๐๓๕  บุคคลทุกคนเ ม่ือได� เสียค�าธรรมเนียมตามท่ี กําหนดใน

กฎกระทรวงแล�ว ชอบท่ีจะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว�ได� หรือจะขอให�คัดสําเนาหรือ
เน้ือความในเอกสารฉบับใด ๆ พร�อมด�วยคํารับรองว�าถูกต�องมอบให�ก็ได� 

ผู�มีส�วนได�เสียของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทใด ๆ เม่ือได�เสียค�าธรรมเนียมตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงแล�ว ชอบท่ีจะขอให�นายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนหรือ
บริษัทน้ันให�ก็ได� 

 
มาตรา ๑๐๒๑  นายทะเบียนทุกคนจะต�องแต�งย�อรายการซึ่งได�ลงทะเบียนส�งไปลง

พิมพ"โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเปBนคราว ๆ ตามแบบซึ่งรัฐมนตรี*เจ�ากระทรวงจะได�
กําหนดให� 

 
มาตรา ๑๐๒๒  เม่ือได�พิมพ"โฆษณาดังน้ันแล�ว ท�านให�ถือว�าบรรดาเอกสารและ

ข�อความซึ่งลงทะเบียนอันได�กล�าวถึงในย�อรายการน้ัน เปBนอันรู�แก�บุคคลท้ังปวงไม�เลือกว�าเปBน
ผู�เก่ียวข�องด�วยห�างหุ�นส�วนหรือด�วยบริษัทน้ัน หรือท่ีไม�เก่ียวข�อง 

 
มาตรา ๑๐๒๓๓๖  ผู� เปBนหุ�นส�วนก็ดี ห�างหุ�นส�วนก็ดี หรือบริษัทก็ดี จะถือเอา

ประโยชน"แก�บุคคลภายนอกเพราะเหตุท่ีมีสัญญาหรือเอกสาร หรือข�อความอันบังคับให�จดทะเบียน
ตามลักษณะน้ียังไม�ได� จนกว�าจะได�จดทะเบียนแล�ว แต�ฝRายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชน"เช�นว�า
น้ันได� 

แต�ถึงกระน้ันก็ดี ผู�เปBนหุ�นส�วน ผู�ถือหุ�น ห�างหุ�นส�วน หรือบริษัทซึ่งได�รับชําระหน้ี
ก�อนจดทะเบียนน้ันย�อมไม�จําต�องคืน 

 
มาตรา ๑๐๒๓/๑๓๗  ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทจะยกมาตรา ๑๐๒๓ ข้ึนต�อสู�

บุคคลภายนอกผู�สุจริตเพ่ือไม�ให�ต�องรับผิดโดยอ�างว�าผู�เปBนหุ�นส�วน ห�างหุ�นส�วน บริษัทหรือกรรมการ
ไม�มีอํานาจกระทําการมิได� 

 
มาตรา ๑๐๒๔  ในระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนด�วยกันก็ดี หรือในระหว�างผู�ถือหุ�นด�วยกันก็

                                                 
๓๕ มาตรา ๑๐๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๖ มาตรา ๑๐๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗ มาตรา ๑๐๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ดี ในระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนกับห�างหุ�นส�วนก็ดี ในระหว�างผู�ถือหุ�นกับบริษัทก็ดี ท�านให�สันนิษฐานไว�
ก�อนว�าบรรดาสมุดบัญชีเอกสารของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท หรือของผู�ชําระบัญชีห�างหุ�นส�วนหรือ
บริษัทใด ๆ น้ัน ย�อมเปBนพยานหลักฐานอันถูกต�องตามข�อความท่ีได�บันทึกไว�ในน้ันทุกประการ 

 
หมวด ๒ 

ห�างหุ�นส�วนสามัญ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

บทวิเคราะห" 
   

 
มาตรา ๑๐๒๕  อันว�าห�างหุ�นส�วนสามัญน้ัน คือห�างหุ�นส�วนประเภทซึ่งผู�เปBนหุ�นส�วน

หมดทุกคนต�องรับผิดร�วมกันเพ่ือหน้ีทั้งปวงของหุ�นส�วนโดยไม�มีจํากัด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
ความเก่ียวพันระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนด�วยกันเอง 

   
 

มาตรา ๑๐๒๖  ผู�เปBนหุ�นส�วนทุกคนต�องมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดมาลงหุ�นด�วยในห�างหุ�นส�วน 
สิ่งท่ีนํามาลงด�วยน้ัน จะเปBนเงินหรือทรัพย"สินสิ่งอ่ืน หรือลงแรงงานก็ได� 
 
มาตรา ๑๐๒๗  ในเม่ือมีกรณีเปBนข�อสงสัย ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าสิ่งซึ่งนํามาลง

หุ�นด�วยกันน้ันมีค�าเท�ากัน 
 
มาตรา ๑๐๒๘  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดได�ลงแต�แรงงานของตนเข�าเปBนหุ�น และใน

สัญญาเข�าหุ�นส�วนมิได�ตีราคาค�าแรงไว� ท�านให�คํานวณส�วนกําไรของผู�ท่ีเปBนหุ�นส�วนด�วยลงแรงงาน
เช�นน้ัน เสมอด�วยส�วนถัวเฉลี่ยของผู�เปBนหุ�นส�วนซึ่งได�ลงเงินหรือลงทรัพย"สินเข�าหุ�นในการน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๒๙  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงเอาทรัพย"สินมาให�ใช�เปBนการลงหุ�นด�วยไซร� 

ความเก่ียวพันระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนคนน้ันกับห�างหุ�นส�วนในเร่ืองส�งมอบและซ�อมแซมก็ดี ความรับผิด
เพ่ือชํารุดบกพร�องก็ดี ความรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิก็ดี ข�อยกเว�นความรับผิดก็ดี ท�านให�บังคับตาม
บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ี ว�าด�วยเช�าทรัพย" 

 
มาตรา ๑๐๓๐  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงให�กรรมสิทธ์ิในทรัพย"สินอันใดอันหน่ึงเปBน

การลงหุ�นด�วยไซร� ความเก่ียวพันระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนคนน้ันกับห�างหุ�นส�วนในเร่ืองส�งมอบและ
ซ�อมแซมก็ดี ความรับผิดเพ่ือชํารุดบกพร�องก็ดี ความรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิก็ดี ข�อยกเว�นความรับผิด
ก็ดี ท�านให�บังคับตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ี ว�าด�วยซื้อขาย 
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มาตรา ๑๐๓๑  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดละเลยไม�ส�งมอบส�วนลงหุ�นของตนเสียเลย 

ท�านว�าต�องส�งคําบอกกล�าวเปBนจดหมายจดทะเบียนไปรษณีย"ไปยังผู�เปBนหุ�นส�วนคนน้ัน ให�ส�งมอบส�วน
ลงหุ�นของตนมาภายในเวลาอันสมควร มิฉะน้ันผู�เปBนหุ�นส�วนคนอ่ืน ๆ จะลงเน้ือเห็นพร�อมกัน หรือ
โดยเสียงข�างมากด�วยกันสุดแต�ข�อสัญญา ให�เอาผู�เปBนหุ�นส�วนคนน้ันออกเสียได� 

 
มาตรา ๑๐๓๒  ห�ามมิให�เปลี่ยนแปลงข�อสัญญาเดิมแห�งห�างหุ�นส�วนหรือประเภท

แห�งกิจการ นอกจากด�วยความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนหมดด�วยกันทุกคน เว�นแต�จะมีข�อตกลงกันไว�
เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๓๓  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนมิได�ตกลงกันไว�ในกระบวนจัดการห�างหุ�นส�วนไซร� 

ท�านว�าผู�เปBนหุ�นส�วนย�อมจัดการห�างหุ�นส�วนน้ันได�ทุกคน แต�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงคนใดจะเข�าทํา
สัญญาอันใดซึ่งผู�เปBนหุ�นส�วนอีกคนหน่ึงทักท�วงน้ันไม�ได� 

ในกรณีเช�นน้ี ท�านให�ถือว�าผู�เปBนหุ�นส�วนย�อมเปBนหุ�นส�วนผู�จัดการทุกคน 
 
มาตรา ๑๐๓๔  ถ�าได�ตกลงกันไว�ว�าการงานของห�างหุ�นส�วนน้ันจักให�เปBนไปตาม

เสียงข�างมากแห�งผู�เปBนหุ�นส�วนไซร� ท�านให�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงมีเสียงเปBนคะแนนหน่ึง โดยไม�ต�อง
คํานึงถึงจํานวนท่ีลงหุ�นด�วยมากหรือน�อย 

 
มาตรา ๑๐๓๕  ถ�าได�ตกลงกันไว�ว�าจะให�ผู�เปBนหุ�นส�วนหลายคนจัดการห�างหุ�นส�วน

ไซร� หุ�นส�วนผู�จัดการแต�ละคนจะจัดการห�างหุ�นส�วนน้ันก็ได� แต�หุ�นส�วนผู�จัดการคนหน่ึงคนใดจะทํา
การอันใดซึ่งหุ�นส�วนผู�จัดการอีกคนหน่ึงทักท�วงน้ันไม�ได� 

 
มาตรา ๑๐๓๖  อันหุ�นส�วนผู�จัดการน้ัน จะเอาออกจากตําแหน�งได�ต�อเม่ือผู�เปBน

หุ�นส�วนท้ังหลายอ่ืนยินยอมพร�อมกัน เว�นแต�จะได�ตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๓๗  ถึงแม�ว�าผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหลายได�ตกลงให�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนเดียวหรือ

หลายคนเปBนผู�จัดการห�างหุ�นส�วนก็ดี ผู�เปBนหุ�นส�วนทุกคนนอกจากผู�จัดการย�อมมีสิทธิท่ีจะไต�ถามถึง
การงานของห�างหุ�นส�วนท่ีจัดอยู�น้ันได�ทุกเม่ือ และมีสิทธิท่ีจะตรวจและคัดสําเนาสมุดบัญชี และ
เอกสารใด ๆ ของหุ�นส�วนได�ด�วย 

 
มาตรา ๑๐๓๘  ห�ามมิให�ผู�เปBนหุ�นส�วนประกอบกิจการอย�างหน่ึงอย�างใดซึ่งมีสภาพ

ดุจเดียวกัน และเปBนการแข�งขันกับกิจการของห�างหุ�นส�วนน้ัน ไม�ว�าทําเพ่ือประโยชน"ตนหรือประโยชน"
ผู�อ่ืน โดยมิได�รับความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนคนอ่ืน ๆ 

ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดทําการฝRาฝVนต�อบทบัญญัติมาตราน้ีไซร� ผู�เปBนหุ�นส�วนคนอ่ืน ๆ 
ชอบท่ีจะเรียกเอาผลกําไรซึ่งผู�น้ันหาได�ท้ังหมด หรือเรียกเอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการท่ีห�างหุ�นส�วน
ได�รับความเสียหายเพราะเหตุน้ัน แต�ท�านห�ามมิให�ฟPองเรียกเม่ือพ�นเวลาป:หน่ึงนับแต�วันทําการฝRาฝVน 
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มาตรา ๑๐๓๙  ผู� เปBนหุ�นส�วนจําต�องจัดการงานของห�างหุ�นส�วนด�วยความ
ระมัดระวังให�มากเสมือนกับจัดการงานของตนเองฉะน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๔๐  ห�ามมิให�ชักนําเอาบุคคลผู�อ่ืนเข�ามาเปBนหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนโดย

มิได�รับความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนหมดด�วยกันทุกคน เว�นแต�จะได�ตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๔๑  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงโอนส�วนกําไรของตนในห�างหุ�นส�วน

ท้ังหมดก็ดี หรือแต�บางส�วนก็ดี ให�แก�บุคคลภายนอกโดยมิได�รับความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วน
ท้ังหลายอ่ืนไซร� ท�านว�าบุคคลภายนอกน้ันจะกลายเปBนเข�าหุ�นส�วนด�วยก็หามิได� 

 
มาตรา ๑๐๔๒  ความเก่ียวพันระหว�างหุ�นส�วนผู�จัดการกับผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหลายอ่ืน

น้ัน ท�านให�บังคับด�วยบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยตัวแทน 
 
มาตรา ๑๐๔๓  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนอันมิได�เปBนผู�จัดการเอ้ือมเข�ามาจัดการงานของห�าง

หุ�นส�วนก็ดี หรือผู�เปBนหุ�นส�วนซึ่งเปBนผู�จัดการกระทําล�วงขอบอํานาจของตนก็ดี ท�านให�บังคับด�วย
บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ี ว�าด�วยจัดการงานนอกสั่ง 

 
มาตรา ๑๐๔๔  อันส�วนกําไรก็ดี ส�วนขาดทุนก็ดี ของผู�เปBนหุ�นส�วนทุก ๆ คนน้ัน 

ย�อมเปBนไปตามส�วนท่ีลงหุ�น 
 
มาตรา ๑๐๔๕  ถ�าหุ�นส�วนของผู�ใดได�กําหนดไว�แต�เพียงข�างฝRายกําไรว�าจะแบ�งเอา

เท�าไร หรือกําหนดแต�เพียงข�างขาดทุนว�าจะยอมขาดเท�าไรฉะน้ีไซร� ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า
หุ�นส�วนของผู�น้ันมีส�วนกําไรและส�วนขาดทุนเปBนอย�างเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๐๔๖  ผู�เปBนหุ�นส�วนไม�ว�าคนหน่ึงคนใดหามีสิทธิจะได�รับบําเหน็จเพ่ือท่ีได�

จัดการงานของห�างหุ�นส�วนน้ันไม� เว�นแต�จะได�มีความตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๔๗  ถ�าช่ือของผู�เปBนหุ�นส�วนซึ่งออกจากหุ�นส�วนไปแล�วยังคงใช�เรียกขาน

ติดเปBนช่ือห�างหุ�นส�วนอยู� ท�านว�าผู�เปBนหุ�นส�วนน้ันชอบท่ีจะเรียกให�งดใช�ช่ือของตนเสียได� 
 
มาตรา ๑๐๔๘  ผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงจะเรียกเอาส�วนของตนจากหุ�นส�วนอ่ืน ๆ แม�

ในกิจการค�าขายอันใดซึ่งไม�ปรากฏช่ือของตนก็ได� 
 

ส�วนท่ี ๓ 
ความเก่ียวพันระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนกับบุคคลภายนอก 

   
 

มาตรา ๑๐๔๙  ผู�เปBนหุ�นส�วนจะถือเอาสิทธิใด ๆ แก�บุคคลภายนอกในกิจการ
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ค�าขายซึ่งไม�ปรากฏช่ือของตนน้ันหาได�ไม� 
 
มาตรา ๑๐๕๐  การใด ๆ อันผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงได�จัดทําไปในทางท่ีเปBน

ธรรมดาการค�าขายของห�างหุ�นส�วนน้ัน ท�านว�าผู�เปBนหุ�นส�วนหมดทุกคนย�อมมีความผูกพันในการน้ัน ๆ 
ด�วย และจะต�องรับผิดร�วมกันโดยไม�จํากัดจํานวนในการชําระหน้ี อันได�ก�อให�เกิดข้ึนเพราะจัดการไป
เช�นน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๕๑  ผู�เปBนหุ�นส�วนซึ่งออกจากหุ�นส�วนไปแล�วยังคงต�องรับผิดในหน้ีซึ่งห�าง

หุ�นส�วนได�ก�อให�เกิดข้ึนก�อนท่ีตนได�ออกจากหุ�นส�วนไป 
 
มาตรา ๑๐๕๒  บุคคลผู�เข�าเปBนหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนย�อมต�องรับผิดในหน้ีใด ๆ ซึ่ง

ห�างหุ�นส�วนได�ก�อให�เกิดข้ึนก�อนท่ีตนเข�ามาเปBนหุ�นส�วนด�วย 
 
มาตรา ๑๐๕๓  ห�างหุ�นส�วนซึ่งมิได�จดทะเบียนน้ัน ถึงแม�จะมีข�อจํากัดอํานาจของ

หุ�นส�วนคนหน่ึงในการท่ีจะผูกพันผู� เปBนหุ�นส�วนคนอ่ืน ๆ ท�านว�าข�อจํากัดเช�นน้ันก็หามีผลถึง
บุคคลภายนอกไม� 

 
มาตรา ๑๐๕๔  บุคคลใดแสดงตนว�าเปBนหุ�นส�วนด�วยวาจาก็ดี ด�วยลายลักษณ"อักษร

ก็ดี ด�วยกิริยาก็ดี ด�วยยินยอมให�เขาใช�ช่ือตนเปBนช่ือห�างหุ�นส�วนก็ดี หรือรู�แล�วไม�คัดค�านปล�อยให�เขา
แสดงว�าตนเปBนหุ�นส�วนก็ดี ท�านว�าบุคคลน้ันย�อมต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอกในบรรดาหน้ีของห�าง
หุ�นส�วนเสมือนเปBนหุ�นส�วน 

ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงคนใดตายไปแล�ว และห�างหุ�นส�วนน้ันยังคงค�าต�อไปในช่ือ
เดิมของห�าง ท�านว�าเหตุเพียงท่ีคงใช�ช่ือเดิมน้ันก็ดี หรือใช�ช่ือของหุ�นส�วนผู�ตายควบอยู�ด�วยก็ดี หาทํา
ให�ความรับผิดมีแก�กองทรัพย"มรดกของผู�ตายเพ่ือหน้ีใด ๆ อันห�างหุ�นส�วนได�ก�อให�เกิดข้ึนภายหลัง
มรณะน้ันไม� 

 
ส�วนท่ี ๔ 

การเลิกและชําระบัญชีห�างหุ�นส�วนสามัญ 
   

 
มาตรา ๑๐๕๕  ห�างหุ�นส�วนสามัญย�อมเลิกกันด�วยเหตุดังกล�าวต�อไปน้ี 
(๑) ถ�าในสัญญาทําไว�มีกําหนดกรณีอันใดเปBนเหตุที่จะเลิกกัน เม่ือมีกรณีน้ัน 
(๒) ถ�าสัญญาทําไว�เฉพาะกําหนดกาลใด เม่ือสิ้นกําหนดกาลน้ัน 
(๓) ถ�าสัญญาทําไว�เฉพาะเพ่ือทํากิจการอย�างหน่ึงอย�างใดแต�อย�างเดียว เม่ือเสร็จ

การน้ัน 
(๔) เม่ือผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงให�คําบอกกล�าวแก�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนอ่ืน ๆ ตาม

กําหนดดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๐๕๖ 
(๕) เ ม่ือผู� เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงตาย หรือล�มละลาย หรือตกเปBนผู� ไร�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๕ 
- 
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ความสามารถ 
 
มาตรา ๑๐๕๖  ถ�าห�างหุ�นส�วนได�ต้ังข้ึนไม�มีกําหนดกาลอย�างหน่ึงอย�างใดเปBนยุติ 

ท�านว�าจะเลิกได�ต�อเม่ือผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงบอกเลิกเม่ือสิ้นรอบป:ในทางบัญชีเงินของห�าง
หุ�นส�วนน้ัน และผู�เปBนหุ�นส�วนน้ันต�องบอกกล�าวความจํานงจะเลิกล�วงหน�าไม�น�อยกว�าหกเดือน 

 
มาตรา ๑๐๕๗  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดร�องขอเม่ือมีกรณีอย�างใดอย�างหน่ึงดังจะ

กล�าวต�อไปน้ี ศาลอาจสั่งให�ห�างหุ�นส�วนสามัญเลิกกันเสียก็ได� คือ 
(๑) เม่ือผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงนอกจากผู�ร�องฟPองน้ัน ล�วงละเมิดบทบังคับใด ๆ 

อันเปBนข�อสาระสําคัญซึ่งสัญญาหุ�นส�วนกําหนดไว�แก�ตน โดยจงใจหรือเลินเล�ออย�างร�ายแรง 
(๒) เม่ือกิจการของห�างหุ�นส�วนน้ันจะทําไปก็มีแต�ขาดทุนอย�างเดียว และไม�มีหวังจะ

กลับฟVdนตัวได�อีก 
(๓) เม่ือมีเหตุอ่ืนใด ๆ ทําให�ห�างหุ�นส�วนน้ันเหลือวิสัยท่ีจะดํารงคงอยู�ต�อไปได� 
 
มาตรา ๑๐๕๘  เม่ือเหตุอันใดอันหน่ึงเกิดข้ึนเก่ียวด�วยผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึง ซึ่งตาม

ความในมาตรา ๑๐๕๗ หรือมาตรา ๑๐๖๗ เปBนเหตุให�ผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหลายนอกน้ันมีสิทธิจะเรียกให�
เลิกห�างหุ�นส�วนได�ไซร� ในเม่ือผู�เปBนหุ�นส�วนเหล�าน้ันย่ืนคําร�อง ท�านว�าศาลจะสั่งให�กําจัดหุ�นส�วนผู�
ต�นเหตุคนน้ันออกเสียจากห�างหุ�นส�วนแทนสั่งให�เลิกห�างหุ�นส�วนก็ได� 

ในการแบ�งทรัพย"สินระหว�างห�างหุ�นส�วนกับผู�เปBนหุ�นส�วนซึ่งถูกกําจัดน้ัน ท�านให�ตี
ราคาทรัพย"สินของห�างหุ�นส�วนตามราคาท่ีเปBนอยู�ในเวลาแรกย่ืนคําร�องขอให�กําจัด 

 
มาตรา ๑๐๕๙  ถ�าเม่ือสิ้นกําหนดกาลซึ่งได�ตกลงกันไว� และผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหลาย

หรือผู�เปBนหุ�นส�วนซึ่งเคยได�จัดการอยู�ในระหว�างกําหนดน้ัน ยังคงดําเนินการค�าของห�างหุ�นส�วนอยู�
ต�อไปโดยมิได�ชําระบัญชีหรือชําระเงินกันให�เสร็จไปไซร� ท�านให�ถือว�าผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังปวงได�ตกลงคง
ทําการเปBนหุ�นส�วนกันสืบไปโดยไม�มีกําหนดกาล 

 
มาตรา ๑๐๖๐  ในกรณีอย�างใดอย�างหน่ึงซึ่งกล�าวไว�ในมาตรา ๑๐๕๕ อนุมาตรา ๔ 

หรืออนุมาตรา ๕ น้ัน ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนท่ียังอยู�รับซื้อหุ�นของผู�ท่ีออกจากหุ�นส�วนไปไซร� ท�านว�าสัญญา
หุ�นส�วนน้ันก็ยังคงใช�ได�ต�อไปในระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนท่ียังอยู�ด�วยกัน 

 
มาตรา ๑๐๖๑  เม่ือห�างหุ�นส�วนเลิกกันแล�วก็ให�จัดการชําระบัญชีเว�นแต�จะได�ตกลง

กันให�จัดการทรัพย"สินโดยวิธีอ่ืนในระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนด�วยกัน หรือว�าห�างหุ�นส�วนน้ันศาลได�
พิพากษาให�ล�มละลาย 

ถ�าการเลิกห�างหุ�นส�วนน้ันได�เปBนไปโดยท่ีเจ�าหน้ีเฉพาะตัวของผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคน
หน่ึงได�ให�คําบอกกล�าวก็ดี หรือโดยท่ีผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงล�มละลายก็ดี ท�านว�าจะงดการชําระ
บัญชีเสียได�ต�อเม่ือเจ�าหน้ีคนน้ัน หรือเจ�าพนักงานรักษาทรัพย"ยินยอมด�วย 

การชําระบัญชีน้ัน ให�ผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหมดด�วยกันจัดทํา หรือให�บุคคลอ่ืนซึ่งผู�เปBน
หุ�นส�วนได�ต้ังแต�งข้ึนน้ันเปBนผู�จัดทํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๖ 
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การแต�งต้ังผู�ชําระบัญชี ให�วินิจฉัยช้ีขาดโดยคะแนนเสียงข�างมากของผู�เปBนหุ�นส�วน 
 
มาตรา ๑๐๖๒  การชําระบัญชี ให�ทําโดยลําดับดังน้ี คือ 
(๑) ให�ชําระหน้ีทั้งหลายซึ่งค�างชําระแก�บุคคลภายนอก 
(๒) ให�ชดใช�เงินทดรองและค�าใช�จ�ายซึ่งผู�เปBนหุ�นส�วนได�ออกของตนไปเพ่ือจัดการค�า

ของห�าง 
(๓) ให�คืนทุนทรัพย"ซึ่งผู�เปBนหุ�นส�วนแต�ละคนได�ลงเปBนหุ�น 
ถ�ายังมีทรัพย"เหลืออยู�อีกเท�าไร ก็ให�เฉลี่ยแจกเปBนกําไรในระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วน 
 
มาตรา ๑๐๖๓  ถ�าเม่ือได�ชําระหน้ีซึ่งค�างชําระแก�บุคคลภายนอกและชดใช�เงินทด

รองและค�าใช�จ�ายแล�ว สินทรัพย"ท่ียังอยู�ไม�พอจะคืนแก�ผู�เปBนหุ�นส�วนให�ครบจํานวนท่ีลงหุ�นไซร� ส�วนท่ี
ขาดน้ีคือขาดทุน ซึ่งต�องคิดเฉลี่ยช�วยกันขาด 
 

ส�วนท่ี ๕ 
การจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนสามัญ 

   
 

มาตรา ๑๐๖๔  อันห�างหุ�นส�วนสามัญน้ัน จะจดทะเบียนก็ได� 
การลงทะเบียนน้ัน ท�านบังคับให�มีรายการดังน้ี คือ 
(๑) ช่ือห�างหุ�นส�วน 
(๒) วัตถุที่ประสงค"ของห�างหุ�นส�วน 
(๓) ท่ีต้ังสํานักงานแห�งใหญ�และสาขาท้ังปวง 
(๔) ช่ือและท่ีสํานักกับท้ังอาชีวะของผู�เปBนหุ�นส�วนทุก ๆ คน ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดมี

ช่ือย่ีห�อ ก็ให�ลงทะเบียนท้ังช่ือและย่ีห�อด�วย 
(๕) ช่ือหุ�นส�วนผู�จัดการ ในเม่ือได�ต้ังแต�งให�เปBนผู�จัดการแต�เพียงบางคน 
(๖) ถ�ามีข�อจํากัดอํานาจของหุ�นส�วนผู�จัดการประการใดให�ลงไว�ด�วย 
(๗) ตราซึ่งใช�เปBนสําคัญของห�างหุ�นส�วน 
ข�อความซึ่งลงทะเบียนน้ัน จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอันคู�สัญญาเห็นสมควรจะให�

ประชาชนทราบด�วยก็ได� 
การลงทะเบียนน้ัน ต�องลงลายมือช่ือของผู�เปBนหุ�นส�วนทุกคน และต�องประทับตรา

ของห�างหุ�นส�วนน้ันด�วย 
ให�พนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนส�งมอบให�แก�ห�างหุ�นส�วนน้ัน

ฉบับหน่ึง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๗ 
- 
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มาตรา ๑๐๖๔/๑๓๘  หุ�นส�วนผู�จัดการคนใดในห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนจะลาออกจาก
ตําแหน�ง ให�ย่ืนใบลาออกต�อหุ�นส�วนผู�จัดการอ่ืนคนหน่ึงคนใด การลาออกมีผลนับแต�วันท่ีใบลาออกไป
ถึงหุ�นส�วนผู�จัดการอ่ืนน้ัน 

ในกรณีท่ีห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนมีหุ�นส�วนผู�จัดการคนเดียว ให�หุ�นส�วนผู�จัดการท่ีจะ
ลาออกจากตําแหน�งแจ�งเปBนหนังสือให�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงคนใดทราบเพ่ือนัดประชุมและพิจารณา
ต้ังผู�จัดการคนใหม� พร�อมกับแนบใบลาออกไปด�วย การลาออกมีผลนับแต�วันท่ีใบลาออกไปถึงหุ�นส�วน
ผู�น้ัน 

หุ�นส�วนผู�จัดการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง จะแจ�งการลาออกของตนให�
นายทะเบียนทราบด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๑๐๖๔/๒๓๙  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหุ�นส�วนผู�จัดการ ให�ห�างหุ�นส�วนจด

ทะเบียนนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
มาตรา ๑๐๖๕  ผู�เปBนหุ�นส�วนอาจถือเอาประโยชน"แก�บุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิ

อันห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนน้ันได�มา แม�ในกิจการซึ่งไม�ปรากฏช่ือของตน 
 
มาตรา ๑๐๖๖  ห�ามมิให�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงคนใดในห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน

ประกอบกิจการอย�างหน่ึงอย�างใดอันมีสภาพเปBนอย�างเดียวกัน และเปBนการแข�งขันกับกิจการของห�าง
หุ�นส�วนน้ัน ไม�ว�าทําเพ่ือประโยชน"ตนหรือเพ่ือประโยชน"ผู�อ่ืน หรือไปเข�าเปBนหุ�นส�วนไม�จํากัดความรับ
ผิดในห�างหุ�นส�วนอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเปBนอย�างเดียวกัน และแข�งขันกับกิจการของห�าง
หุ�นส�วนจดทะเบียนน้ัน เว�นไว�แต�จะได�รับคํายินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนอ่ืนท้ังหมด 

แต�ข�อห�ามเช�นว�ามาน้ี ท�านว�าจะไม�พึงใช�ได� ถ�าหากผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหลายได�รู�อยู�แล�ว
ในเวลาเม่ือลงทะเบียนห�างหุ�นส�วนน้ันว�า ผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงได�ทํากิจการ หรือเข�าเปBนหุ�นส�วนอยู�ใน
ห�างหุ�นส�วนอ่ืนอันมีวัตถุท่ีประสงค"อย�างเดียวกัน และในสัญญาเข�าหุ�นส�วนท่ีทําไว�ต�อกันน้ันก็ไม�ได�
บังคับให�ถอนตัวออก 

 
มาตรา ๑๐๖๗  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดกระทําการฝRาฝVนต�อบทบัญญัติในมาตราก�อน

น้ีไซร� ท�านว�าห�างหุ�นส�วนซึ่งจดทะเบียนน้ันชอบท่ีจะเรียกเอาผลกําไรอันผู�น้ันหาได�ท้ังหมดหรือเรียก
เอาค�าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายซึ่งห�างหุ�นส�วนได�รับเพราะเหตุน้ัน 

แต�ทั้งน้ีท�านห�ามมิให�ฟPองเรียกเม่ือพ�นเวลาป:หน่ึงนับแต�วันทําการฝRาฝVน 
อน่ึง บทบัญญัติมาตราน้ีไม�ลบล�างสิทธิของผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหลายนอกน้ัน ในอันจะ

เรียกให�เลิกห�างหุ�นส�วน 
 
มาตรา ๑๐๖๘  ความรับผิดของผู�เปBนหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน อันเก่ียวแก�

                                                 
๓๘ มาตรา ๑๐๖๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๙ มาตรา ๑๐๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๘ 
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หน้ีซึ่งห�างหุ�นส�วนได�ก�อให�เกิดข้ึนก�อนท่ีตนออกจากหุ�นส�วนน้ัน ย�อมมีจํากัดเพียงสองป:นับแต�เม่ือออก
จากหุ�นส�วน 

 
มาตรา ๑๐๖๙  นอกจากในกรณีท้ังหลายท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๐๕๕ ท�านว�าห�าง

หุ�นส�วนจดทะเบียนย�อมเลิกกันเม่ือห�างหุ�นส�วนน้ันล�มละลาย 
 
มาตรา ๑๐๗๐  เม่ือใดห�างหุ�นส�วนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชําระหน้ี เม่ือน้ันเจ�าหน้ีของ

ห�างหุ�นส�วนน้ันชอบท่ีจะเรียกให�ชําระหน้ีเอาแต�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนใดคนหน่ึงก็ได� 
 
มาตรา ๑๐๗๑  ในกรณีที่กล�าวไว�ในมาตรา ๑๐๗๐ น้ัน ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนนําพิสูจน"ได�

ว�า 
(๑) สินทรัพย"ของห�างหุ�นส�วนยังมีพอท่ีจะชําระหน้ีได�ทั้งหมดหรือบางส�วน และ 
(๒) การท่ีจะบังคับเอาแก�ห�างหุ�นส�วนน้ันไม�เปBนการยากฉะน้ีไซร� 
ศาลจะบังคับให�เอาสินทรัพย"ของห�างหุ�นส�วนน้ันชําระหน้ีก�อนก็ได� สุดแต�ศาลจะ

เห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๐๗๒  ถ�าห�างหุ�นส�วนซึ่งจดทะเบียนยังมิได�เลิกกันตราบใด เจ�าหน้ีของผู�

เปBนหุ�นส�วนเฉพาะตัวย�อมใช�สิทธิได�แต�เพียงในผลกําไรหรือเงินซึ่งห�างหุ�นส�วนค�างชําระแก�ผู�เปBน
หุ�นส�วนคนน้ันเท�าน้ัน ถ�าห�างหุ�นส�วนน้ันเลิกกันแล�ว เจ�าหน้ีย�อมใช�สิทธิได�ตลอดจนถึงหุ�นของผู�เปBน
หุ�นส�วนคนน้ันอันมีในสินทรัพย"ของห�างหุ�นส�วน 
 

ส�วนท่ี ๖ 
การควบห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนเข�ากัน 

   
 

มาตรา ๑๐๗๓  ห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนห�างหน่ึงจะควบเข�าเปBนอันเดียวกับห�าง
หุ�นส�วนจดทะเบียนอีกห�างหน่ึงก็ได� โดยความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหมด เว�นแต�จะได�ตกลงกัน
ไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๗๔  เม่ือห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนห�างใดปลงใจจะควบเข�ากันกับห�างอ่ืน 

ห�างหุ�นส�วนน้ันต�องโฆษณาในหนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีน้ันสองคร้ังเปBนอย�างน�อย และส�งคําบอกกล�าว
ความประสงค"ท่ีจะควบเข�ากันน้ันแก�บรรดาผู�ซึ่งห�างหุ�นส�วนรู�ว�าเปBนเจ�าหน้ี และขอให�เจ�าหน้ีผู�มีข�อ
คัดค�านอย�างหน่ึงอย�างใด ในการท่ีจะทําน้ันส�งคําคัดค�านไปภายในสามเดือนนับแต�วันบอกกล�าว 

ถ�าไม�มีใครคัดค�านภายในกําหนดเวลาเช�นว�าน้ัน ก็ให�พึงถือว�าไม�มีคัดค�าน 
ถ�ามีคัดค�านไซร� ท�านมิให�ห�างหุ�นส�วนจัดการควบเข�ากัน เว�นแต�จะได�ใช�หน้ีท่ี

เรียกร�องหรือให�ประกันเพ่ือหน้ีน้ันแล�ว 
 
มาตรา ๑๐๗๕  เม่ือห�างได�ควบเข�ากันแล�ว ต�างห�างก็ต�างมีหน�าท่ีจะต�องนําความน้ัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๙ 
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จดลงทะเบียน ว�าได�ควบเข�ากันเปBนห�างหุ�นส�วนข้ึนใหม� 
 
มาตรา ๑๐๗๖  ห�างหุ�นส�วนใหม�น้ีย�อมได�ไปท้ังสิทธิ ท้ังต�องอยู�ในความรับผิดของ

ห�างหุ�นส�วนเดิมท่ีได�ควบเข�ากันน้ันท้ังสิ้น 
 

หมวด ๓ 
หุ�นส�วนส�วนจํากัด 
   

 
มาตรา ๑๐๗๗  อันห�างหุ�นส�วนจํากัดน้ัน คือห�างหุ�นส�วนประเภทหน่ึง ซึ่งมีผู�เปBน

หุ�นส�วนสองจําพวก ดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ผู�เปBนหุ�นส�วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจํากัดความรับผิดเพียงไม�เกินจํานวนเงิน

ท่ีตนรับจะลงหุ�นในห�างหุ�นส�วนน้ันจําพวกหน่ึง และ 
(๒) ผู�เปBนหุ�นส�วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต�องรับผิดร�วมกันในบรรดาหน้ีของห�าง

หุ�นส�วนไม�มีจํากัดจํานวนอีกจําพวกหน่ึง 
 
มาตรา ๑๐๗๘  อันห�างหุ�นส�วนจํากัดน้ัน ท�านบังคับว�าต�องจดทะเบียน 
การลงทะเบียนน้ัน ต�องมีรายการดังต�อไปน้ี คือ 
(๑) ช่ือห�างหุ�นส�วน 
(๒) ข�อแถลงความว�าเปBนห�างหุ�นส�วนจํากัด และวัตถุที่ประสงค"ของห�างหุ�นส�วนน้ัน 
(๓) ท่ีต้ังสํานักงานแห�งใหญ�และสํานักงานสาขาท้ังปวง 
(๔) ช่ือ ย่ีห�อ สํานัก และอาชีวะของผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิด และ

จํานวนเงินซึ่งเขาเหล�าน้ันได�ลงหุ�นด�วยในห�างหุ�นส�วน 
(๕) ช่ือ ย่ีห�อ สํานัก และอาชีวะของผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกไม�จํากัดความรับผิด 
(๖) ช่ือหุ�นส�วนผู�จัดการ 
(๗) ถ�ามีข�อจํากัดอํานาจหุ�นส�วนผู�จัดการอันจะผูกพันห�างหุ�นส�วนน้ันประการใดให�ลง

ไว�ด�วย 
ข�อความซึ่งลงทะเบียนน้ัน จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอันคู�สัญญาเห็นสมควรจะให�

ประชาชนทราบด�วยก็ได� 
การลงทะเบียนน้ัน ต�องลงลายมือช่ือของผู�เปBนหุ�นส�วนทุกคน และต�องประทับตรา

ของห�างหุ�นส�วนน้ันด�วย  
ให�พนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนส�งมอบให�แก�ห�างหุ�นส�วนน้ัน

ฉบับหน่ึง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๐ 
- 
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มาตรา ๑๐๗๘/๑๔๐  หุ�นส�วนผู�จัดการคนใดจะลาออกจากตําแหน�ง ให�ย่ืนใบลาออก
ต�อหุ�นส�วนผู�จัดการคนหน่ึงคนใด การลาออกมีผลนับแต�วันท่ีใบลาออกไปถึงหุ�นส�วนผู�จัดการอ่ืนน้ัน 

ในกรณีท่ีห�างหุ�นส�วนจํากัดมีหุ�นส�วนผู�จัดการคนเดียว ให�หุ�นส�วนผู�จัดการท่ีจะ
ลาออกจากตําแหน�งแจ�งเปBนหนังสือให�ผู�เปBนหุ�นส�วนคนหน่ึงคนใดทราบเพ่ือนัดประชุมและพิจารณา
ต้ังหุ�นส�วนผู�จัดการคนใหม� พร�อมกับแนบใบลาออกไปด�วย การลาออกมีผลนับแต�วันท่ีใบลาออกไปถึง
หุ�นส�วนผู�น้ัน 

หุ�นส�วนผู�จัดการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง จะแจ�งการลาออกของตนให�
นายทะเบียนทราบด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๑๐๗๘/๒๔๑  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหุ�นส�วนผู�จัดการ ให�ห�างหุ�นส�วนจํากัดนํา

ความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
มาตรา ๑๐๗๙  อันห�างหุ�นส�วนจํากัดน้ัน ถ�ายังมิได�จดทะเบียนอยู�ตราบใด ท�านให�

ถือว�าเปBนห�างหุ�นส�วนสามัญซึ่งผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหมดย�อมต�องรับผิดร�วมกันในบรรดาหน้ีของห�าง
หุ�นส�วนโดยไม�มีจํากัดจํานวน จนกว�าจะได�จดทะเบียน 

 
มาตรา ๑๐๘๐  บทบัญญัติว�าด�วยห�างหุ�นส�วนสามัญข�อใด ๆ หากมิได�ยกเว�นหรือ

แก�ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติแห�งหมวด ๓ น้ี ท�านให�นํามาใช�บังคับแก�ห�างหุ�นส�วนจํากัดด�วย 
ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกไม�จํากัดความรับผิดน้ันมีอยู�หลายคนด�วยกัน ท�านให�ใช�

บทบัญญัติสําหรับห�างหุ�นส�วนสามัญเปBนวิธีบังคับในความเก่ียวพันระหว�างคนเหล�าน้ันเอง และความ
เก่ียวพันระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนเหล�าน้ันกับห�างหุ�นส�วน 

 
มาตรา ๑๐๘๑  ห�ามมิให�เอาช่ือของผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดมาเรียก

ขานระคนเปBนช่ือห�าง 
 
มาตรา ๑๐๘๒  ถ�าผู� เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดยินยอมโดย

แสดงออกชัดหรือโดยปริยายให�ใช�ช่ือของตนระคนเปBนช่ือห�างไซร� ท�านว�าผู�เปBนหุ�นส�วนคนน้ันจะต�อง
รับผิดต�อบุคคลภายนอกเสมือนดังว�าเปBนหุ�นส�วนจําพวกไม�จํากัดความรับผิดฉะน้ัน 

แต�ในระหว�างผู�เปBนหุ�นส�วนกันเองน้ัน ความรับผิดของผู�เปBนหุ�นส�วนเช�นน้ี ท�านให�คง
บังคับตามสัญญาหุ�นส�วน 

 
มาตรา ๑๐๘๓  การลงหุ�นของผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดน้ัน ท�านว�าต�อง

ให�ลงเปBนเงินหรือทรัพย"สินอย�างอ่ืน ๆ 
 

                                                 
๔๐ มาตรา ๑๐๗๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔๑ มาตรา ๑๐๗๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๑ 
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มาตรา ๑๐๘๔  ห�ามมิให�แบ�งเงินป;นผลหรือดอกเบ้ียให�แก�ผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวก
จํากัดความรับผิด นอกจากผลกําไรซึ่งห�างหุ�นส�วนทํามาค�าได� 

ถ�าทุนของห�างหุ�นส�วนลดน�อยลงไปเพราะค�าขายขาดทุน ท�านห�ามมิให�แบ�งเงินป;น
ผลหรือดอกเบ้ียให�แก�ผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิด จนกว�าทุนซึ่งขาดไปน้ันจะได�คืนมาเต็ม
จํานวนเดิม 

แต�ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดได�รับเงินป;นผลหรือดอกเบ้ียไป
แล�วโดยสุจริต ท�านว�าหาอาจจะบังคับให�เขาคืนเงินน้ันได�ไม� 

 
มาตรา ๑๐๘๕  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดได�แสดงด�วยจดหมายหรือ

ใบแจ�งความหรือด�วยวิธีอย�างอ่ืนให�บุคคลภายนอกทราบว�าตนได�ลงหุ�นไว�มากกว�าจํานวนซึ่งได�จด
ทะเบียนเพียงใด ท�านว�าผู�น้ันจะต�องรับผิดเท�าถึงจํานวนเพียงน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๘๖  ข�อซึ่ งตกลงกันในระหว�างผู� เปBนหุ�นส�วนท้ังหลาย เ พ่ือจะ

เปลี่ยนแปลงประเภททรัพย"สินท่ีลงหุ�น หรือเพ่ือจะลดจํานวนลงหุ�นแห�งผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัด
ความรับผิดคนหน่ึงคนใดน้ัน ท�านว�ายังไม�เปBนผลแก�บุคคลภายนอกจนกว�าจะได�จดทะเบียน 

เม่ือได�จดทะเบียนแล�วไซร� ข�อตกลงน้ัน ๆ ก็ย�อมมีผลแต�เพียงเฉพาะแก�หน้ีอันห�าง
หุ�นส�วนได�ก�อให�เกิดข้ึนภายหลังเวลาท่ีได�จดทะเบียนแล�วเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๘๗  อันห�างหุ�นส�วนจํากัดน้ัน ท�านว�าต�องให�แต�เฉพาะผู�เปBนหุ�นส�วน

จําพวกไม�จํากัดความรับผิดเท�าน้ันเปBนผู�จัดการ 
 
มาตรา ๑๐๘๘  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู�ใดสอดเข�าไปเก่ียวข�อง

จัดการงานของห�างหุ�นส�วน ท�านว�าผู�น้ันจะต�องรับผิดร�วมกันในบรรดาหน้ีท้ังหลายของห�างหุ�นส�วนน้ัน
โดยไม�จํากัดจํานวน 

แต�การออกความเห็นและแนะนําก็ดี ออกเสียงเปBนคะแนนนับในการต้ังและถอด
ถอนผู�จัดการตามกรณีท่ีมีบังคับไว�ในสัญญาหุ�นส�วนน้ันก็ดี ท�านหานับว�าเปBนการสอดเข�าไปเก่ียวข�อง
จัดการงานของห�างหุ�นส�วนน้ันไม� 

 
มาตรา ๑๐๘๙  ผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดน้ัน จะต้ังให�เปBนผู�ชําระบัญชี

ของห�างหุ�นส�วนก็ได� 
 
มาตรา ๑๐๙๐  ผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดจะประกอบการค�าขายอย�าง

ใด ๆ เพ่ือประโยชน"ตนหรือเพ่ือประโยชน"บุคคลภายนอกก็ได� แม�ว�าการงานเช�นน้ันจะมีสภาพเปBน
อย�างเดียวกันกับการค�าขายของห�างหุ�นส�วนก็ไม�ห�าม 

 
มาตรา ๑๐๙๑  ผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดจะโอนหุ�นของตนปราศจาก

ความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนอ่ืน ๆ ก็โอนได� 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๒ 
- 
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มาตรา ๑๐๙๒  การท่ีผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดตายก็ดี ล�มละลายหรือ
ตกเปBนคนไร�ความสามารถก็ดี หาเปBนเหตุให�ห�างหุ�นส�วนจํากัดต�องเลิกกันไม� เว�นแต�จะได�มีข�อสัญญา
กันไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๙๓  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู�ใดตาย ท�านว�าทายาท

ของผู�น้ันย�อมเข�าเปBนหุ�นส�วนแทนท่ีผู�ตาย เว�นแต�จะได�มีข�อสัญญากันไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๙๔  ถ�าผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดผู�ใดล�มละลาย ท�านว�าต�อง

เอาหุ�นของผู�น้ันในห�างหุ�นส�วนออกขายเปBนสินทรัพย"ในกองล�มละลาย 
 
มาตรา ๑๐๙๕  ตราบใดห�างหุ�นส�วนจํากัดยังมิได�เลิกกัน ตราบน้ันเจ�าหน้ีของห�าง

ย�อมไม�มีสิทธิจะฟPองร�องผู�เปBนหุ�นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดได� 
แต�เม่ือห�างหุ�นส�วนน้ันได�เลิกกันแล�ว เจ�าหน้ีของห�างมีสิทธิฟPองร�องผู�เปBนหุ�นส�วน

จําพวกจํากัดความรับผิดได�เพียงจํานวนดังน้ี คือ 
(๑) จํานวนลงหุ�นของผู�เปBนหุ�นส�วนเท�าท่ียังค�างส�งแก�ห�างหุ�นส�วน 
(๒) จํานวนลงหุ�นเท�าท่ีผู�เปBนหุ�นส�วนได�ถอนไปจากสินทรัพย"ของห�างหุ�นส�วน 
(๓) จํานวนเงินป;นผลและดอกเบ้ียซึ่งผู�เปBนหุ�นส�วนได�รับไปแล�วโดยทุจริตและฝRาฝVน

ต�อบทมาตรา ๑๐๘๔ 
 

หมวด ๔ 
บริษัทจํากัด 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
สภาพและการต้ังบริษัทจํากัด 

   
 

มาตรา ๑๐๙๖๔๒  อันว�าบริษัทจํากัดน้ัน คือบริษัทประเภทซึ่งต้ังข้ึนด�วยแบ�งทุนเปBน
หุ�นมีมูลค�าเท�า ๆ กัน โดยผู�ถือหุ�นต�างรับผิดจํากัดเพียงไม�เกินจํานวนเงินท่ีตนยังส�งใช�ไม�ครบมูลค�าของ
หุ�นท่ีตนถือ 

 
มาตรา ๑๐๙๖ ทวิ๔๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐๙๗๔๔  บุคคลใด ๆ ต้ังแต�สามคนข้ึนไปจะเร่ิมก�อการและต้ังเปBนบริษัท

                                                 
๔๒ มาตรา ๑๐๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๑๐๙๖ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๓ 
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จํากัดก็ได� โดยเข�าช่ือกันทําหนังสือบริคณห"สนธิ และกระทําการอย�างอ่ืนตามบทบัญญัติแห�งประมวล
กฎหมายน้ี 

 
มาตรา ๑๐๙๘  หนังสือบริคณห"สนธิน้ัน ต�องมีรายการดังต�อไปน้ี คือ 
(๑) ช่ือบริษัทอันคิดจะต้ังข้ึน ซึ่งต�องมีคําว�า “จํากัด” ไว�ปลายช่ือน้ันด�วยเสมอไป 
(๒) ท่ีสํานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนน้ันจะต้ังอยู� ณ ท่ีใดในพระราช 
อาณาเขต 
(๓) วัตถุที่ประสงค"ทั้งหลายของบริษัท 
(๔) ถ�อยคําสําแดงว�า ความรับผิดของผู�ถือหุ�นจะมีจํากัด 
(๕) จํานวนทุนเรือนหุ�นซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบ�งออกเปBนหุ�นมีมูลค�า

กําหนดหุ�นละเท�าไร 
(๖) ช่ือ สํานัก อาชีวะ และลายมือช่ือของบรรดาผู�เร่ิมก�อการ ท้ังจํานวนหุ�นซึ่งต�าง

คนต�างเข�าช่ือซื้อไว�คนละเท�าใด 
 
มาตรา ๑๐๙๙  หนังสือบริคณห"สนธิน้ัน ท�านให�ทําเปBนต�นฉบับไว�ไม�น�อยกว�าสอง

ฉบับ และให�ลงลายมือช่ือของบรรดาผู�เร่ิมก�อการ และลายมือช่ือท้ังปวงน้ันให�มีพยานลงช่ือรับรอง
ด�วยสองคน 

หนังสือบริคณห"สนธิซึ่งได�ทําน้ัน ท�านบังคับให�นําฉบับหน่ึงไปจดทะเบียนและมอบไว� 
ณ หอทะเบียนในส�วนพระราชอาณาเขตซึ่งบ�งไว�ว�าจะบอกทะเบียนต้ังสํานักงานของบริษัทน้ัน 

 
มาตรา ๑๑๐๐  ผู�เร่ิมก�อการทุกคนต�องลงช่ือซื้อหุ�น ๆ หน่ึงเปBนอย�างน�อย 
 
มาตรา ๑๑๐๑  บุคคลซึ่งเปBนกรรมการของบริษัทจํากัดจะรับผิดโดยไม�จํากัดก็ได� ถ�า

กรณีเปBนเช�นน้ันไซร� ท�านว�าต�องจดแถลงความรับผิดเช�นน้ันลงไว�ในหนังสือบริคณห"สนธิด�วย 
อันความรับผิดโดยไม�จํากัดของผู�เปBนกรรมการน้ัน ย�อมถึงท่ีสุดเม่ือล�วงเวลาสองป:

นับแต�วันท่ีตัวเขาออกจากตําแหน�งกรรมการ 
 
มาตรา ๑๑๐๒๔๕  ห�ามมิให�ช้ีชวนประชาชนให�ซื้อหุ�น 
 
มาตรา ๑๑๐๓๔๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๐๔  จํานวนหุ�นท้ังหมดซึ่งบริษัทคิดจะจดทะเบียนน้ัน ต�องมีผู�เข�าช่ือซื้อ

                                                                                                                                            
๔๔ มาตรา ๑๐๙๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ มาตรา ๑๑๐๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๖ มาตรา ๑๑๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๔ 
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หรือออกให�กันเสร็จก�อนการจดทะเบียนของบริษัท 
 
มาตรา ๑๑๐๕  อันหุ�นน้ัน ท�านห�ามมิให�ออกโดยราคาตํ่าไปกว�ามูลค�าของหุ�นท่ีต้ังไว� 
การออกหุ�นโดยราคาสูงกว�ามูลค�าของหุ�นท่ีต้ังไว�น้ัน หากว�าหนังสือบริคณห"สนธิให�

อํานาจไว� ก็ให�ออกได� และในกรณีเช�นน้ัน ต�องส�งใช�จํานวนท่ีล้ํามูลค�าพร�อมกันไปกับการส�งใช�เงิน
คราวแรก 

อน่ึง เงินส�งใช�ค�าหุ�นคราวแรกน้ัน ต�องมิให�น�อยกว�าร�อยละย่ีสิบห�าแห�งมูลค�าของหุ�น
ท่ีต้ังไว� 

 
มาตรา ๑๑๐๖  การท่ีเข�าช่ือซื้อหุ�นน้ันย�อมผูกพันผู�เข�าช่ือโดยเง่ือนไขว�า ถ�าบริษัท

ต้ังข้ึนแล�วจะใช�จํานวนเงินค�าหุ�นน้ัน ๆ ให�แก�บริษัทตามหนังสือช้ีชวนและข�อบังคับของบริษัท 
 
มาตรา ๑๑๐๗  เม่ือหุ�นชนิดซึ่งจะต�องลงเงินน้ันได�มีผู�เข�าช่ือซื้อหมดแล�ว ผู�เร่ิมก�อ

การต�องนัดบรรดาผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นมาประชุมกันเปBนการประชุมใหญ�โดยไม�ชักช�า ประชุมอันน้ีให�เรียกว�า
ประชุมต้ังบริษัท 

อน่ึง ให�ผู�เร่ิมก�อการส�งรายงานการต้ังบริษัทมีคํารับรองของตนว�าถูกต�อง และมี
ข�อความท่ีเก่ียวแก�กิจการอันจะพึงกระทําในท่ีประชุมต้ังบริษัททุก ๆ ข�อตามความในมาตราต�อไปน้ี 
ไปยังผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นทุกคนอย�างน�อยเจ็ดวันก�อนวันนัดประชุม 

เม่ือได�ส�งรายงานต้ังบริษัทแก�ผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นแล�ว ผู�เร่ิมก�อการต�องจัดส�งสําเนา
รายงานอันมีคํารับรองว�าถูกต�องตามท่ีบังคับไว�ในมาตราน้ีไปยังนายทะเบียนบริษัทโดยพลัน 

อน่ึง ให�ผู�เร่ิมก�อการจัดให�มีบัญชีแถลงรายช่ือ ฐานะ และสํานักของผู�เข�าช่ือซื้อหุ�น
กับจํานวนหุ�นซึ่งต�างคนได�ลงช่ือซื้อไว�เพ่ือเสนอต�อท่ีประชุมน้ันด�วย 

บทบัญญัติท้ังหลายแห�งมาตรา ๑๑๗๖, ๑๑๘๗, ๑๑๘๘, ๑๑๘๙, ๑๑๙๑, ๑๑๙๒ 
และ ๑๑๙๕ น้ัน ท�านให�นํามาใช�บังคับแก�การประชุมต้ังบริษัทด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๐๘  กิจการอันจะพึงทําในท่ีประชุมต้ังบริษัทน้ัน คือ 
(๑) ทําความตกลงต้ังข�อบังคับต�าง ๆ ของบริษัท 
(๒) ให�สัตยาบันแก�บรรดาสัญญาซึ่งผู�เร่ิมก�อการได�ทําไว� และค�าใช�จ�ายอย�างหน่ึง

อย�างใดซึ่งเขาต�องออกไปในการเร่ิมก�อบริษัท 
(๓) วางกําหนดจํานวนเงินซึ่งจะให�แก�ผู�เร่ิมก�อการ ถ�าหากมีเจตนาว�าจะให� 
(๔) วางกําหนดจํานวนหุ�นบุริมสิทธิ ท้ังกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแห�งหุ�นน้ัน ๆ ว�า

เปBนสถานใดเพียงใด ถ�าหากจะมีหุ�นเช�นน้ันในบริษัท 
(๕) วางกําหนดจํานวนหุ�นสามัญ หรือหุ�นบุริมสิทธิซึ่งออกให�เหมือนหน่ึงว�าได�ใช�เต็ม

ค�าแล�วหรือได�ใช�แต�บางส�วนแล�ว เพราะใช�ให�ด�วยอย�างอ่ืนนอกจากตัวเงิน และกําหนดว�าเพียงใดซึ่งจะ
ถือเอาเปBนว�าได�ใช�เงินแล�ว ถ�าหากจะมีหุ�นเช�นน้ันในบริษัท 

ให�แถลงในท่ีประชุมโดยเฉพาะว�า ซึ่งจะออกหุ�นสามัญหรือหุ�นบุริมสิทธิให�
เหมือนหน่ึงว�าได�ใช�เงินแล�วเช�นน้ัน เพ่ือแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพย"สินอย�างใด ให�พรรณนา
จงชัดเจนทุกประการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๕ 
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(๖) เลือกต้ังกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเปBนชุดแรกของบริษัท และวาง
กําหนดอํานาจของคนเหล�าน้ีด�วย 

 
มาตรา ๑๑๐๙  ผู�เร่ิมก�อการหรือผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นจะออกเสียงลงคะแนนไม�ได� ถ�าตนมี

ส�วนได�เสียโดยพิเศษในป;ญหาท่ียกข้ึนวินิจฉัยน้ัน 
อน่ึง มติของท่ีประชุมต้ังบริษัทย�อมไม�สมบูรณ" เว�นแต�ท่ีประชุมจะได�ลงมติโดยเสียง

ข�างมาก อันมีคะแนนของผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นรวมกันไม�น�อยกว�าก่ึงจํานวนผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นท้ังหมดซึ่งมีสิทธิ
ลงคะแนนได� และคิดตามจํานวนหุ�นรวมกันไม�น�อยกว�าก่ึงจํานวนหุ�นของผู�ถือหุ�นน้ัน ๆ ท้ังหมดด�วยกัน 
 

มาตรา ๑๑๑๐  เม่ือได�ประชุมต้ังบริษัทแล�ว ให�ผู�เร่ิมก�อการบริษัทมอบการท้ังปวง
ให�แก�กรรมการของบริษัท 

เม่ือกรรมการได�รับการแล�ว ก็ให�ลงมือจัดการเรียกให�ผู�เร่ิมก�อการและผู�เข�าช่ือซื้อหุ�น
ท้ังหลายใช�เงินในหุ�นซึ่งจะต�องใช�เปBนตัวเงิน เรียกหุ�นหน่ึงไม�น�อยกว�าร�อยละย่ีสิบห�า ตามท่ีได�กําหนด
ไว�ในหนังสือช้ีชวนบอกกล�าวปRาวร�องหรือหนังสือชวนให�ซื้อหุ�น 

 
มาตรา ๑๑๑๑  เม่ือจํานวนเงินซึ่งว�าไว�ในมาตรา ๑๑๑๐ ได�ใช�เสร็จแล�ว กรรมการ

ต�องไปขอจดทะเบียนบริษัทน้ัน 
คําขอและข�อความท่ีลงในทะเบียนน้ัน ให�ระบุรายการตามท่ีได�ตกลงกันในท่ีประชุม

ต้ังบริษัท ดังต�อไปน้ี คือ 
(๑) จํานวนหุ�นท้ังสิ้นซึ่งได�มีผู�เข�าช่ือซื้อ หรือได�จัดออกให�แล�วแยกให�ปรากฏว�าเปBน

ชนิดหุ�นสามัญเท�าใด หุ�นบุริมสิทธิเท�าใด 
(๒) จํานวนหุ�นสามัญหรือหุ�นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให�เหมือนหน่ึงว�าได�ใช�เต็มค�าแล�วหรือ

ได�ใช�แต�บางส�วนแล�ว นอกจากท่ีใช�เปBนตัวเงิน และหุ�นท่ีได�ใช�แต�บางส�วนน้ัน ให�บอกว�าได�ใช�แล�ว
เพียงใด 

(๓) จํานวนเงินท่ีได�ใช�แล�วหุ�นละเท�าใด 
(๔) จํานวนเงินท่ีได�รับไว�เปBนค�าหุ�นรวมท้ังสิ้นเท�าใด 
(๕) ช่ือ อาชีวะ และท่ีสํานักของกรรมการทุกคน 
(๖) ถ�าให�กรรมการต�างมีอํานาจจัดการของบริษัทได�โดยลําพังตัวให�แสดงอํานาจของ

กรรมการน้ัน ๆ ว�าคนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งจะลงช่ือเปBนสําคัญผูกพัน
บริษัทได�น้ันด�วย 

(๗) ถ�าต้ังบริษัทข้ึนช่ัวกาลกําหนดอันหน่ึง ให�บอกกาลกําหนดอันน้ันด�วย 
(๘) ท่ีต้ังสํานักงานแห�งใหญ�และสาขาท้ังปวง 
การลงทะเบียนจะมีรายการอย�างอ่ืนซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะให�ทราบแก�

ประชาชนก็ลงได� 
ในการขอจดทะเบียนน้ัน ถ�าได�ทําข�อบังคับของบริษัทไว�ประการใดบ�างต�องส�งสําเนา

ข�อบังคับน้ัน ๆ ไปด�วย กับท้ังสําเนารายงานการประชุมต้ังบริษัทหนังสือท้ังสองน้ี กรรมการต�องลง
ลายมือช่ือรับรองคนหน่ึงเปBนอย�างน�อย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๖ 
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วรรคห�า๔๗ (ยกเลิก) 
ให�พนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนส�งมอบให�แก�บริษัทฉบับหน่ึง 
 
มาตรา ๑๑๑๑/๑๔๘  ในการจัดต้ังบริษัท ถ�าได�ดําเนินการครบทุกข้ันตอนดังต�อไปน้ี

ภายในวันเดียวกับวันท่ีผู�เร่ิมก�อการจัดทําหนังสือบริคณห"สนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห"สนธิ และจดทะเบียนบริษัทไปพร�อมกันภายในวันเดียวกันก็ได� 

(๑) จัดให�มีผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นครบตามจํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน 
(๒) ประชุมจัดต้ังบริษัทเพ่ือพิจารณากิจการต�าง ๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผู�เร่ิม

ก�อการและผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นทุกคนเข�าร�วมประชุม และผู�เร่ิมก�อการและผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นทุกคนให�ความ
เห็นชอบในกิจการท่ีได�ประชุมกันน้ัน 

(๓) ผู�เร่ิมก�อการได�มอบกิจการท้ังปวงให�แก�กรรมการ 
(๔) กรรมการได�เรียกให�ผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นใช�เงินค�าหุ�นตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสอง 

และเงินค�าหุ�นดังกล�าวได�ใช�เสร็จแล�ว 
 
มาตรา ๑๑๑๒  ถ�าการจดทะเบียนมิได�ทําภายในสามเดือนนับแต�ประชุมต้ังบริษัท

ไซร� ท�านว�าบริษัทน้ันเปBนอันไม�ได�ต้ังข้ึน และบรรดาเงินท่ีได�รับไว�จากผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นน้ันต�องใช�คืนเต็ม
จํานวนมิให�ลดเลย 

ถ�ามีจํานวนเงินเช�นว�าน้ันค�างอยู�มิได�คืนในสามเดือนภายหลังการประชุมต้ังบริษัท
ไซร� ท�านว�ากรรมการของบริษัทต�องรับผิดร�วมกันท่ีจะใช�ท้ังต�นเงินและดอกเบ้ียคิดต้ังแต�เวลาสิ้น
กําหนดสามเดือนน้ัน 

แต�ถ�ากรรมการคนใดพิสูจน"ได�ว�า การท่ีเงินขาดหรือท่ีใช�คืนช�าไปมิได�เปBนเพราะ
ความผิดของตนไซร� กรรมการคนน้ันก็ไม�ต�องรับผิดในการใช�ต�นเงินหรือดอกเบ้ีย 

 
มาตรา ๑๑๑๓  ผู�เร่ิมก�อการบริษัทต�องรับผิดร�วมกันและโดยไม�จํากัด ในบรรดาหน้ี

และการจ�ายเงินซึ่งท่ีประชุมต้ังบริษัทมิได�อนุมัติ และแม�จะได�มีอนุมัติก็ยังคงต�องรับผิดอยู�เช�นน้ันไป
จนกว�าจะได�จดทะเบียนบริษัท 

 
มาตรา ๑๑๑๔  เม่ือบริษัทได�จดทะเบียนแล�ว ผู�เข�าช่ือซื้อหุ�นจะร�องฟPองขอให�ศาล

เพิกถอนการท่ีตนได�เข�าช่ือซื้อ โดยยกเหตุว�าสําคัญผิด หรือต�องข�มขู� หรือถูกลวงล�อฉ�อฉลน้ันท�านว�า
หาอาจทําได�ไม� 

 
มาตรา ๑๑๑๕  ถ�าหากว�าช่ือบริษัทซึ่งต้ังไว�ในหนังสือบริคณห"สนธิพ�องกับช่ือบริษัท

อ่ืนซึ่งได�จดทะเบียนแล�วก็ดี หรือพ�องกับช่ือซึ่งต้ังไว�ในหนังสือบริคณห"สนธิฉบับอ่ืนอันได�จดทะเบียน
แล�วก็ดี หรือคล�ายคลึงกับช่ือเช�นกล�าวน้ันจนน�าจะลวงให�มหาชนหลงไปได�ก็ดี ท�านว�าบุคคลผู�ท่ีมีส�วน
                                                 

๔๗ มาตรา ๑๑๑๑ วรรคห�า ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔๘ มาตรา ๑๑๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๗ 
- 
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ได�เสียคนหน่ึงคนใดจะฟPองเรียกเอาค�าสินไหมทดแทนแก�ผู�เร่ิมก�อการบริษัทก็ได� และจะร�องขอให�ศาล
สั่งบังคับให�เปลี่ยนช่ือน้ันเสียใหม�ก็ได�  

เม่ือศาลมีคําสั่งเช�นน้ันแล�ว ก็ต�องบอกช่ือซึ่งเปลี่ยนใหม�น้ันจดลงทะเบียนแทนช่ือเก�า 
และต�องแก�ใบสําคัญการจดทะเบียนด�วยตามกันไป 

 
มาตรา ๑๑๑๖๔๙  บุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนใดคนหน่ึงประสงค"จะได�สําเนาหนังสือ

บริคณห"สนธิและข�อบังคับบรรดามีในบริษัทหน่ึงบริษัทใด ก็ชอบท่ีจะเรียกได�จากบริษัทน้ัน ในการน้ี
บริษัทจะเรียกเอาเงินไม�เกินฉบับละสิบบาทก็ได� 
 

ส�วนท่ี ๒ 
หุ�นและผู�ถือหุ�น 

   
 

มาตรา ๑๑๑๗๕๐  อันมูลค�าของหุ�น ๆ หน่ึงน้ัน มิให�ตํ่ากว�าห�าบาท 
 
มาตรา ๑๑๑๘  อันหุ�นน้ัน ท�านว�าจะแบ�งแยกหาได�ไม� 
ถ�าบุคคลมีจํานวนแต�สองคนข้ึนไปถือหุ�น ๆ เดียวร�วมกัน ท�านว�าต�องต้ังให�คนใดคน

หน่ึงในจํานวนน้ันแต�คนเดียวเปBนผู�ใช�สิทธิในฐานเปBนผู�ถือหุ�น 
อน่ึง บุคคลท้ังหลายซึ่งถือหุ�น ๆ เดียวร�วมกัน ต�องร�วมกันรับผิดต�อบริษัทในการส�ง

ใช�มูลค�าของหุ�น 
 
มาตรา ๑๑๑๙  หุ�นทุก ๆ หุ�นจําต�องให�ใช�เปBนเงินจนเต็มค�า เว�นแต�หุ�นซึ่งออกตาม

บทบัญญัติมาตรา ๑๑๐๘ อนุมาตรา (๕) หรือมาตรา ๑๒๒๑ 
ในการใช�เงินเปBนค�าหุ�นน้ัน ผู�ถือหุ�นจะหักหน้ีกับบริษัทหาได�ไม� 
 
มาตรา ๑๑๒๐  บรรดาเงินค�าหุ�นซึ่งยังจะต�องส�งอีกน้ัน กรรมการจะเรียกให�ผู�ถือหุ�น

ส�งใช�เสียเม่ือใดก็ได� เว�นแต�ที่ประชุมใหญ�จะได�วินิจฉัยเปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๑๒๑  การเรียกเงินค�าหุ�นแต�ละคราวน้ัน ท�านบังคับว�าให�ส�งคําบอกกล�าว

ล�วงหน�าไม�ตํ่ากว�าย่ีสิบเอ็ดวันด�วยจดหมายส�งลงทะเบียนไปรษณีย" และผู�ถือหุ�นทุกคนจะต�องใช�เงิน
ตามจํานวนท่ีเรียกน้ัน สุดแต�กรรมการจะได�กําหนดไปว�าให�ส�งไปยังผู�ใด ณ ท่ีใดและเวลาใด 

 
มาตรา ๑๑๒๒  ถ�าและเงินอันจะพึงส�งใช�เปBนค�าหุ�นตามเรียกน้ันผู�ถือหุ�นคนใดมิได�

ส�งใช�ตามวันกําหนดไซร� ผู�น้ันจําต�องเสียดอกเบ้ียนับแต�วันท่ีกําหนดให�ส�งใช�จนถึงวันท่ีได�ส�งเสร็จ 
                                                 

๔๙ มาตรา ๑๑๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕๐ มาตรา ๑๑๑๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๘ 
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มาตรา ๑๑๒๓  ถ�าผู�ถือหุ�นคนใดละเลยไม�ส�งใช�เงินท่ีเรียกค�าหุ�นตามวันกําหนด 

กรรมการจะส�งคําบอกกล�าวด�วยจดหมายส�งลงทะเบียนไปรษณีย"ไปยังผู�น้ัน ให�ส�งใช�เงินท่ีเรียกกับท้ัง
ดอกเบ้ียด�วยก็ได�  

ในคําบอกกล�าวอันน้ี ให�กําหนดเวลาไปพอสมควรเพ่ือให�ใช�เงินท่ีเรียกกับท้ังดอกเบ้ีย 
และต�องบอกไปด�วยว�าให�ส�งใช� ณ สถานท่ีใด อน่ึง ในคําบอกกล�าวน้ันจะแจ�งไปด�วยก็ได�ว�า ถ�าไม�ใช�
เงินตามเรียก หุ�นน้ันอาจจะถูกริบ 

 
มาตรา ๑๑๒๔  ถ�าในคําบอกกล�าวมีข�อแถลงความถึงการริบหุ�นด�วยแล�ว หากเงินค�า

หุ�นท่ีเรียกกับท้ังดอกเบ้ียยังคงค�างชําระอยู�ตราบใด กรรมการจะบอกริบหุ�นน้ัน ๆ เม่ือใดก็ได� 
 
มาตรา ๑๑๒๕  หุ�นซึ่งริบแล�วน้ันให�เอาออกขายทอดตลาดโดยไม�ชักช�า ได�จํานวน

เงินเท�าใดให�เอาหักใช�ค�าหุ�นท่ีเรียกกับดอกเบ้ียค�างชําระ ถ�ายังมีเงินเหลือเท�าใดต�องส�งคืนให�แก�ผู�ถือ
หุ�นน้ัน 

 
มาตรา ๑๑๒๖  แม�ว�าวิธีการริบหุ�นขายหุ�นจะไม�ถูกต�องด�วยระเบียบก็ดี ท�านว�าหา

เปBนเหตุให�สิทธิของผู�ซื้อหุ�นซึ่งริบน้ันเสื่อมเสียไปอย�างไรไม� 
 
มาตรา ๑๑๒๗  ให�บริษัททําใบหุ�น คือใบสําคัญสําหรับหุ�นใบหน่ึงหรือหลายใบ มอบ

ให�เปBนคู�มือแก�ผู�ถือหุ�นจงทุก ๆ คน 
เม่ือมอบใบหุ�นน้ัน จะเรียกค�าธรรมเนียมก็ได� สุดแต�กรรมการจะกําหนด แต�มิให�เกิน

สิบบาท๕๑ 
 
มาตรา ๑๑๒๘  ในใบหุ�นทุก ๆ ใบ ท�านให�กรรมการลงลายมือช่ือเองคนหน่ึงเปBน

อย�างน�อย และประทับตราของบริษัทเปBนสําคัญ  
ในใบหุ�นน้ันต�องมีข�อความต�อไปน้ี คือ 
(๑) ช่ือบริษัท 
(๒) เลขหมายหุ�นท่ีกล�าวถึงในใบหุ�นน้ัน 
(๓) มูลค�าหุ�นหน่ึงเปBนเงินเท�าใด 
(๔) ถ�าและเปBนหุ�นท่ียังไม�ได�ใช�เงินเสร็จ ให�จดลงว�าได�ใช�เงินค�าหุ�นแล�วหุ�นละเท�าใด 
(๕) ช่ือผู�ถือหุ�น หรือคําแถลงว�าได�ออกใบหุ�นน้ันให�แก�ผู�ถือ 
 
มาตรา ๑๑๒๙  อันว�าหุ�นน้ันย�อมโอนกันได�โดยมิต�องได�รับความยินยอมของบริษัท 

เว�นแต�เม่ือเปBนหุ�นชนิดระบุช่ือลงในใบหุ�น ซึ่งมีข�อบังคับของบริษัทกําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 
การโอนหุ�นชนิดระบุช่ือลงในใบหุ�นน้ัน ถ�ามิได�ทําเปBนหนังสือและลงลายมือช่ือของผู�

                                                 
๕๑ มาตรา ๑๑๒๗ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๙ 
- 
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โอนกับผู�รับโอน มีพยานคนหน่ึงเปBนอย�างน�อยลงช่ือรับรองลายมือน้ัน ๆ ด�วยแล�ว ท�านว�าเปBนโมฆะ 
อน่ึง ตราสารอันน้ันต�องแถลงเลขหมายของหุ�นซึ่งโอนกันน้ันด�วย 

การโอนเช�นน้ีจะนํามาใช�แก�บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม�ได� จนกว�าจะได�จดแจ�งการ
โอนท้ังช่ือและสํานักของผู�รับโอนน้ันลงในทะเบียนผู�ถือหุ�น 

 
มาตรา ๑๑๓๐  หุ�นใดเงินท่ีเรียกค�าหุ�นยังค�างชําระอยู� หุ�นน้ันบริษัทจะไม�ยอมรับจด

ทะเบียนให�โอนก็ได� 
 
มาตรา ๑๑๓๑  ในระหว�างสิบสี่วันก�อนการประชุมใหญ�สามัญ บริษัทจะปZดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ�นเสียก็ได� 
 
มาตรา ๑๑๓๒  ในเหตุบางอย�างเช�นผู�ถือหุ�นตายก็ดี หรือล�มละลายก็ดี อันเปBนเหตุ

ให�บุคคลอ่ืนเปBนผู�มีสิทธิจะได�หุ�นข้ึนน้ัน หากว�าบุคคลน้ันนําใบหุ�นมาเวนคืน เม่ือเปBนวิสัยจะทําได� ท้ัง
ได�นําหลักฐานอันสมควรมาแสดงด�วยแล�ว ก็ให�บริษัทรับบุคคลน้ันลงทะเบียนเปBนผู�ถือหุ�นสืบไป 

 
มาตรา ๑๑๓๓  หุ�นซึ่งโอนกันน้ัน ถ�าเปBนหุ�นอันยังมิได�ส�งเงินใช�เต็มจํานวนค�าหุ�น 

ท�านว�าผู�โอนยังคงต�องรับผิดในจํานวนเงินท่ียังมิได�ส�งใช�ให�ครบถ�วนน้ัน แต�ว�า 
(๑) ผู�โอนไม�ต�องรับผิดในหน้ีอันหน่ึงอันใดของบริษัทซึ่งได�ก�อให�เกิดข้ึนภายหลังโอน 
(๒) ผู�โอนไม�ต�องรับผิดออกส�วนใช�หน้ี เว�นแต�ความปรากฏข้ึนแก�ศาลว�าบรรดาผู�ท่ียัง

ถือหุ�นของบริษัทอยู�น้ันไม�สามารถออกส�วนใช�หน้ีอันเขาจะพึงต�องออกใช�น้ันได� 
ข�อความรับผิดเช�นว�ามาน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองผู�โอนเม่ือพ�นสองป:นับแต�ได�จดแจ�ง

การโอนน้ันลงในทะเบียนผู�ถือหุ�น 
 
มาตรา ๑๑๓๔  ใบหุ�นออกให�แก�ผู�ถือน้ัน จะออกได�ก็แต�เม่ือมีข�อบังคับของบริษัท

อนุญาตไว� และจะออกให�ได�แต�เฉพาะเพ่ือหุ�นซึ่งได�ใช�เต็มค�าแล�ว ในกรณีเช�นว�าน้ี ผู�ทรงใบหุ�นชนิดระบุ
ช่ือย�อมมีสิทธิจะได�รับใบหุ�นชนิดออกให�แก�ผู�ถือ เม่ือเวนคืนใบหุ�นชนิดระบุช่ือน้ันให�ขีดฆ�าเสีย 

 
มาตรา ๑๑๓๕  หุ�นชนิดท่ีมีใบหุ�นออกให�แก�ผู�ถือน้ัน ย�อมโอนกันได�เพียงด�วยส�งมอบ

ใบหุ�นแก�กัน 
 
มาตรา ๑๑๓๖  ผู�ทรงใบหุ�นชนิดออกให�แก�ผู�ถือย�อมมีสิทธิจะมาขอเปลี่ยนเอาใบหุ�น

ชนิดระบุช่ือได� เม่ือเวนคืนใบหุ�นฉบับออกให�แก�ผู�ถือน้ันให�ขีดฆ�าเสีย 
 
มาตรา ๑๑๓๗  ถ�าข�อบังคับของบริษัทมีกําหนดไว�เปBนองค"คุณอันหน่ึงสําหรับผู�จะ

เปBนกรรมการ ว�าจําจะต�องเปBนผู�ถือหุ�นเปBนจํานวนเท�าหน่ึงเท�าใดไซร� หุ�นเช�นน้ีท�านว�าต�องเปBนหุ�นชนิด
ระบุช่ือ 

 
มาตรา ๑๑๓๘  บริษัทจํากัดต�องมีสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น มีรายการดังต�อไปน้ีคือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๐ 
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(๑) ช่ือและสํานัก กับอาชีวะ ถ�าว�ามี ของผู�ถือหุ�น ข�อแถลงเร่ืองหุ�นของผู�ถือหุ�นคน
หน่ึง ๆ แยกหุ�นออกตามเลขหมายและจํานวนเงินท่ีได�ใช�แล�ว หรือท่ีได�ตกลงกันให�ถือว�าเปBนอันได�ใช�
แล�วในหุ�นของผู�ถือหุ�นคนหน่ึง ๆ 

(๒) วันเดือนป:ซึ่งได�ลงทะเบียนบุคคลผู�หน่ึง ๆ เปBนผู�ถือหุ�น 
(๓) วันเดือนป:ซึ่งบุคคลคนใดคนหน่ึงขาดจากเปBนผู�ถือหุ�น 
(๔) เลขหมายใบหุ�นและวันท่ีลงในใบหุ�นชนิดออกให�แก�ผู�ถือ และเลขหมายของหุ�น

ซึ่งได�ลงไว�ในใบหุ�นน้ัน ๆ 
(๕) วันท่ีได�ขีดฆ�าใบหุ�นชนิดระบุช่ือ หรือชนิดออกให�แก�ผู�ถือ 
 
มาตรา ๑๑๓๙  สมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นเร่ิมแต�วันจดทะเบียนบริษัทน้ันให�รักษาไว� ณ 

สํานักงานของบริษัทแห�งท่ีได�บอกทะเบียนไว� สมุดทะเบียนน้ีให�เปZดให�แก�ผู�ถือหุ�นท้ังหลายดูได�ใน
ระหว�างเวลาทําการโดยไม�เรียกค�าธรรมเนียมอย�างหน่ึงอย�างใด แต�กรรมการจะจํากัดเวลาลงไว�
อย�างไรพอสมควรก็ได� หากไม�น�อยกว�าวันละสองช่ัวโมง 

ให�เปBนหน�าท่ีของกรรมการท่ีจะส�งสําเนาบัญชีรายช่ือผู�ท่ียังคงเปBนผู�ถือหุ�นอยู�ท้ังหมด
ในเวลาท่ีประชุม และรายช่ือผู�ท่ีขาดจากเปBนผู�ถือหุ�นจําเดิมแต�วันประชุมสามัญคร้ังท่ีแล�วมาน้ัน ไปยัง
นายทะเบียนอย�างน�อยป:ละคร้ัง และมิให�ช�ากว�าวันท่ีสิบสี่นับแต�การประชุมสามัญ บัญชีรายช่ือน้ีให�มี
รายการบรรดาท่ีระบุไว�ในมาตราก�อนน้ันทุกประการ 

 
มาตรา ๑๑๔๐๕๒  ผู�ถือหุ�นชอบท่ีจะเรียกให�ส�งมอบสําเนาทะเบียนเช�นว�าน้ันหรือแต�

ตอนหน่ึงตอนใดแก�ตนได� เม่ือเสียค�าสําเนาแต�ไม�เกินหน�าละห�าบาท 
 
มาตรา ๑๑๔๑  สมุดทะเบียนผู� ถือหุ�นน้ัน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปBน

พยานหลักฐานอันถูกต�องในข�อกระทงความบรรดาท่ีกฎหมายบังคับ หรือให�อํานาจให�เอาลงใน
ทะเบียนน้ัน 

 
มาตรา ๑๑๔๒  ถ�าบริษัทได�ออกหุ�นบุริมสิทธิไปแล�ว ได�กําหนดไว�ว�าบุริมสิทธิจะมีแก�

หุ�นน้ัน ๆ เปBนอย�างไร ท�านห�ามมิให�แก�ไขอีกเลย 
 
มาตรา ๑๑๔๓  ห�ามมิให�บริษัทจํากัดเปBนเจ�าของถือหุ�นของตนเอง หรือรับจํานําหุ�น

ของตนเอง 
 

ส�วนท่ี ๓ 
วิธีจัดการบริษัทจํากัด 

   
 

                                                 
๕๒ มาตรา ๑๑๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๑ 
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๑. บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑๑๔๔  บรรดาบริษัทจํากัด ให�มีกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนด�วยกัน

จัดการตามข�อบังคับของบริษัท และอยู�ในความครอบงําของท่ีประชุมใหญ�แห�งผู�ถือหุ�นท้ังปวง 
 
มาตรา ๑๑๔๕  จําเดิมแต�ได�จดทะเบียนบริษัทแล�ว ท�านห�ามมิให�ต้ังข�อบังคับข้ึนใหม� 

หรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงข�อบังคับหรือข�อความในหนังสือบริคณห"สนธิแต�อย�างหน่ึงอย�างใด เว�นแต�จะ
ได�มีการลงมติพิเศษ 

 
มาตรา ๑๑๔๖  บรรดาข�อบังคับอันได�ต้ังข้ึนใหม� หรือได�เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงน้ัน

เปBนหน�าท่ีของบริษัทท่ีจะจัดให�ไปจดทะเบียนภายในกําหนดสิบสี่วันนับแต�วันท่ีได�มีการลงมติพิเศษ 
 
มาตรา ๑๑๔๗๕๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๔๘  บรรดาบริษัทจํากัด ต�องมีสํานักงานบอกทะเบียนไว�แห�งหน่ึงซึ่ง

ธุรการติดต�อและคําบอกกล�าวท้ังปวงจะส�งถึงบริษัทได� ณ ท่ีน้ัน 
คําบอกกล�าวสถานท่ีต้ังแห�งสํานักงานท่ีได�บอกทะเบียนไว�ก็ดี หรือเปลี่ยนย�าย

สถานท่ีก็ดี ให�ส�งแก�นายทะเบียนบริษัท และให�นายทะเบียนจดข�อความน้ันลงในทะเบียน 
 
มาตรา ๑๑๔๙  ตราบใดหุ�นท้ังหลายยังมิได�ชําระเงินเต็มจํานวน ท�านว�าตราบน้ัน

บริษัทจะลงพิมพ"หรือแสดงจํานวนต�นทุนของบริษัทในหนังสืออย�างหน่ึงอย�างใดเช�นในคําบอกกล�าว
ปRาวร�องก็ดี ในต๋ัวเงินและบัญชีสิ่งของก็ดี ในจดหมายก็ดี ต�องแสดงไว�ให�ชัดเจนด�วยในท่ีเดียวกันว�า 
จํานวนเงินต�นทุนได�ชําระแล�วเพียงก่ีส�วน 
 

๒. กรรมการ 
   

 
มาตรา ๑๑๕๐  ผู�เปBนกรรมการจะพึงมีจํานวนมากน�อยเท�าใด และจะพึงได�บําเหน็จ

เท�าใด ให�สุดแล�วแต�ที่ประชุมใหญ�จะกําหนด 
 
มาตรา ๑๑๕๑  อันผู�เปBนกรรมการน้ัน เฉพาะแต�ท่ีประชุมใหญ�เท�าน้ันอาจจะต้ังหรือ

ถอนได� 
 
มาตรา ๑๑๕๒  ในเม่ือมีการประชุมสามัญคร้ังแรกภายหลังแต�จดทะเบียนบริษัทก็ดี 

                                                 
๕๓ มาตรา ๑๑๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๒ 
- 
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และในเม่ือมีการประชุมสามัญคร้ังแรกในป:ทุก ๆ ป:ต�อไปก็ดี ผู�เปBนกรรมการต�องออกจากตําแหน�ง 
โดยจํานวนหน่ึงในสามเปBนอัตรา ถ�าและจํานวนกรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเปBนส�วนสามไม�ได� ก็ให�
ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส�วนหน่ึงในสาม 

 
มาตรา ๑๑๕๓  ตัวกรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในป:แรกและป:ท่ีสอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ถ�ากรรมการมิได�ตกลงกันไว�เองเปBนวิธีอ่ืนไซร� ก็ให�จับสลากกัน ส�วนป:
หลัง ๆ ต�อไปให�กรรมการคนท่ีได�อยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดน้ันเปBนผู�ต�องออก 

กรรมการผู�ออกไปน้ันจะเลือกเข�ารับตําแหน�งอีกก็ได� 
 
มาตรา ๑๑๕๓/๑๕๔  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน�ง ให�ย่ืนใบลาออกต�อ

บริษัท การลาออกมีผลนับแต�วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ�งการลาออกของตนให�นายทะเบียนทราบ

ด�วยก็ได� 
 
มาตรา ๑๑๕๔  ถ�ากรรมการคนใดล�มละลาย หรือตกเปBนผู�ไร�ความสามารถไซร� ท�าน

ว�ากรรมการคนน้ันเปBนอันขาดจากตําแหน�ง 
 
มาตรา ๑๑๕๕  ถ�าตําแหน�งว�างลงในสภากรรมการเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว

ออกตามเวรไซร� ท�านว�ากรรมการจะเลือกผู�อ่ืนต้ังข้ึนใหม�ให�เต็มท่ีว�างก็ได� แต�บุคคลท่ีได�เปBนกรรมการ
ใหม�เช�นน้ัน ให�มีเวลาอยู�ในตําแหน�งได�เพียงเท�ากําหนดเวลาท่ีกรรมการผู�ออกไปน้ันชอบท่ีจะอยู�ได� 

 
มาตรา ๑๑๕๖  ถ�าท่ีประชุมใหญ�ถอนกรรมการผู�หน่ึงออกก�อนครบกาลกําหนดของ

เขา และต้ังคนอ่ืนข้ึนไว�แทนท่ีไซร� ท�านว�าบุคคลท่ีเปBนกรรมการใหม�น้ันให�อยู�ในตําแหน�งได�เพียงเท�า
กําหนดเวลาท่ีกรรมการผู�ถูกถอนน้ันชอบท่ีจะอยู�ได� 

 
มาตรา ๑๑๕๗๕๕  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให�บริษัทนําความไปจดทะเบียน

ภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
มาตรา ๑๑๕๘  นอกจากจะมีข�อบังคับของบริษัทไว�เปBนอย�างอ่ืน ท�านว�ากรรมการมี

อํานาจดังพรรณนาไว�ในหกมาตราต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑๑๕๙  ในจํานวนกรรมการน้ัน แม�ตําแหน�งจะว�างไปบ�าง กรรมการท่ีมีตัว

อยู�ก็ย�อมทํากิจการได� แต�ถ�าในเวลาใดจํานวนกรรมการลดน�อยลงกว�าจํานวนอันจําเปBนท่ีจะเปBนองค"
ประชุมได�ตลอดเวลาเช�นน้ัน กรรมการท่ีมีตัวอยู�ย�อมทํากิจการได�เฉพาะแต�ในเร่ืองท่ีจะเพ่ิมกรรมการ
                                                 

๕๔ มาตรา ๑๑๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕๕ มาตรา ๑๑๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๓ 
- 
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ข้ึนให�ครบจํานวนหรือนัดเรียกประชุมใหญ�ของบริษัทเท�าน้ัน จะกระทําการอย�างอ่ืนไม�ได� 
 
มาตรา ๑๑๖๐  กรรมการจะวางกําหนดไว�ก็ได�ว�า จํานวนกรรมการเข�าประชุมก่ีคน

จึงจะเปBนองค"ประชุมทํากิจการได� ถ�าและมิได�กําหนดไว�ดังน้ันไซร� (เม่ือจํานวนกรรมการเกินกว�าสาม
คน) ท�านว�าต�องมีกรรมการเข�าประชุมสามคนจึงจะเปBนองค"ประชุมได� 

 
มาตรา ๑๑๖๑  ข�อปรึกษาซึ่งเกิดเปBนป;ญหาในประชุมกรรมการน้ันให�ช้ีขาดตัดสิน

เอาเสียงข�างมากเปBนใหญ� ถ�าและคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ผู�เปBนประธานเปBนผู�ออกเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๑๖๒  กรรมการคนหน่ึงคนใดจะนัดเรียกให�ประชุมกรรมการเม่ือใดก็ได� 
 
มาตรา ๑๑๖๓  กรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนเปBนประธานท่ีประชุม และ

จะกําหนดเวลาว�าให�อยู�ในตําแหน�งเพียงใดก็ได� แต�ถ�าหากมิได�เลือกกันไว�เช�นน้ัน หรือผู�เปBนประธานไม�
มาประชุมตามเวลาท่ีได�นัดหมายไซร� กรรมการท่ีมาประชุมน้ันจะเลือกกันคนหน่ึงข้ึนเปBนประธานใน
การประชุมเช�นน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๑๑๖๔  กรรมการจะมอบอํานาจอย�างหน่ึงอย�างใดของตนให�แก�ผู�จัดการ 

หรือให�แก�อนุกรรมการซึ่งต้ังข้ึนจากผู�ท่ีเปBนกรรมการด�วยกันก็ได� ในการใช�อํานาจซึ่งได�มอบหมาย
เช�นน้ัน ผู�จัดการทุกคนหรืออนุกรรมการทุกคนต�องทําตามคําสั่งหรือข�อบังคับซึ่งกรรมการท้ังหลายได�
กําหนดให�ทุกอย�างทุกประการ 

 
มาตรา ๑๑๖๕  ถ�าการมอบอํานาจมิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนไซร� ข�อปรึกษาซึ่งเกิด

เปBนป;ญหาข้ึนในท่ีประชุมอนุกรรมการท้ังหลายให�ตัดสินเอาเสียงข�างมากเปBนใหญ� ถ�าและคะแนน
เสียงเท�ากัน ให�ผู�เปBนประธานช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๑๖๖  บรรดาการซึ่งกรรมการคนหน่ึงได�ทําไปแม�ในภายหลังความปรากฏ

ว�าการต้ังแต�งกรรมการคนน้ันมีข�อบกพร�องอยู�บ�างก็ดี หรือเปBนผู�บกพร�องด�วยองค"คุณควรแก�ตําแหน�ง
กรรมการก็ดี ท�านว�าการท่ีได�ทําน้ันย�อมสมบูรณ"เสมือนดังว�าบุคคลผู�น้ันได�รับการแต�งต้ังโดยถูกต�อง
และบริบูรณ"ด�วยองค"คุณของกรรมการ 

 
มาตรา ๑๑๖๗  ความเ ก่ียว พันกันในระหว� างกรรมการและบริ ษัทและ

บุคคลภายนอกน้ัน ท�านให�บังคับตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ี ว�าด�วยตัวแทน 
 
มาตรา ๑๑๖๘  ในอันท่ีจะประกอบกิจการของบริษัทน้ัน กรรมการต�องใช�ความ

เอ้ือเฟVdอสอดส�องอย�างบุคคลค�าขายผู�ประกอบด�วยความระมัดระวัง 
ว�าโดยเฉพาะ กรรมการต�องรับผิดชอบร�วมกันในประการต�าง ๆ ดังจะกล�าวต�อไปน้ี 

คือ 
(๑) การใช�เงินค�าหุ�นน้ัน ได�ใช�กันจริง 
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(๒) จัดให�มีและรักษาไว�ให�เรียบร�อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารท่ีกฎหมาย
กําหนดไว� 

(๓) การแจกเงินป;นผลหรือดอกเบ้ียให�เปBนไปโดยถูกต�องตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� 
(๔) บังคับการให�เปBนไปโดยถูกต�องตามมติของท่ีประชุมใหญ� 
อน่ึง ท�านห�ามมิให�ผู�เปBนกรรมการประกอบการค�าขายใด ๆ อันมีสภาพเปBนอย�าง

เดียวกัน และเปBนการแข�งขันกับการค�าขายของบริษัทน้ัน ไม�ว�าทําเพ่ือประโยชน"ตนหรือเพ่ือประโยชน"
ผู�อ่ืน หรือไปเข�าหุ�นส�วนไม�จํากัดความรับผิดในห�างค�าขายอ่ืนซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเปBนอย�าง
เดียวกันและแข�งขันกับกิจการของบริษัท โดยมิได�รับความยินยอมของท่ีประชุมใหญ�ของผู�ถือหุ�น 

บทบัญญัติท่ีกล�าวมาข�างบนน้ีให�ใช�บังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเปBนผู�แทนของกรรมการ
ด�วย 

 
มาตรา ๑๑๖๙  ถ�ากรรมการทําให�เกิดเสียหายแก�บริษัท ๆ จะฟPองร�องเรียกเอา

สินไหมทดแทนแก�กรรมการก็ได� หรือในกรณีท่ีบริษัทไม�ยอมฟPองร�อง ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงคนใดจะเอาคดี
น้ันข้ึนว�าก็ได� 

อน่ึง การเรียกร�องเช�นน้ี เจ�าหน้ีของบริษัทจะเปBนผู�เรียกบังคับก็ได� เท�าท่ีเจ�าหน้ียังคง
มีสิทธิเรียกร�องแก�บริษัทอยู� 

 
มาตรา ๑๑๗๐  เม่ือการซึ่งกรรมการคนใดได�ทําไปได�รับอนุมัติของท่ีประชุมใหญ�

แล�ว ท�านว�ากรรมการคนน้ันไม�ต�องรับผิดในการน้ันต�อผู�ถือหุ�นซึ่งได�ให�อนุมัติหรือต�อบริษัทอีกต�อไป 
ท�านห�ามมิให�ผู�ถือหุ�นซึ่งมิได�ให�อนุมัติด�วยน้ันฟPองคดีเม่ือพ�นเวลาหกเดือนนับแต�วันท่ี

ประชุมใหญ�ให�อนุมัติแก�การเช�นว�าน้ัน 
 

๓. ประชุมใหญ� 
   

 
มาตรา ๑๑๗๑  ให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นท่ัวไปเปBนประชุมใหญ�ภายในหกเดือนนับแต�

วันท่ีได�จดทะเบียนบริษัท และต�อน้ันไปก็ให�มีการประชุมเช�นน้ีคร้ังหน่ึงเปBนอย�างน�อยทุกระยะเวลาสิบ
สองเดือน 

การประชุมเช�นน้ี เรียกว�าประชุมสามัญ 
การประชุมใหญ�คราวอ่ืนบรรดามีนอกจากน้ี เรียกว�าประชุมวิสามัญ 
 
มาตรา ๑๑๗๒  กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร 
ถ�าบริษัทขาดทุนลงถึงก่ึงจํานวนต�นทุน กรรมการต�องเรียกประชุมวิสามัญทันทีเพ่ือ

แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบการท่ีขาดทุนน้ัน 
 
มาตรา ๑๑๗๓  การประชุมวิสามัญจะต�องนัดเรียกให�มีข้ึนในเม่ือผู�ถือหุ�นมีจํานวน

หุ�นรวมกันไม�น�อยกว�าหน่ึงในห�าแห�งจํานวนหุ�นของบริษัทได�เข�าช่ือกันทําหนังสือร�องขอให�เรียก
ประชุมเช�นน้ัน ในหนังสือร�องขอน้ันต�องระบุว�าประสงค"ให�เรียกประชุมเพ่ือการใด 
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มาตรา ๑๑๗๔  เม่ือผู�ถือหุ�นย่ืนคําร�องขอให�เรียกประชุมวิสามัญดังได�กล�าวมาใน

มาตราก�อนน้ีแล�ว ให�กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน 
ถ�าและกรรมการมิได�เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต�วันย่ืนคําร�องไซร� ผู�ถือหุ�น

ท้ังหลายซึ่งเปBนผู�ร�อง หรือผู�ถือหุ�นคนอ่ืน ๆ รวมกันได�จํานวนดังบังคับไว�น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได� 
 
มาตรา ๑๑๗๕๕๖  คําบอกกล�าวเรียกประชุมใหญ�ให�ลงพิมพ"โฆษณาในหนังสือพิมพ"

แห�งท�องท่ีอย�างน�อยหน่ึงคราวก�อนวันนัดประชุมไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน และส�งทางไปรษณีย"ตอบรับไปยัง
ผู�ถือหุ�นทุกคนท่ีมีช่ือในทะเบียนของบริษัทก�อนวันนัดประชุมไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน เว�นแต�เปBนคําบอก
กล�าวเรียกประชุมใหญ�เพ่ือลงมติพิเศษ ให�กระทําการดังว�าน้ันก�อนวันนัดประชุมไม�น�อยกว�าสิบสี่วัน 

คําบอกกล�าวเรียกประชุมใหญ�น้ัน ให�ระบุสถานท่ี วัน เวลา และสภาพแห�งกิจการท่ี
จะได�ประชุมปรึกษากัน และในกรณีท่ีเปBนคําบอกกล�าวเรียกประชุมใหญ�เพ่ือลงมติพิเศษให�ระบุ
ข�อความท่ีจะนําเสนอให�ลงมติด�วย 

 
มาตรา ๑๑๗๖  ผู�ถือหุ�นท่ัวทุกคนมีสิทธิจะเข�าประชุมในท่ีประชุมใหญ�ได�เสมอ ไม�ว�า

จะเปBนประชุมชนิดใดคราวใด 
 
มาตรา ๑๑๗๗  วิธีดังบัญญัติไว�ในมาตราต�อ ๆ ไปน้ี ท�านให�ใช�บังคับแก�การประชุม

ใหญ� เว�นแต�จะมีข�อบังคับของบริษัทกําหนดไว�เปBนข�อความขัดกัน 
 
มาตรา ๑๑๗๘  ในการประชุมใหญ� ถ�าไม�มีผู�ถือหุ�นมาเข�าประชุมรวมกันแทนหุ�นได�

ถึงจํานวนหน่ึงในสี่แห�งทุนของบริษัทเปBนอย�างน�อยแล�ว ท�านว�าท่ีประชุมอันน้ันจะปรึกษากิจการอันใด
หาได�ไม� 

 
มาตรา ๑๑๗๙  การประชุมใหญ�เรียกนัดเวลาใด เม่ือล�วงเวลานัดน้ันไปแล�วถึงช่ัวโมง

หน่ึง จํานวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาเข�าประชุมยังไม�ครบถ�วนเปBนองค"ประชุมดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๑๗๘ น้ัน
ไซร� หากว�าการประชุมใหญ�น้ันได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ท�านให�เลิกประชุม 

ถ�าการประชุมใหญ�น้ันมิใช�ชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอไซร� ท�านให�เรียกนัด
ใหม�อีกคราวหน่ึงภายในสิบสี่วัน และการประชุมใหญ�คร้ังหลังน้ีท�านไม�บังคับว�าจําต�องครบองค"ประชุม 

 
มาตรา ๑๑๘๐  ในการประชุมผู�ถือหุ�นท่ัวไปเปBนประชุมใหญ�ทุก ๆ คร้ัง ให�ผู�เปBน

ประธานในสภากรรมการน่ังเปBนประธาน 
ถ�าประธานกรรมการเช�นว�าน้ีไม�มีตัวก็ดี หรือไม�มาเข�าประชุมจนล�วงเวลานัดไปแล�ว

สิบห�านาทีก็ดี ให�ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซึ่งอยู�ในท่ีน้ันเลือกผู�ถือหุ�นคนหน่ึงในจํานวนซึ่งมาประชุมข้ึนน่ังเปBน
ประธาน 

                                                 
๕๖ มาตรา ๑๑๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๖ 
- 
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มาตรา ๑๑๘๑  ผู�น่ังเปBนประธานจะเลื่อนการประชุมใหญ�ใด ๆ ไปเวลาอ่ืนโดยความ

ยินยอมของท่ีประชุมก็ได� แต�ในท่ีประชุมซึ่งได�เลื่อนมาน้ัน ท�านมิให�ปรึกษากิจการอันใดนอกไปจากท่ี
ค�างมาแต�วันประชุมก�อน 

 
มาตรา ๑๑๘๒  ในการลงคะแนนโดยวิธีชูมือน้ัน ท�านให�นับว�าผู�ถือหุ�นทุกคนท่ีมา

ประชุมเองหรือมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนมาประชุมแทนมีเสียงหน่ึงเปBนคะแนน แต�ในการลงคะแนนลับ ท�าน
ให�นับว�าผู�ถือหุ�นทุกคนมีคะแนนเสียงเสียงหน่ึงต�อหุ�นหน่ึงท่ีตนถือ 

 
มาตรา ๑๑๘๓  ถ�ามีข�อบังคับของบริษัทวางเปBนกําหนดไว�ว�า ต�อเม่ือผู�ถือหุ�นเปBนผู�มี

หุ�นแต�จํานวนเท�าใดข้ึนไปจึงให�ออกเสียงเปBนคะแนนได�ไซร� ท�านว�าผู�ถือหุ�นท้ังหลายซึ่งไม�มีหุ�นถึง
จํานวนเท�าน้ันย�อมมีสิทธิท่ีจะเข�ารวมกันให�ได�จํานวนหุ�นดังกล�าว แล�วต้ังคนหน่ึงในพวกของตนให�เปBน
ผู�รับฉันทะออกเสียงแทนในการประชุมใหญ�ใด ๆ ได� 

 
มาตรา ๑๑๘๔  ผู�ถือหุ�นคนใดยังมิได�ชําระเงินค�าหุ�นซึ่งบริษัทได�เรียกเอาแต�ตนให�

เสร็จสิ้น ท�านว�าผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงเปBนคะแนน 
 
มาตรา ๑๑๘๕  ผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเปBนพิเศษในข�ออันใดซึ่งท่ีประชุมจะลงมติ 

ท�านห�ามมิให�ผู�ถือหุ�นคนน้ันออกเสียงลงคะแนนด�วยในข�อน้ัน 
 
มาตรา ๑๑๘๖  ผู�ทรงใบหุ�นชนิดออกให�แก�ผู�ถือหาอาจออกเสียงเปBนคะแนนได�ไม� 

เว�นแต�จะได�นําใบหุ�นของตนน้ันมาวางไว�แก�บริษัทแต�ก�อนเวลาประชุม 
 
มาตรา ๑๑๘๗  ผู�ถือหุ�นทุกคนจะมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนออกเสียงแทนตนก็ได� แต�การ

มอบฉันทะเช�นน้ีต�องทําเปBนหนังสือ 
 
มาตรา ๑๑๘๘  หนังสือต้ังผู�รับฉันทะน้ัน ให�ลงวันและลงลายมือช่ือผู�ถือหุ�นและให�มี

รายการดังต�อไปน้ี คือ 
(๑) จํานวนหุ�นซึ่งผู�มอบฉันทะน้ันถืออยู� 
(๒) ช่ือผู�รับฉันทะ 
(๓) ต้ังผู�รับฉันทะน้ันเพ่ือการประชุมคร้ังคราวใด หรือต้ังไว�ช่ัวระยะเวลาเพียงใด 
 
มาตรา ๑๑๘๙  อันหนังสือต้ังผู�รับฉันทะน้ัน ถ�าผู�มีช่ือรับฉันทะประสงค"จะออกเสียง

ในการประชุมคร้ังใด ต�องนําไปวางต�อผู�เปBนประธานแต�เม่ือเร่ิม หรือก�อนเร่ิมประชุมคร้ังน้ัน 
 
มาตรา ๑๑๙๐  ในการประชุมใหญ�ใด ๆ ข�อมติอันเสนอให�ลงคะแนนท�านให�ตัดสิน

ด�วยวิธีชูมือ เว�นแต�เม่ือก�อนหรือในเวลาท่ีแสดงผลแห�งการชูมือน้ัน จะได�มีผู�ถือหุ�นสองคนเปBนอย�าง
น�อยติดใจร�องขอให�ลงคะแนนลับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๗ 
- 
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มาตรา ๑๑๙๑  ในการประชุมใหญ�ใด ๆ เม่ือผู�เปBนประธานแสดงว�ามติอันใดนับ

คะแนนชูมือเปBนอันว�าได�หรือตกก็ดี และได�จดลงไว�ในสมุดรายงานประชุมของบริษัทดังน้ันแล�ว ท�าน
ให�ถือเปBนหลักฐานเพียงพอท่ีจะฟ;งได�ตามน้ัน 

ถ�ามีผู�ติดใจร�องขอให�ลงคะแนนลับไซร� ท�านให�ถือว�าผลแห�งคะแนนลับน้ันเปBนมติ
ของท่ีประชุม 

 
มาตรา ๑๑๙๒  ถ�ามีผู�ติดใจร�องขอโดยชอบให�ลงคะแนนลับ การลงคะแนนเช�นน้ัน

จะทําด�วยวิธีใดสุดแล�วแต�ผู�เปBนประธานจะสั่ง 
 
มาตรา ๑๑๙๓  ถ�าคะแนนเสียงเท�ากัน จะเปBนในการชูมือก็ดี หรือในการลงคะแนน

ลับก็ดี ให�ผู�เปBนประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเปBนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๑๙๔๕๗  การใดท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องทําโดยมติพิเศษ ท่ีประชุมใหญ�

ต�องลงมติในเร่ืองน้ันโดยคะแนนเสียงข�างมากไม�ตํ่ากว�าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๑๙๕  การประชุมใหญ�น้ันถ�าได�นัดเรียกหรือได�ประชุมกัน หรือได�ลงมติฝRา

ฝVนบทบัญญัติในลักษณะน้ีก็ดี หรือฝRาฝVนข�อบังคับของบริษัทก็ดี เม่ือกรรมการหรือผู�ถือหุ�นคนหน่ึงคน
ใดร�องข้ึนแล�ว ให�ศาลเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ�อันผิดระเบียบน้ันเสีย แต�ต�องร�องขอภายใน
กําหนดเดือนหน่ึงนับแต�วันลงมติน้ัน 
 

๔. บัญชีงบดุล 
   

 
มาตรา ๑๑๙๖  อันบัญชีงบดุลน้ัน ท�านว�าต�องทําอย�างน�อยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสอง

เดือน คือเม่ือเวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดว�าเปBนขวบป:ในทางบัญชีเงินของบริษัทน้ัน 
อน่ึง งบดุลต�องมีรายการย�อแสดงจํานวนสินทรัพย"และหน้ีสินของบริษัทกับท้ังบัญชี

กําไรและขาดทุน 
 
มาตรา ๑๑๙๗  งบดุลน้ันต�องจัดให�มีผู�สอบบัญชีคนหน่ึงหรือหลายคนตรวจสอบแล�ว

นําเสนอเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ�ภายในสี่เดือนนับแต�วันท่ีลงในงบดุลน้ัน 
อน่ึง ให�ส�งสําเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีช่ือในทะเบียนผู�ถือหุ�นของบริษัท

แต�ก�อนวันนัดประชุมใหญ�ล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสามวัน  
นอกจากน้ันให�มีสําเนางบดุลเปZดเผยไว�ในสํานักงานของบริษัทในระหว�างเวลาเช�นว�า

                                                 
๕๗ มาตรา ๑๑๙๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๘ 
- 
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น้ัน เพ่ือให�ผู�ทรงใบหุ�นชนิดออกให�แก�ผู�ถือน้ันตรวจดูได�ด�วย 
 
มาตรา ๑๑๙๘  ในเม่ือเสนองบดุล กรรมการต�องเสนอรายงานต�อท่ีประชุมใหญ� 

แสดงว�าภายในรอบป:ซึ่งพิจารณากันอยู�น้ันการงานของบริษัทได�จัดทําไปเปBนประการใด 
 
มาตรา ๑๑๙๙  บุคคลใดประสงค"จะได�สําเนางบดุลฉบับหลังท่ีสุดจากบริษัทใด ๆ ก็

ชอบท่ีจะซื้อเอาได�โดยราคาไม�เกินฉบับละย่ีสิบบาท๕๘ 
ให�เปBนหน�าท่ีของกรรมการท่ีจะส�งสําเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม�ช�ากว�า

เดือนหน่ึงนับแต�วันซึ่งงบดุลน้ันได�รับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ� 
 

๕. เงินป;นผลและเงินสํารอง 
   

 
มาตรา ๑๒๐๐  การแจกเงินป;นผลน้ัน ต�องคิดตามส�วนจํานวนซึ่งผู�ถือหุ�นได�ส�งเงิน

แล�วในหุ�นหน่ึง ๆ เว�นแต�จะได�ตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืนในเร่ืองหุ�นบุริมสิทธิ 
 
มาตรา ๑๒๐๑  ห�ามมิให�ประกาศอนุญาตเงินป;นผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุม

ใหญ� 
กรรมการอาจจ�ายเงินป;นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�เปBนคร้ังเปBนคราว ในเม่ือ

ปรากฏแก�กรรมการว�าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช�นน้ัน 
ห�ามมิให�จ�ายเงินป;นผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ถ�าหากบริษัทขาดทุน 

ห�ามมิให�จ�ายเงินป;นผลจนกว�าจะได�แก�ไขให�หายขาดทุนเช�นน้ัน 
 
มาตรา ๑๒๐๒  ทุกคราวท่ีแจกเงินป;นผล บริษัทต�องจัดสรรเงินไว�เปBนทุนสํารอง

อย�างน�อยหน่ึงในย่ีสิบส�วนของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหาได�จากกิจการของบริษัท จนกว�าทุน
สํารองน้ันจะมีจํานวนถึงหน่ึงในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกว�าน้ัน แล�วแต�จะได�ตกลง
กําหนดไว�ในข�อบังคับของบริษัท 

ถ�าได�ออกหุ�นโดยคิดเอาราคาเกินกว�าท่ีปรากฏในใบหุ�นเท�าใด จํานวนท่ีคิดเกินน้ีท�าน
ให�บวกทบเข�าในทุนสํารองจนกว�าทุนสํารองจะมีจํานวนเท�าถึงท่ีกําหนดไว�ในวรรคก�อน 

 
มาตรา ๑๒๐๓  ถ�าจ�ายเงินป;นผลไปโดยฝRาฝVนความในมาตราท้ังสองซึ่งกล�าวมาไซร� 

เจ�าหน้ีทั้งหลายของบริษัทชอบท่ีจะเรียกเอาเงินจํานวนซึ่งได�แจกไปคืนมายังบริษัทได� แต�ว�าถ�าผู�ถือหุ�น
คนใดได�รับเงินป;นผลไปแล�วโดยสุจริต ท�านว�าจะกลับบังคับให�เขาจําคืนน้ันหาได�ไม� 

 

                                                 
๕๘ มาตรา ๑๑๙๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๙ 
- 
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มาตรา ๑๒๐๔๕๙  การบอกกล�าวว�าจะป;นผลอย�างใด ๆ อันได�อนุญาตให�จ�ายน้ัน ให�
บริษัทมีจดหมายบอกกล�าวไปยังตัวผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ืออยู�ในทะเบียนผู�ถือหุ�นทุกคน แต�ในกรณีท่ี
บริษัทมีหุ�นชนิดท่ีมีใบหุ�นออกให�แก�ผู�ถือ ให�โฆษณาในหนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีอย�างน�อยหน่ึงคราวด�วย 

 
มาตรา ๑๒๐๕  เงินป;นผลน้ัน แม�จะค�างจ�ายอยู� ท�านว�าหาอาจจะคิดเอาดอกเบ้ียแก�

บริษัทได�ไม� 
 

๖. สมุดและบัญชี 
   

 
มาตรา ๑๒๐๖  กรรมการต�องจัดให�ถือบัญชีซึ่งกล�าวต�อไปน้ีไว�ให�ถูกถ�วนจริง ๆ คือ 
(๑) จํานวนเงินท่ีบริษัทได�รับและได�จ�าย ท้ังรายการอันเปBนเหตุให�รับหรือจ�ายเงินทุก

รายไป 
(๒) สินทรัพย"และหน้ีสินของบริษัท 
 
มาตรา ๑๒๐๗  กรรมการต�องจัดให�จดบันทึกรายงานการประชุม และข�อมติท้ังหมด

ของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นและของท่ีประชุมกรรมการลงไว�ในสมุดโดยถูกต�อง สมุดน้ีให�เก็บรักษาไว� ณ 
สํานักงานท่ีได�จดทะเบียนของบริษัท บันทึกเช�นน้ันอย�างหน่ึงอย�างใด เม่ือได�ลงลายมือช่ือของผู�เปBน
ประธานแห�งการประชุมซึ่งได�ลงมติ หรือซึ่งได�ดําเนินการงานประชุมก็ดี หรือได�ลงลายมือช่ือของผู�เปBน
ประธานแห�งการประชุมถัดจากคร้ังน้ันมาก็ดี ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปBนหลักฐานอันถูกต�องแห�ง
ข�อความท่ีได�จดบันทึกลงในสมุดน้ัน ๆ และให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าการลงมติและการดําเนินของท่ี
ประชุมอันได�จดบันทึกไว�น้ันได�เปBนไปโดยชอบ 

ผู�ถือหุ�นคนใดจะขอตรวจเอกสารดังกล�าวมาข�างต�นในเวลาใดเวลาหน่ึงระหว�างเวลา
ทําการงานก็ได� 
 

ส�วนท่ี ๔ 
การสอบบัญชี 

   
 

มาตรา ๑๒๐๘  ผู�สอบบัญชีน้ัน จะเปBนผู�ถือหุ�นของบริษัทก็ได� แต�บุคคลผู�มีส�วนได�
เสียในการงานท่ีบริษัททําโดยสถานอ่ืนอย�างหน่ึงอย�างใดนอกจากเปBนแต�ผู�ถือหุ�นในบริษัทเท�าน้ันแล�ว 
ท�านว�าจะเลือกเอามาเปBนตําแหน�งผู�สอบบัญชีหาได�ไม� กรรมการก็ดี หรือผู�อ่ืนซึ่งเปBนตัวแทนหรือเปBน
ลูกจ�างของบริษัทก็ดี เวลาอยู�ในตําแหน�งน้ัน ๆ ก็จะเลือกเอามาเปBนตําแหน�งผู�สอบบัญชีของบริษัทหา
ได�ไม� 

 

                                                 
๕๙ มาตรา ๑๒๐๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๐ 
- 
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มาตรา ๑๒๐๙  ผู�สอบบัญชีน้ัน ให�ที่ประชุมสามัญเลือกต้ังทุกป: 
ผู�สอบบัญชีคนซึ่งออกไปน้ันจะเลือกกลับเข�ารับตําแหน�งอีกก็ได� 
 
มาตรา ๑๒๑๐  ผู�สอบบัญชีควรจะได�สินจ�างเท�าใด ให�ที่ประชุมใหญ�กําหนด 
 
มาตรา ๑๒๑๑  ถ�ามีตําแหน�งว�างลงในจํานวนผู�สอบบัญชี ให�กรรมการนัดเรียก

ประชุมวิสามัญ เพ่ือให�เลือกต้ังข้ึนใหม�ให�ครบจํานวน 
 
มาตรา ๑๒๑๒  ถ�ามิได�เลือกต้ังผู�สอบบัญชีโดยวิธีดังกล�าวมา เม่ือผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�า

ห�าคนร�องขอ ก็ให�ศาลต้ังผู�สอบบัญชีประจําป:น้ัน และกําหนดสินจ�างให�ด�วย 
 
มาตรา ๑๒๑๓  ให�ผู�สอบบัญชีทุกคนเข�าตรวจสอบสรรพสมุดและบัญชีของบริษัทใน

เวลาอันสมควรได�ทุกเม่ือ และในการอันเก่ียวด�วยสมุดและบัญชีเช�นน้ันให�ไต�ถามสอบสวนกรรมการ 
หรือผู�อ่ืน ๆ ซึ่งเปBนตัวแทน หรือเปBนลูกจ�างของบริษัทได�ไม�ว�าคนหน่ึงคนใด 

 
มาตรา ๑๒๑๔  ผู�สอบบัญชีต�องทํารายงานว�าด�วยงบดุลและบัญชีย่ืนต�อท่ีประชุม

สามัญ 
ผู�สอบบัญชีต�องแถลงในรายงานเช�นน้ันด�วยว�าตนเห็นว�างบดุลได�ทําโดยถูกถ�วนควร

ฟ;งว�าสําแดงให�เห็นการงานของบริษัทท่ีเปBนอยู�ตามจริงและถูกต�องหรือไม� 
 

ส�วนท่ี ๕ 
การตรวจ 

   
 

มาตรา ๑๒๑๕  เม่ือผู�ถือหุ�นในบริษัทมีจํานวนรวมกันไม�น�อยกว�าหน่ึงในห�าของ
จํานวนหุ�นท้ังหมด ทําเร่ืองราวร�องขอไซร� ให�รัฐมนตรี*เจ�าหน�าท่ีต้ังผู�ตรวจอันทรงความสามารถ จะ
เปBนคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม ไปตรวจการงานของบริษัทจํากัดน้ันและทํารายงานย่ืนให�ทราบ 

ก�อนท่ีจะต้ังผู�ตรวจเช�นน้ัน รัฐมนตรี*จะบังคับให�คนท้ังหลายผู� ย่ืนเร่ืองราววาง
ประกัน เพ่ือรับออกเงินค�าใช�สอยในการตรวจน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๑๒๑๖  กรรมการก็ดี ลูกจ�างและตัวแทนของบริษัทก็ดี จําต�องส�งสรรพสมุด

และเอกสารท้ังปวงซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยู�ในอํานาจแห�งตนน้ันให�แก�ผู�ตรวจ 
ผู�ตรวจคนหน่ึงคนใดจะให�กรรมการ ลูกจ�าง และตัวแทนของบริษัทสาบานตัวแล�ว

สอบถามคําให�การในเร่ืองอันเน่ืองด�วยการงานของบริษัทน้ันก็ได� 
 
มาตรา ๑๒๑๗  ผู�ตรวจต�องทํารายงานย่ืน และรายงานน้ันจะเขียนหรือตีพิมพ"สุดแต�

รัฐมนตรี*เจ�าหน�าท่ีจะบัญชา สําเนารายงานน้ันให�รัฐมนตรี*ส�งไปยังสํานักงานบริษัทซึ่งได�จดทะเบียน
ไว� กับท้ังส�งแก�ผู�ถือหุ�นซึ่งย่ืนเร่ืองราวขอให�ตรวจน้ันด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๑ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๑๒๑๘  ค�าใช�สอยในการตรวจเช�นน้ี ผู�ย่ืนเร่ืองราวขอให�ตรวจต�องใช�ท้ังสิ้น 

เว�นแต�ถ�าบริษัทในคราวประชุมใหญ�คร้ังแรกเม่ือตรวจสําเร็จลงแล�วได�ยินยอมว�าจะจ�ายจากสินทรัพย"
ของบริษัทน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๑๙  รัฐมนตรี*เจ�าหน�าท่ีโดยลําพังตนเอง จะต้ังผู�ตรวจคนเดียวหรือ

หลายคนให�ไปตรวจการของบริษัทเพ่ือทํารายงานย่ืนต�อรัฐบาลก็ได� การต้ังผู�ตรวจเช�นว�ามาน้ีจะพึงมี
เม่ือใดสุดแล�วแต�รัฐมนตรี*จะเห็นสมควร 
 

ส�วนท่ี ๖ 
การเพ่ิมทุนและลดทุน 

   
 

มาตรา ๑๒๒๐  บริษัทจํากัดอาจเพ่ิมทุนของบริษัทข้ึนได�ด�วยออกหุ�นใหม�โดยมติ
พิเศษของประชุมผู�ถือหุ�น 

 
มาตรา ๑๒๒๑  บริษัทจํากัดจะออกหุ�นใหม�ให�เหมือนหน่ึงว�าได�ใช�เต็มค�าแล�ว หรือได�

ใช�แต�บางส�วนแล�วด�วยอย�างอ่ืนนอกจากให�ใช�เปBนตัวเงินน้ันไม�ได� เว�นแต�จะทําตามมติพิเศษของ
ประชุมผู�ถือหุ�น 

 
มาตรา ๑๒๒๒๖๐  บรรดาหุ�นท่ีออกใหม�น้ัน ต�องเสนอให�แก�ผู�ถือหุ�นท้ังหลายตาม

ส�วนจํานวนหุ�นซึ่งเขาถืออยู� 
คําเสนอเช�นน้ี ต�องทําเปBนหนังสือบอกกล�าวไปยังผู�ถือหุ�นทุก ๆ คน ระบุจํานวนหุ�น

ให�ทราบว�าผู�น้ันชอบท่ีจะซื้อได�ก่ีหุ�น และให�กําหนดวันว�าถ�าพ�นวันน้ันไปมิได�มีคําสนองมาแล�วจะถือว�า
เปBนอันไม�รับซื้อ 

เม่ือวันท่ีกําหนดล�วงไปแล�วก็ดี หรือผู� ถือหุ�นได�บอกมาว�าไม� รับซื้อหุ�นน้ันก็ดี 
กรรมการจะเอาหุ�นเช�นน้ันขายให�แก�ผู�ถือหุ�นคนอ่ืนหรือจะรับซื้อไว�เองก็ได� 

 
มาตรา ๑๒๒๓๖๑  หนังสือบอกกล�าวท่ีเสนอให�ผู�ถือหุ�นซื้อหุ�นใหม�น้ัน ต�องลงวันเดือน

ป:และลายมือช่ือของกรรมการ 
 
มาตรา ๑๒๒๔  บริษัทจํากัดจะลดทุนของบริษัทลงด�วยลดมูลค�าแต�ละหุ�น ๆ ให�

ตํ่าลง หรือลดจํานวนหุ�นให�น�อยลงโดยมติพิเศษของประชุมผู�ถือหุ�นก็ได� 
 

                                                 
๖๐ มาตรา ๑๒๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๑ มาตรา ๑๒๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๒ 
- 
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มาตรา ๑๒๒๕  อันทุนของบริษัทน้ันจะลดลงไปให�ถึงตํ่ากว�าจํานวนหน่ึงในสี่ของทุน
ท้ังหมดหาได�ไม� 

 
มาตรา ๑๒๒๖๖๒  เม่ือบริษัทประสงค"จะลดทุน ต�องโฆษณาความประสงค"น้ันใน

หนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีอย�างน�อยหน่ึงคราว และต�องมีหนังสือบอกกล�าวไปยังบรรดาผู�ซึ่งบริษัทรู�ว�า
เปBนเจ�าหน้ีของบริษัท บอกให�ทราบรายการซึ่งประสงค"จะลดทุนลงและขอให�เจ�าหน้ีผู�มีข�อคัดค�าน
อย�างหน่ึงอย�างใดในการลดทุนน้ัน ส�งคําคัดค�านไปภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีบอกกล�าวน้ัน 

ถ�าไม�มีผู�ใดคัดค�านภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ก็ให�พึงถือว�าไม�มีการคัดค�าน 
ถ�าหากมีเจ�าหน้ีคัดค�าน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไม�ได� จนกว�าจะได�ใช�หน้ีหรือให�

ประกันเพ่ือหน้ีรายน้ันแล�ว 
 
มาตรา ๑๒๒๗  ถ�ามีเจ�าหน้ีคนหน่ึงคนใดละเลยเสียมิได�คัดค�านในการท่ีบริษัทจะลด

ทุนลง เพราะเหตุว�าตนไม�ทราบความ และเหตุท่ีไม�ทราบน้ันมิได�เปBนเพราะความผิดของเจ�าหน้ีคนน้ัน
แต�อย�างใดไซร� ท�านว�าผู�ถือหุ�นท้ังหลายบรรดาท่ีได�รับเงินคืนไปตามส�วนท่ีลดหุ�นลงน้ัน ยังคงจะต�องรับ
ผิดต�อเจ�าหน้ีเช�นน้ันเพียงจํานวนท่ีได�รับทุนคืนไปช่ัวเวลาสองป: นับแต�วันท่ีได�จดทะเบียนการลดทุน
น้ัน 

 
มาตรา ๑๒๒๘  มติพิเศษซึ่งอนุญาตให�เพ่ิมทุนหรือลดทุนน้ัน บริษัทต�องจดทะเบียน

ภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีได�ลงมติน้ัน 
 

ส�วนท่ี ๗ 
หุ�นกู� 

   
 

มาตรา ๑๒๒๙๖๓  บริษัทจะออกหุ�นกู�ไม�ได� 
 
มาตรา ๑๒๓๐๖๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๑๖๕  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๖๒ มาตรา ๑๒๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๓ มาตรา ๑๒๒๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๔ มาตรา ๑๒๓๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๕ มาตรา ๑๒๓๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๓ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๑๒๓๒๖๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๓๖๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๔๖๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๕๖๙  (ยกเลิก) 

 
ส�วนท่ี ๘ 

เลิกบริษัทจํากัด 
   

 
มาตรา ๑๒๓๖  อันบริษัทจํากัดย�อมเลิกกันด�วยเหตุดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) ถ�าในข�อบังคับของบริษัทมีกําหนดกรณีอันใดเปBนเหตุที่จะเลิกกัน เม่ือมีกรณีน้ัน 
(๒) ถ�าบริษัทได�ต้ังข้ึนไว�เฉพาะกําหนดกาลใด เม่ือสิ้นกําหนดกาลน้ัน 
(๓) ถ�าบริษัทได�ต้ังข้ึนเฉพาะเพ่ือทํากิจการอย�างหน่ึงอย�างใดแต�อย�างเดียว เม่ือเสร็จ

การน้ัน 
(๔) เม่ือมีมติพิเศษให�เลิก 
(๕) เม่ือบริษัทล�มละลาย 
 
มาตรา ๑๒๓๗  นอกจากน้ีศาลอาจสั่งให�เลิกบริษัทจํากัดด�วยเหตุต�อไปน้ี คือ 
(๑) ถ�าทําผิดในการย่ืนรายงานประชุมต้ังบริษัท หรือทําผิดในการประชุมต้ังบริษัท 
(๒) ถ�าบริษัทไม�เร่ิมทําการภายในป:หน่ึงนับแต�วันจดทะเบียน หรือหยุดทําการถึงป:

หน่ึงเต็ม 
(๓) ถ�าการค�าของบริษัททําไปก็มีแต�ขาดทุนอย�างเดียว และไม�มีทางหวังว�าจะกลับ

ฟVdนตัวได� 
(๔)๗๐ ถ�าจํานวนผู�ถือหุ�นลดน�อยลงจนเหลือไม�ถึงสามคน 
แต�อย�างไรก็ดี ในกรณีทําผิดในการย่ืนรายงานประชุมต้ังบริษัท หรือทําผิดในการ

                                                 
๖๖ มาตรา ๑๓๓๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๗ มาตรา ๑๒๓๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๘ มาตรา ๑๒๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖๙ มาตรา ๑๒๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๗๐ มาตรา ๑๒๓๗ (๔) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๔ 
- 
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ประชุมต้ังบริษัท ศาลจะสั่งให�ย่ืนรายงานประชุมต้ังบริษัท หรือให�มีการประชุมต้ังบริษัทแทนสั่งให�เลิก
บริษัทก็ได� แล�วแต�จะเห็นควร 
 

ส�วนท่ี ๙ 
การควบบริษัทจํากัดเข�ากัน 

   
 

มาตรา ๑๒๓๘  อันบริษัทจํากัดน้ันจะควบเข�ากันมิได� เว�นแต�จะเปBนไปโดยมติพิเศษ 
 
มาตรา ๑๒๓๙  มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให�ควบบริษัทจํากัดเข�ากันน้ัน บริษัทต�องนําไป

จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับต้ังแต�วันลงมติ 
 
มาตรา ๑๒๔๐  บริษัทต�องโฆษณาในหนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีอย�างน�อยหน่ึงคราว 

และส�งคําบอกกล�าวไปยังบรรดาผู�ซึ่งบริษัทรู�ว�าเปBนเจ�าหน้ีของบริษัท บอกให�ทราบรายการท่ีประสงค"
จะควบบริษัทเข�ากัน และขอให�เจ�าหน้ีผู�มีข�อคัดค�านอย�างหน่ึงอย�างใดในการควบบริษัทเข�ากันน้ันส�ง
คําคัดค�านไปภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีบอกกล�าว๗๑ 

ถ�าไม�มีใครคัดค�านภายในกําหนดเวลาเช�นว�าน้ัน ก็ให�พึงถือว�าไม�มีคัดค�าน 
ถ�าหากมีเจ�าหน้ีคัดค�าน บริษัทจะจัดการควบเข�ากันมิได� จนกว�าจะได�ใช�หน้ีหรือได�ให�

ประกันเพ่ือหน้ีรายน้ัน 
 
มาตรา ๑๒๔๑  บริษัทได�ควบเข�ากันแล�วเม่ือใด ต�างบริษัทต�องนําความไปจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีควบเข�ากัน และบริษัทจํากัดอันได�ต้ังข้ึนใหม�ด�วยควบเข�ากันน้ัน ก็
ต�องจดทะเบียนเปBนบริษัทใหม� 

 
มาตรา ๑๒๔๒  จํานวนทุนเรือนหุ�นของบริษัทใหม�น้ัน ต�องเท�ากับยอดรวมจํานวน

ทุนเรือนหุ�นของบริษัทเดิมอันมาควบเข�ากัน 
 
มาตรา ๑๒๔๓  บริษัทใหม�น้ีย�อมได�ไปท้ังสิทธิและความรับผิดบรรดามีอยู�แก�บริษัท

เดิมอันได�มาควบเข�ากันน้ันท้ังสิ้น 
 

ส�วนท่ี ๑๐ 
หนังสือบอกกล�าว 
   

 
มาตรา ๑๒๔๔  อันหนังสือบอกกล�าวซึ่งบริษัทจะพึงส�งถึงผู�ถือหุ�นน้ัน ถ�าว�าได�ส�ง

                                                 
๗๑ มาตรา ๑๒๔๐ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๕ 
- 
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มอบให�แล�วถึงตัวก็ดี หรือส�งไปโดยทางไปรษณีย"สลักหลังถึงสํานักอาศัยของผู�ถือหุ�นดังท่ีปรากฏใน
ทะเบียนของบริษัทแล�วก็ดี ท�านให�ถือว�าเปBนอันได�ส�งชอบแล�ว 

 
มาตรา ๑๒๔๕  หนังสือบอกกล�าวใด ๆ เม่ือได�ส�งโดยทางไปรษณีย"สลักหลังถูกต�อง

แล�ว ท�านให�ถือว�าเปBนอันได�ส�งถึงมือผู�รับในเวลาท่ีหนังสือเช�นน้ันจะควรไปถึงได�ตามทางการปกติแห�ง
ไปรษณีย" 

ส�วนท่ี ๑๑ 
การถอนทะเบียนบริษัทร�าง๗๒ 

   
 

มาตรา ๑๒๔๖  (ยกเลิก) 
 

 
ส�วนท่ี ๑๒ 

การแปรสภาพห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนและห�างหุ�นส�วนจํากัด 
เปBนบริษัทจํากัด๗๓ 
   

 
มาตรา ๑๒๔๖/๑๗๔  ห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนหรือห�างหุ�นส�วนจํากัดท่ีมีผู�เปBนหุ�นส�วน

ต้ังแต�สามคนข้ึนไปอาจแปรสภาพเปBนบริษัทจํากัดได� โดยความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนทุกคนและ
ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) แจ�งความยินยอมของผู�เปBนหุ�นส�วนท่ีจะให�แปรสภาพห�างหุ�นส�วนเปBนบริษัท
จํากัดเปBนหนังสือต�อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีผู�เปBนหุ�นส�วนทุกคนให�ความยินยอม 

(๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีอย�างน�อยหน่ึงคราว และมีหนังสือ
บอกกล�าวไปยังบรรดาผู�ซึ่งรู�ว�าเปBนเจ�าหน้ีของห�างหุ�นส�วนบอกให�ทราบรายการท่ีประสงค"จะแปร
สภาพห�างหุ�นส�วนเปBนบริษัท และขอให�เจ�าหน้ีผู�มีข�อคัดค�านอย�างหน่ึงอย�างใดในการแปรสภาพเปBน
บริษัทจํากัดน้ัน ส�งคําคัดค�านไปภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีบอกกล�าวน้ัน 

ถ�ามีการคัดค�าน ห�างหุ�นส�วนน้ันจะแปรสภาพมิได�จนกว�าจะได�ชําระหน้ีหรือให�
ประกันเพ่ือหน้ีน้ันแล�ว 

 

                                                 
๗๒ ส�วนท่ี ๑๑ การถอนทะเบียนบริษัทร�าง มาตรา ๑๒๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๓ ส�วนท่ี ๑๒ การแปรสภาพห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนและห�างหุ�นส�วนจํากัดเปBนบริษัทจํากัด เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๔ มาตรา ๑๒๔๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๖ 
- 
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มาตรา ๑๒๔๖/๒๗๕  ในกรณีไม�มีการคัดค�านหรือมีการคัดค�านแต�ห�างหุ�นส�วนได�
ชําระหน้ีหรือให�ประกันเพ่ือหน้ีน้ันแล�ว ผู�เปBนหุ�นส�วนทุกคนต�องประชุมเพ่ือให�ความยินยอมและ
ดําเนินการในเร่ือง ดังต�อไปน้ี 

(๑) จัดทําหนังสือบริคณห"สนธิและข�อบังคับของบริษัท (ถ�ามี) 
(๒) กําหนดจํานวนทุนเรือนหุ�นของบริษัท ซึ่งต�องเท�ากับส�วนลงหุ�นของผู�เปBนหุ�นส�วน

ทุกคนในห�างหุ�นส�วน และกําหนดจํานวนหุ�นของบริษัทท่ีจะตกได�แก�หุ�นส�วนแต�ละคน 
(๓) กําหนดจํานวนเงินท่ีได�ใช�แล�วในแต�ละหุ�น ซึ่งต�องไม�น�อยกว�าร�อยละย่ีสิบห�าแห�ง

มูลค�าของหุ�นแต�ละหุ�นท่ีต้ังไว� 
(๔) กําหนดจํานวนหุ�นสามัญหรือหุ�นบุริมสิทธิ รวมท้ังกําหนดสภาพและบุริมสิทธิ

ของหุ�นซึ่งจะออกและจัดสรรหุ�นให�แก�ผู�เปBนหุ�นส�วน 
(๕) แต�งต้ังกรรมการและกําหนดอํานาจของกรรมการ 
(๖) แต�งต้ังผู�สอบบัญชี 
(๗) ดําเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจําเปBนในการแปรสภาพ 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับบริษัทจํากัดว�าด�วยการน้ัน 

ๆ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๔๖/๓๗๖  หุ�นส�วนผู�จัดการเดิมต�องส�งมอบกิจการ ทรัพย"สิน บัญชี

เอกสารและหลักฐานต�าง ๆ ของห�างหุ�นส�วนให�แก�คณะกรรมการบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีผู�
เปBนหุ�นส�วนได�ให�ความยินยอมและดําเนินการในเร่ืองต�าง ๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ เสร็จสิ้นแล�ว 

ในกรณีที่ผู�เปBนหุ�นส�วนยังไม�ได�ชําระเงินค�าหุ�นหรือชําระเงินค�าหุ�นไม�ครบร�อยละย่ีสิบ
ห�าของมูลค�าหุ�น หรือยังไม�ได�โอนกรรมสิทธ์ิทรัพย"สิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใช�สิทธิต�าง ๆ ให�แก�
คณะกรรมการ ให�คณะกรรมการบริษัทมีหนังสือแจ�งให�ผู�เปBนหุ�นส�วนชําระเงินค�าหุ�น โอนกรรมสิทธ์ิ
หรือทําเอกสารหลักฐานการใช�สิทธิต�าง ๆ แล�วแต�กรณี ให�แก�คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�
วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
มาตรา ๑๒๔๖/๔๗๗  คณะกรรมการบริษัทต�องขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปBน

บริษัทจํากัดต�อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีได�ดําเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ�วน
แล�ว 

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปBนบริษัทจํากัด คณะกรรมการต�องย่ืนรายงานการ
ประชุมท่ีผู�เปBนหุ�นส�วนได�ร�วมกันพิจารณาให�ความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพห�างหุ�นส�วนเปBน
บริษัทจํากัดตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณห"สนธิ ข�อบังคับ และบัญชีรายช่ือผู�ถือหุ�น พร�อมกับ
การขอจดทะเบียนด�วย 
                                                 

๗๕ มาตรา ๑๒๔๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗๖ มาตรา ๑๒๔๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗๗ มาตรา ๑๒๔๖/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๗ 
- 
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มาตรา ๑๒๔๖/๕๗๘  เม่ือนายทะเบียนได�รับจดทะเบียนการแปรสภาพห�างหุ�นส�วน

จดทะเบียนหรือห�างหุ�นส�วนจํากัดเปBนบริษัทจํากัดแล�ว ให�ห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน หรือห�างหุ�นส�วน
จํากัดเดิมหมดสภาพการเปBนห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนหรือห�างหุ�นส�วนจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย"และให�นายทะเบียนหมายเหตุไว�ในทะเบียน 

 
มาตรา ๑๒๔๖/๖๗๙  เม่ือห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนหรือห�างหุ�นส�วนจํากัดได�จด

ทะเบียนแปรสภาพเปBนบริษัทจํากัดแล�ว บริษัทย�อมได�ไปท้ังทรัพย"สิน หน้ี สิทธิ และความรับผิดของ
ห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนหรือห�างหุ�นส�วนจํากัดเดิมท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๒๔๖/๗๘๐  เม่ือจดทะเบียนแปรสภาพเปBนบริษัทจํากัดแล�ว หากบริษัทไม�

สามารถชําระหน้ีที่รับมาจากห�างหุ�นส�วนท่ีแปรสภาพได� ให�เจ�าหน้ีบังคับชําระหน้ีเอาจากผู�เปBนหุ�นส�วน
ในห�างหุ�นส�วนท่ีแปรสภาพได�ตามท่ีผู�เปBนหุ�นส�วนจะต�องรับผิดในหน้ีของห�างหุ�นส�วน 

 
หมวด ๕ 

การชําระบัญชีห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน  
ห�างหุ�นส�วนจํากัด และบริษัทจํากัด 

   
 

มาตรา ๑๒๔๗๘๑  การชําระบัญชีห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน หรือห�างหุ�นส�วนจํากัด
หรือบริษัทจํากัดซึ่งล�มละลายน้ัน ให�จัดทําไปตามบทกฎหมายลักษณะล�มละลายท่ีคงใช�อยู�ตามแต�จะ
ทําได� 

รัฐมนตรีเจ�าหน�าท่ีจะออกกฎกระทรวงว�าด�วยการชําระบัญชีห�างหุ�นส�วนและบริษัท 
และกําหนดอัตราค�าฤชาธรรมเนียมก็ออกได� 

 
มาตรา ๑๒๔๘  เม่ือกล�าวถึงประชุมใหญ�ในหมวดน้ี ท�านหมายความดังต�อไปน้ี คือ 
(๑) ถ�าเก่ียวกับห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนและห�างหุ�นส�วนจํากัด ก็คือการประชุม

หุ�นส�วนท้ังปวงซึ่งอาศัยคะแนนเสียงข�างมากเปBนใหญ�ในการวินิจฉัย 
(๒) ถ�าเก่ียวกับบริษัทจํากัด ก็คือการประชุมใหญ�ตามท่ีได�บัญญัติไว�ในมาตรา 

๑๑๗๑ 
                                                 

๗๘ มาตรา ๑๒๔๖/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗๙ มาตรา ๑๒๔๖/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๐ มาตรา ๑๒๔๖/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๑ มาตรา ๑๒๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๘ 
- 
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มาตรา ๑๒๔๙  ห�างหุ�นส�วนก็ดี บริษัทก็ดี แม�จะได�เลิกกันแล�ว ก็ให�พึงถือว�ายังคง

ต้ังอยู�ตราบเท�าเวลาท่ีจําเปBนเพ่ือการชําระบัญชี 
 
มาตรา ๑๒๕๐  หน�าท่ีของผู�ชําระบัญชี คือชําระสะสางการงานของห�างหุ�นส�วน

หรือบริษัทน้ันให�เสร็จไป กับจัดการใช�หน้ีเงินและแจกจําหน�ายสินทรัพย"ของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ัน 
 
มาตรา ๑๒๕๑  ห�างหุ�นส�วนก็ดี บริษัทก็ดี ในเม่ือเลิกกันเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ล�มละลาย หุ�นส�วนผู�จัดการห�าง หรือกรรมการของบริษัทย�อมเข�าเปBนผู�ชําระบัญชี เว�นไว�แต�ข�อสัญญา
ของห�างหรือข�อบังคับของบริษัทจะมีกําหนดไว�เปBนสถานอ่ืน 

ถ�าไม�มีผู�ชําระบัญชีดังว�ามาน้ี และเม่ือพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนผู�มีส�วนได�เสีย
ในการน้ีร�องขอ ท�านให�ศาลต้ังผู�ชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๒๕๒  หุ�นส�วนผู�จัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอํานาจโดยตําแหน�งเดิมฉัน

ใด เม่ือเปBนผู�ชําระบัญชีก็ยังคงมีอํานาจอยู�ฉันน้ัน 
 
มาตรา ๑๒๕๓  ภายในสิบสี่วันนับแต�ได�เลิกห�างเลิกบริษัท หรือถ�าศาลได�ต้ังผู�ชําระ

บัญชีนับแต�วันท่ีศาลต้ัง ผู�ชําระบัญชีต�องกระทําดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑)๘๒ บอกกล�าวแก�ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีอย�าง

น�อยหน่ึงคราวว�าห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันได�เลิกกันแล�วและให�ผู�เปBนเจ�าหน้ีท้ังหลายย่ืนคําทวงหน้ีแก�
ผู�ชําระบัญชี 

(๒) ส�งคําบอกกล�าวอย�างเดียวกันเปBนจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย"ไปยังเจ�าหน้ี
ท้ังหลายทุก ๆ คน บรรดามีช่ือปรากฏในสมุด บัญชีหรือเอกสารของห�างหรือบริษัทน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๕๔  การเลิกหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ัน ผู�ชําระบัญชีต�องนําบอกให�จด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีเลิกกัน และในการน้ีต�องระบุช่ือผู�ชําระบัญชีทุก ๆ คนให�จด
ลงทะเบียนไว�ด�วย 

 
มาตรา ๑๒๕๕  ผู�ชําระบัญชีต�องทํางบดุลข้ึนโดยเร็วท่ีสุดท่ีเปBนวิสัยจะทําได� ส�งให�

ผู�สอบบัญชีตรวจสอบลงสําคัญว�าถูกต�อง แล�วต�องเรียกประชุมใหญ� 
 
มาตรา ๑๒๕๖  ธุรการอันท่ีประชุมใหญ�จะพึงทําน้ัน คือ 
(๑) รับรองให�หุ�นส�วนผู�จัดการหรือกรรมการบริษัทคงเปBนผู�ชําระบัญชีต�อไป หรือ

เลือกต้ังผู�ชําระบัญชีใหม�ขึ้นแทนท่ี และ 
(๒) อนุมัติบัญชีงบดุล 

                                                 
๘๒ มาตรา ๑๒๕๓ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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อน่ึง ท่ีประชุมใหญ�จะสั่งให�ผู�ชําระบัญชีทําบัญชีตีราคาทรัพย"สิน หรือให�ทําการใด ๆ 
ก็ได�สุดแต�ที่ประชุมจะเห็นสมควร เพ่ือชําระสะสางกิจการของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทให�เสร็จไป 

 
มาตรา ๑๒๕๗  ผู�ชําระบัญชีซึ่งมิใช�เปBนข้ึนเพราะศาลต้ังน้ัน ท�านว�าจะถอนเสียจาก

ตําแหน�งและต้ังผู�อ่ืนแทนท่ีก็ได� ในเม่ือผู�เปBนหุ�นส�วนท้ังหลายออกเสียงเปBนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน หรือท่ี
ประชุมใหญ�ของผู�ถือหุ�นได�ลงมติดังน้ัน แต�ศาลย�อมสั่งถอนผู�ชําระบัญชีจากตําแหน�งและต้ังผู�อ่ืนแทนท่ี
ได� ไม�เลือกว�าจะเปBนผู�ชําระบัญชีซึ่งศาลต้ังหรือมิใช�ศาลต้ัง ในเม่ือมีคําร�องขอของผู�เปBนหุ�นส�วนในห�าง
คนใดคนหน่ึงหรือของผู�ถือหุ�นในบริษัทมีหุ�นรวมกันนับได�ถึงหน่ึงในย่ีสิบแห�งทุนของบริษัท โดยจํานวน
ท่ีส�งใช�เงินเข�าทุนแล�วน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๕๘  เม่ือมีการเปลี่ยนตัวผู�ชําระบัญชีใหม�คร้ังใด ผู�ชําระบัญชีต�องนํา

ความจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีได�เปลี่ยนตัวกันน้ัน 
 
มาตรา ๑๒๕๙  ผู�ชําระบัญชีทั้งหลายย�อมมีอํานาจดังจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
(๑) แก�ต�างว�าต�างในนามของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเปBนแพ�ง

หรืออาชญาท้ังปวง และทําประนีประนอมยอมความ 
(๒) ดําเนินกิจการของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทตามแต�จําเปBน เพ่ือการชําระสะสาง

กิจการให�เสร็จไปด�วยดี 
(๓) ขายทรัพย"สินของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท 
(๔) ทําการอย�างอ่ืน ๆ ตามแต�จําเปBน เพ่ือชําระบัญชีให�เสร็จไปด�วยดี 
 
มาตรา ๑๒๖๐  ข�อจํากัดอํานาจของผู�ชําระบัญชีอย�างใด ๆ จะอ�างเปBนสมบูรณ"ต�อ

บุคคลภายนอกหาได�ไม� 
 
มาตรา ๑๒๖๑  ถ�ามีผู�ชําระบัญชีหลายคน การใด ๆ ท่ีผู�ชําระบัญชีกระทําย�อมไม�

เปBนอันสมบูรณ"นอกจากผู�ชําระบัญชีท้ังหลายจะได�ทําร�วมกัน เว�นแต�ท่ีประชุมใหญ�หรือศาลจะได�
กําหนดอํานาจไว�เปBนอย�างอ่ืนในเวลาต้ังผู�ชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๒๖๒  ถ�ามีมติของท่ีประชุมใหญ�หรือคําบังคับของศาลให�อํานาจผู�ชําระ

บัญชีให�ทําการแยกกันได� ท�านว�าต�องนําความจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันลงมติหรือออกคํา
บังคับน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๖๓  ค�าธรรมเนียม ค�าภาระติดพัน และค�าใช�จ�ายซึ่งต�องเสียโดยควรใน

การชําระบัญชีน้ัน ท�านว�าผู�ชําระบัญชีต�องจัดการใช�ก�อนหน้ีเงินรายอ่ืน ๆ 
 
มาตรา ๑๒๖๔  ถ�าเจ�าหน้ีคนใดมิได�มาทวงถามให�ใช�หน้ี ผู�ชําระบัญชีต�องวางเงิน

เท�าจํานวนหน้ีน้ัน ตามบทแห�งประมวลกฎหมายน้ี ว�าด�วยวางทรัพย"สินแทนชําระหน้ี 
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มาตรา ๑๒๖๕  ผู�ชําระบัญชีจะเรียกให�ผู�เปBนหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นส�งใช�เงินลงหุ�นอัน
เปBนส�วนยังค�างชําระอยู�น้ันก็ได� และเงินท่ีค�างชําระน้ี ถึงแม�จะได�ตกลงกันไว�ก�อนโดยสัญญาเข�า
หุ�นส�วน หรือโดยข�อบังคับของบริษัทว�าจะได�เรียกต�อภายหลังก็ตาม เม่ือเรียกเช�นน้ีแล�ว ท�านว�าต�องส�ง
ใช�ทันที 

 
มาตรา ๑๒๖๖  ถ�าผู�ชําระบัญชีมาพิจารณาเห็นว�า เม่ือเงินลงทุนหรือเงินค�าหุ�นได�ใช�

เสร็จหมดแล�ว สินทรัพย"ก็ยังไม�พอกับหน้ีสินไซร� ผู�ชําระบัญชีต�องร�องขอต�อศาลทันที เพ่ือให�ออกคําสั่ง
ว�าห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันล�มละลาย 

 
มาตรา ๑๒๖๗  ผู�ชําระบัญชีต�องทํารายงานย่ืนไว� ณ หอทะเบียนทุกระยะสามเดือน

คร้ังหน่ึงว�าได�จัดการไปอย�างใดบ�าง แสดงให�เห็นความเปBนไปของบัญชีท่ีชําระอยู�น้ัน และรายงานน้ีให�
เปZดเผยแก�ผู�เปBนหุ�นส�วนและผู�ถือหุ�น และเจ�าหน้ีทั้งหลายตรวจดูได�โดยไม�ต�องเสียค�าธรรมเนียม 

 
มาตรา ๑๒๖๘  ถ�าการชําระบัญชีน้ันยังคงทําอยู�โดยกาลกว�าป:หน่ึงข้ึนไป ผู�ชําระ

บัญชีต�องเรียกประชุมใหญ�ในเวลาสิ้นป:ทุกป:นับแต�เร่ิมทําการชําระบัญชี และต�องทํารายงานย่ืนท่ี
ประชุมว�าได�จัดการไปอย�างไรบ�าง ท้ังแถลงให�ทราบความเปBนไปแห�งบัญชีโดยละเอียด 

 
มาตรา ๑๒๖๙  อันทรัพย"สินของห�างหุ�นส�วนหรือของบริษัทน้ัน จะแบ�งคืนให�แก�ผู�

เปBนหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นได�แต�เพียงเท�าท่ีไม�ต�องเอาไว�ใช�ในการชําระหน้ีของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท
เท�าน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๗๐  เม่ือการชําระบัญชีกิจการของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทสําเร็จลง ผู�

ชําระบัญชีต�องทํารายงานการชําระบัญชีแสดงว�า การชําระบัญชีน้ันได�ดําเนินไปอย�างใด และได�
จัดการทรัพย"สินของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันไปประการใด แล�วให�เรียกประชุมใหญ�เพ่ือเสนอ
รายงานน้ัน และช้ีแจงกิจการต�อท่ีประชุม 

เม่ือท่ีประชุมใหญ�ได�ให�อนุมัติรายงานน้ันแล�ว ผู�ชําระบัญชีต�องนําข�อความท่ีได�
ประชุมกันน้ันไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต�วันประชุม เม่ือได�จดทะเบียนแล�วดังน้ีให�ถือว�าเปBน
ท่ีสุดแห�งการชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๒๗๑  เม่ือเสร็จการชําระบัญชีแล�ว ท�านให�มอบบรรดาสมุดและบัญชี และ

เอกสารท้ังหลายของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทซึ่งได�ชําระบัญชีน้ันไว�แก�นายทะเบียนภายในกําหนดสิบสี่
วันดังกล�าวไว�ในมาตราก�อน และให�นายทะเบียนรักษาสมุดและบัญชี และเอกสารเหล�าน้ันไว�สิบป:นับ
แต�วันถึงท่ีสุดแห�งการชําระบัญชี 

สมุดและบัญชีและเอกสารเหล�าน้ี ให�เปZดให�แก�บรรดาบุคคลผู�มีส�วนได�เสียตรวจดูได�
โดยไม�เรียกค�าธรรมเนียมอย�างหน่ึงอย�างใด 

 
มาตรา ๑๒๗๒  ในคดีฟPองเรียกหน้ีสินซึ่งห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท หรือผู�เปBนหุ�นส�วน 

หรือผู�ถือหุ�น หรือผู�ชําระบัญชีเปBนลูกหน้ีอยู�ในฐานเช�นน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นกําหนดสองป:นับ
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แต�วันถึงท่ีสุดแห�งการชําระบัญชี 
 
มาตรา ๑๒๗๓  บทบัญญัติแห�งมาตรา ๑๑๗๒ ถึงมาตรา ๑๑๙๓ กับมาตรา ๑๑๙๕ 

มาตรา ๑๒๐๗ เหล�าน้ี ท�านให�ใช�บังคับแก�การประชุมใหญ�ซึ่งมีข้ึนในระหว�างชําระบัญชีด�วยโดย
อนุโลม 

หมวด ๖ 
การถอนทะเบียนห�างหุ�นส�วนจดทะเบียน 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด และบริษัทจํากัดร�าง๘๓ 

   
 

มาตรา ๑๒๗๓/๑๘๔  เม่ือใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเช่ือว�าห�างหุ�นส�วนจด
ทะเบียน ห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือบริษัทจํากัดใด มิได�ทําการค�าขายหรือประกอบการงานแล�ว ให�นาย
ทะเบียนมีหนังสือส�งทางไปรษณีย"ตอบรับไปยังห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท เพ่ือสอบถามว�ายังทําการ
ค�าขายหรือประกอบการงานอยู�หรือไม� และแจ�งว�าหากมิได�รับคําตอบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีส�ง
หนังสือจะได�โฆษณาในหนังสือพิมพ"เพ่ือขีดช่ือห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันออกเสียจากทะเบียน 

ถ�านายทะเบียนได�รับคําตอบจากห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันว�า ห�างหุ�นส�วนหรือ
บริษัทมิได�ทําการค�าขายหรือประกอบการงานแล�วหรือมิได�รับคําตอบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีส�ง
หนังสือ ให�นายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีอย�างน�อยหน่ึงคราวและส�งหนังสือบอกกล�าว
ทางไปรษณีย"ตอบรับไปยังห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทว�า เม่ือพ�นเวลาเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีส�งหนังสือบอก
กล�าวห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันจะถูกขีดช่ือออกจากทะเบียน เว�นแต�จะแสดงเหตุให�เห็นเปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒๗๓/๒๘๕  ในกรณีที่ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทเลิกกันแล�วและอยู�ระหว�างการ

ชําระบัญชี หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเช่ือว�าไม�มีตัวผู�ชําระบัญชีทําการอยู� หรือการงานของห�าง
หุ�นส�วนหรือบริษัทได�ชําระสะสางตลอดแล�ว แต�ผู�ชําระบัญชีมิได�ทํารายงานการชําระบัญชี หรือมิได�ย่ืน
จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีต�อนายทะเบียน ให�นายทะเบียนมีหนังสือส�งทางไปรษณีย"ตอบรับไปยัง
ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท และผู�ชําระบัญชี ณ สถานท่ีอันปรากฏเปBนสํานักงานสุดท�าย แจ�งให�ดําเนินการ
เพ่ือให�มีตัวผู�ชําระบัญชี หรือย่ืนรายงานการชําระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี แล�วแต�
กรณี และแจ�งว�าหากมิได�ดําเนินการดังกล�าวภายในระยะเวลาหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีส�ง
หนังสือน้ันแล�ว จะได�โฆษณาในหนังสือพิมพ"เพ่ือขีดช่ือห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันออกเสียจากทะเบียน 

ถ�าห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท หรือผู�ชําระบัญชีมิได�ดําเนินการภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึง ให�นายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพ"แห�งท�องท่ีอย�างน�อยหน่ึงคราว และส�งหนังสือบอก
                                                 

๘๓ หมวด ๖ การถอนทะเบียนห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนจํากัด และบริษัทจํากัดร�าง 
มาตรา ๑๒๗๓/๑ ถึงมาตรา ๑๒๗๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๔ มาตรา ๑๒๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๕ มาตรา ๑๒๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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กล�าวทางไปรษณีย"ตอบรับไปยังห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทและผู�ชําระบัญชีว�าเม่ือพ�นกําหนดเวลาเก�าสิบ
วันนับแต�วันท่ีส�งหนังสือบอกกล�าว ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันจะถูกขีดช่ือออกจากทะเบียน เว�นแต�จะ
แสดงเหตุให�เห็นเปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒๗๓/๓๘๖  เม่ือสิ้นกําหนดเวลาตามท่ีแจ�งในหนังสือบอกกล�าวตามมาตรา 

๑๒๗๓/๑ หรือมาตรา ๑๒๗๓/๒ แล�ว และห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท หรือผู�ชําระบัญชีมิได�แสดงเหตุให�
เห็นเปBนอย�างอ่ืน นายทะเบียนจะขีดช่ือห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันออกเสียจากทะเบียนก็ได� ในการน้ี 
ให�ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันสิ้นสภาพนิติบุคคลต้ังแต�เม่ือนายทะเบียนขีดช่ือห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท
ออกเสียจากทะเบียน แต�ความรับผิดของหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�เปBนหุ�นส�วน กรรมการ ผู�จัดการ และผู�ถือ
หุ�นมีอยู�เท�าไรก็ให�คงมีอยู�อย�างน้ันและพึงเรียกบังคับได�เสมือนห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันยังมิได�สิ้น
สภาพนิติบุคคล 

 
มาตรา ๑๒๗๓/๔๘๗  ถ�าห�างหุ�นส�วน ผู�เปBนหุ�นส�วน บริษัท ผู�ถือหุ�น หรือเจ�าหน้ีใด ๆ 

ของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันรู�สึกว�าต�องเสียหายโดยไม�เปBนธรรมเพราะการท่ีห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท
ถูกขีดช่ือออกจากทะเบียน เม่ือห�างหุ�นส�วน ผู�เปBนหุ�นส�วน บริษัท ผู�ถือหุ�นหรือเจ�าหน้ีย่ืนคําร�องต�อศาล
และศาลพิจารณาได�ความเปBนท่ีพอใจว�าในขณะท่ีขีดช่ือห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนห�าง
หุ�นส�วนหรือบริษัทยังทําการค�าขายหรือยังประกอบการงานอยู� หรือเห็นเปBนการยุติธรรมในการท่ีจะ
ให�ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทได�กลับคืนสู�ทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งให�จดช่ือห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทกลับคืน
เข�าสู�ทะเบียนก็ได� และให�ถือว�าห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันยังคงอยู�ตลอดมาเสมือนมิได�มีการขีดช่ือออก
เลย โดยศาลจะสั่งและวางข�อกําหนดไว�เปBนประการใด ๆ ตามท่ีเห็นเปBนการยุติธรรมด�วยก็ได�เพ่ือให�
ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอ่ืน ๆ กลับคืนสู�ฐานะอันใกล�ท่ีสุดกับฐานะเดิมเสมือนห�าง
หุ�นส�วนหรือบริษัทน้ันมิได�ถูกขีดช่ือออกจากทะเบียนเลย 

การร�องขอให�ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทกลับคืนสู�ทะเบียน ห�ามมิให�ร�องขอเม่ือพ�น
กําหนดสิบป:นับแต�วันท่ีนายทะเบียนขีดช่ือห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 

 
ลักษณะ ๒๓ 
สมาคม๘๘ 

   
 

มาตรา ๑๒๗๔ - ๑๒๙๗ (ยกเลิก) 

                                                 
๘๖ มาตรา ๑๒๗๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗ มาตรา ๑๒๗๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๘ ลักษณะ ๒๓ สมาคม มาตรา ๑๒๗๔ ถึงมาตรา ๑๒๙๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให�ใช�

บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๓ 
- 
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พระราชกฤษฎีกา 
ให�ใช�บทบัญญติั บรรพ ๔ 

แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"๘๙ 
   

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล�าเจ�าอยู�หัว มีพระบรมราช

โองการดํารัสเหนือเกล�าฯ ให�ประกาศจงทราบท่ัวกันว�า 
 
โดยท่ีการประมวลกฎหมายแห�งบ�านเมืองได�ดําเนิรมาถึงคราวท่ีควรประกาศใช�บรรพ 

๔ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
 

จ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ สั่งว�า ให�เพ่ิมบทบัญญัติบรรพ ๔ ต้ังแต�มาตรา ๑๒๙๘ 
ถึงมาตรา ๑๔๓๔ ตามท่ีได�ตราไว�ต�อท�ายพระราชกฤษฎีกาน้ีเข�าเปBนส�วนหน่ึงแห�งประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย" 
 

ให�ใช�พระราชกฤษฎีกาน้ีต้ังแต�วันท่ี ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปBนต�นไป 
 

ประกาศมา ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ เปBนป:ที่ ๖ ในรัชชกาลป;จจุบัน 

                                                 
๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๗/-/หน�า ๔๔๒/๑๘ มีนาคม ๒๔๗๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๔ 
- 
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บรรพ ๔ 
ทรัพย"สิน 

   
 

ลักษณะ ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑๒๙๘  ทรัพยสิทธิทั้งหลายน้ัน ท�านว�าจะก�อต้ังข้ึนได�แต�ด�วยอาศัยอํานาจใน

ประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๑๒๙๙  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
ท�านว�าการได�มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย"หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย"น้ันไม�
บริบูรณ" เว�นแต�นิติกรรมจะได�ทําเปBนหนังสือและได�จดทะเบียนการได�มากับพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

ถ�ามีผู�ได�มาซึ่งอสังหาริมทรัพย"หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย"โดยทางอ่ืน
นอกจากนิติกรรม สิทธิของผู�ได�มาน้ัน ถ�ายังมิได�จดทะเบียนไซร� ท�านว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนไม�ได� และสิทธิอันยังมิได�จดทะเบียนน้ัน มิให�ยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�ได�สิทธิมาโดย
เสียค�าตอบแทนและโดยสุจริต และได�จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล�ว 
 

มาตรา ๑๓๐๐  ถ�าได�จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย"หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย"เปBนทางเสียเปรียบแก�บุคคลผู�อยู�ในฐานะอันจะให�จดทะเบียนสิทธิของตนได�อยู�ก�อน
ไซร� ท�านว�าบุคคลน้ันอาจเรียกให�เพิกถอนการจดทะเบียนน้ันได� แต�การโอนอันมีค�าตอบแทน ซึ่งผู�รับ
โอนกระทําการโดยสุจริตน้ัน ไม�ว�ากรณีจะเปBนประการใด ท�านว�าจะเรียกให�เพิกถอนทะเบียนไม�ได� 

 
มาตรา ๑๓๐๑  บทบัญญัติแห�งสองมาตราก�อนน้ี ท�านให� ใช� บังคับถึงการ

เปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนมาแห�งทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย"น้ันด�วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๐๒๙๐  บทบัญญัติแห�งสามมาตราก�อนน้ี ให�ใช�บังคับถึงเรือมีระวางต้ังแต�

ห�าตันข้ึนไป ท้ังแพและสัตว"พาหนะด�วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๐๓  ถ�าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย"เดียวกัน โดยอาศัยหลัก

กรรมสิทธ์ิต�างกันไซร� ท�านว�าทรัพย"สินตกอยู�ในครอบครองของบุคคลใด บุคคลน้ันมีสิทธิย่ิงกว�าบุคคล
อ่ืน ๆ แต�ต�องได�ทรัพย"น้ันมาโดยมีค�าตอบแทนและได�การครอบครองโดยสุจริต 

ท�านมิให�ใช�มาตราน้ีบังคับถึงสังหาริมทรัพย"ซึ่งระบุไว�ในมาตราก�อนและในเร่ือง
ทรัพย"สินหาย กับทรัพย"สินท่ีได�มาโดยการกระทําผิด 

                                                 
๙๐ มาตรา ๑๓๐๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๕ 
- 
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มาตรา ๑๓๐๔  สาธารณสมบัติของแผ�นดินน้ัน รวมทรัพย"สินทุกชนิดของแผ�นดินซึ่ง

ใช�เพ่ือสาธารณประโยชน"หรือสงวนไว�เพ่ือประโยชน"ร�วมกัน เช�น 
(๑) ท่ีดินรกร�างว�างเปล�า และท่ีดินซึ่งมีผู�เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปBนของ

แผ�นดินโดยประการอ่ืน ตามกฎหมายท่ีดิน 
(๒) ทรัพย"สินสําหรับพลเมืองใช�ร�วมกัน เปBนต�นว�า ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง 

ทะเลสาบ 
(๓) ทรัพย"สินใช�เพ่ือประโยชน"ของแผ�นดินโดยเฉพาะ เปBนต�นว�า ปPอมและโรงทหาร 

สํานักราชการบ�านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ" 
 
มาตรา ๑๓๐๕  ทรัพย"สินซึ่งเปBนสาธารณสมบัติของแผ�นดินน้ันจะโอนแก�กันมิได� 

เว�นแต�อาศัยอํานาจแห�งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๓๐๖  ท�านห�ามมิให�ยกอายุความข้ึนเปBนข�อต�อสู� กับแผ�นดินในเร่ือง

ทรัพย"สินอันเปBนสาธารณสมบัติของแผ�นดิน 
 
มาตรา ๑๓๐๗  ท�านห�ามมิให�ยึดทรัพย"สินของแผ�นดินไม�ว�าทรัพย"สินนั้นจะเปBน

สาธารณสมบัติของแผ�นดินหรือไม� 
 

ลักษณะ ๒ 
กรรมสิทธ์ิ 

   
 

หมวด ๑ 
การได�มาซึ่งกรรมสิทธ์ิ 

   
 

มาตรา ๑๓๐๘  ท่ีดินแปลงใดเกิดท่ีงอกริมตลิ่ง ท่ีงอกย�อมเปBนทรัพย"สินของเจ�าของ
ท่ีดินแปลงน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๐๙  เกาะท่ีเกิดในทะเลสาบ หรือในทางนํ้าหรือในเขตน�านนํ้าของ

ประเทศก็ดี และท�องทางนํ้าท่ีเขินข้ึนก็ดี เปBนทรัพย"สินของแผ�นดิน 
 
มาตรา ๑๓๑๐  บุคคลใดสร�างโรงเรือนในท่ีดินของผู� อ่ืนโดยสุจริตไซร� ท�านว�า

เจ�าของท่ีดินเปBนเจ�าของโรงเรือนน้ัน ๆ แต�ต�องใช�ค�าแห�งท่ีดินเพียงท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะสร�างโรงเรือนน้ัน
ให�แก�ผู�สร�าง 

แต�ถ�าเจ�าของท่ีดินสามารถแสดงได�ว�า มิได�มีความประมาทเลินเล�อ จะบอกป;ดไม�
ยอมรับโรงเรือนน้ันและเรียกให�ผู�สร�างร้ือถอนไป และทําท่ีดินให�เปBนตามเดิมก็ได� เว�นไว�แต�ถ�าการน้ีจะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๖ 
- 
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ทําไม�ได�โดยใช�เงินพอสมควรไซร� ท�านว�าเจ�าของท่ีดินจะเรียกให�ผู�สร�างซื้อท่ีดินท้ังหมดหรือแต�บางส�วน
ตามราคาตลาดก็ได� 
 

มาตรา ๑๓๑๑  บุคคลใดสร�างโรงเรือนในท่ีดินของผู�อ่ืนโดยไม�สุจริตไซร� ท�านว�า
บุคคลน้ันต�องทําท่ีดินให�เปBนตามเดิมแล�วส�งคืนเจ�าของ เว�นแต�เจ�าของจะเลือกให�ส�งคืนตามท่ีเปBนอยู� 
ในกรณีเช�นน้ีเจ�าของท่ีดินต�องใช�ราคาโรงเรือนหรือใช�ค�าแห�งท่ีดินเพียงท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะสร�างโรงเรือน 
น้ันแล�วแต�จะเลือก 
 

มาตรา ๑๓๑๒  บุคคลใดสร�างโรงเรือนรุกล้ําเข�าไปในท่ีดินของผู�อ่ืนโดยสุจริตไซร� 
ท�านว�าบุคคลน้ันเปBนเจ�าของโรงเรือนท่ีสร�างข้ึน แต�ต�องเสียเงินให�แก�เจ�าของท่ีดินเปBนค�าใช�ท่ีดินน้ัน 
และจดทะเบียนสิทธิเปBนภาระจํายอม ต�อภายหลังถ�าโรงเรือนน้ันสลายไปท้ังหมด เจ�าของท่ีดินจะ
เรียกให�เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได� 

ถ�าบุคคลผู�สร�างโรงเรือนน้ันกระทําการโดยไม�สุจริต ท�านว�าเจ�าของท่ีดินจะเรียกให�
ผู�สร�างร้ือถอนไป และทําท่ีดินให�เปBนตามเดิมโดยผู�สร�างเปBนผู�ออกค�าใช�จ�ายก็ได� 
 

มาตรา ๑๓๑๓  ถ�าผู�เปBนเจ�าของท่ีดินโดยมีเง่ือนไขสร�างโรงเรือนในท่ีดินน้ัน และ
ภายหลังท่ีดินตกเปBนของบุคคลอ่ืนตามเง่ือนไขไซร� ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ีว�า
ด�วยลาภมิควรได�มาใช�บังคับ 
 

มาตรา ๑๓๑๔  ท�านให�ใช�บทบัญญัติมาตรา ๑๓๑๐, ๑๓๑๑ และ ๑๓๑๓ บังคับ
ตลอดถึงการก�อสร�างใด ๆ ซึ่งติดท่ีดินและการเพาะปลูกต�นไม�หรือธัญชาติด�วยโดยอนุโลม 

แต�ข�าวหรือธัญชาติอย�างอ่ืนอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได�คราวหน่ึงหรือหลายคราวต�อป: 
เจ�าของท่ีดินต�องยอมให�บุคคลผู�กระทําการโดยสุจริต หรือผู�เปBนเจ�าของท่ีดินโดยมีเง่ือนไขซึ่งได�
เพาะปลูกลงไว�น้ัน คงครองท่ีดินจนกว�าจะเสร็จการเก็บเก่ียวโดยใช�เงินคํานวณตามเกณฑ"ค�าเช�าท่ีดิน
น้ัน หรือเจ�าของท่ีดินจะเข�าครอบครองในทันทีโดยใช�ค�าทดแทนให�แก�อีกฝRายหน่ึงก็ได� 
 

มาตรา ๑๓๑๕  บุคคลใดสร�างโรงเรือน หรือทําการก�อสร�างอย�างอ่ืนซึ่งติดท่ีดิน หรือ
เพาะปลูกต�นไม�หรือธัญชาติในท่ีดินของตนด�วยสัมภาระของผู� อ่ืน ท�านว�าบุคคลน้ันเปBนเจ�าของ
สัมภาระ แต�ต�องใช�ค�าสัมภาระ 
 

มาตรา ๑๓๑๖  ถ�าเอาสังหาริมทรัพย"ของบุคคลหลายคนมารวมเข�ากันจนเปBนส�วน
ควบหรือแบ�งแยกไม�ได�ไซร� ท�านว�าบุคคลเหล�าน้ันเปBนเจ�าของรวมแห�งทรัพย"ท่ีรวมเข�ากัน แต�ละคนมี
ส�วนตามค�าแห�งทรัพย"ของตนในเวลาท่ีรวมเข�ากับทรัพย"อ่ืน 

ถ�าทรัพย"อันหน่ึงอาจถือได�ว�าเปBนทรัพย"ประธานไซร� ท�านว�าเจ�าของทรัพย"น้ันเปBน
เจ�าของทรัพย"ที่รวมเข�ากันแต�ผู�เดียว แต�ต�องใช�ค�าแห�งทรัพย"อ่ืน ๆ ให�แก�เจ�าของทรัพย"น้ัน ๆ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๗ 
- 
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มาตรา ๑๓๑๗  บุคคลใดใช�สัมภาระของบุคคลอ่ืนทําสิ่งใดข้ึนใหม�ไซร� ท�านว�าเจ�าของ
สัมภาระเปBนเจ�าของสิ่งน้ันโดยมิต�องคํานึงว�าสัมภาระน้ันจะกลับคืนตามเดิมได�หรือไม� แต�ต�องใช�
ค�าแรงงาน 

แต�ถ�าค�าแรงงานเกินกว�าค�าสัมภาระท่ีใช�น้ันมากไซร� ท�านว�าผู�ทําเปBนเจ�าของทรัพย"ท่ี
ทําข้ึน แต�ต�องใช�ค�าสัมภาระ 
 

มาตรา ๑๓๑๘  บุคคลอาจได�มาซึ่งกรรมสิทธ์ิแห�งสังหาริมทรัพย"อันไม�มีเจ�าของโดย
เข�าถือเอา เว�นแต�การเข�าถือเอาน้ันต�องห�ามตามกฎหมาย หรือฝRาฝVนสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีจะเข�าถือเอา
สังหาริมทรัพย"น้ัน 
 

มาตรา ๑๓๑๙  ถ�าเจ�าของสังหาริมทรัพย"เลิกครอบครองทรัพย"ด�วยเจตนาสละ
กรรมสิทธ์ิไซร� ท�านว�าสังหาริมทรัพย"น้ันไม�มีเจ�าของ 
 

มาตรา ๑๓๒๐  ภายในบังคับแห�งกฎหมายเฉพาะและกฎข�อบังคับในเร่ืองน้ัน ท�าน
ว�าสัตว"ปRาไม�มีเจ�าของตราบเท�าท่ียังอยู�อิสระ สัตว"ปRาในสวนสัตว" และปลาในบ�อหรือในท่ีนํ้าซึ่งเจ�าของ
ก้ันไว�น้ัน ท�านว�าไม�ใช�สัตว"ไม�มีเจ�าของ 

สัตว"ปRาท่ีคนจับได�น้ัน ถ�ามันกลับคืนอิสระและเจ�าของไม�ติดตามโดยพลันหรือเลิก
ติดตามเสียแล�ว ฉะน้ีท�านว�าไม�มีเจ�าของ 

สัตว"ซึ่งเลี้ยงเช่ืองแล�ว ถ�ามันท้ิงท่ีไปเลย ท�านว�าไม�มีเจ�าของ 
 

มาตรา ๑๓๒๑  ภายในบังคับแห�งกฎหมายเฉพาะและกฎข�อบังคับในเร่ืองน้ัน ผู�ใด
จับสัตว"ปRาได�ในท่ีรกร�างว�างเปล�าหรือในท่ีนํ้าสาธารณะก็ดี หรือจับได�ในท่ีดิน หรือท่ีนํ้ามีเจ�าของโดย
เจ�าของมิได�แสดงความหวงห�ามก็ดี ท�านว�าผู�น้ันเปBนเจ�าของสัตว" 
 

มาตรา ๑๓๒๒  บุคคลใดทําให�สัตว"ปRาบาดเจ็บแล�วติดตามไปและบุคคลอ่ืนจับสัตว"
น้ันได�ก็ดี หรือสัตว"น้ันตายลงในท่ีดินของบุคคลอ่ืนก็ดี ท�านว�าบุคคลแรกเปBนเจ�าของสัตว" 
 

มาตรา ๑๓๒๓  บุคคลเก็บได�ซึ่งทรัพย"สินหาย ต�องทําอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี 
(๑) ส�งมอบทรัพย"สินน้ันแก�ผู�ของหายหรือเจ�าของ หรือบุคคลอ่ืนผู�มีสิทธิจะรับ

ทรัพย"สินน้ัน หรือ 
(๒) แจ�งแก�ผู�ของหายหรือเจ�าของ หรือบุคคลอ่ืนผู�มีสิทธิจะรับทรัพย"สินน้ันโดยมิ

ชักช�า หรือ 
(๓)๙๑ ส�งมอบทรัพย"สินน้ันแก�เจ�าพนักงานตํารวจ หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีอ่ืนภายใน

สามวันและแจ�งพฤติการณ"ตามท่ีทราบอันอาจเปBนเคร่ืองช�วยในการสืบหาตัวบุคคลผู�มีสิทธิจะรับ
ทรัพย"สินน้ัน 

                                                 
๙๑ มาตรา ๑๓๒๓ วรรคหน่ึง (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๘ 
- 
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แต�ถ�าไม�ทราบตัวผู�ของหาย เจ�าของ หรือบุคคลอ่ืนผู�มีสิทธิจะรับทรัพย"สินก็ดี หรือ
บุคคลดังระบุน้ันไม�รับมอบทรัพย"สินก็ดี ท�านให�ดําเนินการตามวิธีอันบัญญัติไว�ในอนุมาตรา (๓) 

ท้ังน้ี ท�านว�าผู�เก็บได�ซึ่งทรัพย"สินหายต�องรักษาทรัพย"สินน้ันไว�ด�วยความระมัดระวัง
อันสมควรจนกว�าจะส�งมอบ 
 

มาตรา ๑๓๒๔  ผู�เก็บได�ซึ่งทรัพย"สินหาย อาจเรียกร�องเอารางวัลจากบุคคลผู�มีสิทธิ
จะรับทรัพย"สินน้ันเปBนจํานวนร�อยละสิบแห�งค�าทรัพย"สินภายในราคาสามหม่ืนบาท และถ�าราคาสูง
กว�าน้ันข้ึนไปให�คิดให�อีกร�อยละห�าในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน แต�ถ�าผู�เก็บได�ซึ่งทรัพย"สินหายได�ส�งมอบ
ทรัพย"สินแก�เจ�าพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีอ่ืน ให�เสียเงินอีกร�อยละสองคร่ึงแห�งค�า
ทรัพย"สินเปBนค�าธรรมเนียมแก�ทบวงการน้ัน ๆ เพ่ิมข้ึนเปBนส�วนหน่ึงต�างหากจากรางวัลซึ่งให�แก�ผู�เก็บ
ได� แต�ค�าธรรมเนียมน้ีให�จํากัดไว�ไม�เกินหน่ึงพันบาท๙๒ 

ถ�าผู�เก็บได�ซึ่งทรัพย"สินหายมิได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตราก�อนไซร�ท�านว�าผู�น้ัน
ไม�มีสิทธิจะรับรางวัล 
 

มาตรา ๑๓๒๕  ถ�าผู�เก็บได�ซึ่งทรัพย"สินหายได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓๒๓ 
แล�ว และผู�มีสิทธิจะรับทรัพย"สินน้ันมิได�เรียกเอาภายในหน่ึงป:นับแต�วันท่ีเก็บได�ไซร� ท�านว�ากรรมสิทธ์ิ
ตกแก�ผู�เก็บได� 

แต�ถ�าทรัพย"สินซึ่งไม�มีผู�เรียกเอาน้ันเปBนโบราณวัตถุไซร� กรรมสิทธ์ิแห�งทรัพย"สินน้ัน
ตกแก�แผ�นดิน แต�ผู�เก็บได�มีสิทธิจะได�รับรางวัลร�อยละสิบแห�งค�าทรัพย"สินน้ัน 
 

มาตรา ๑๓๒๖  การเก็บได�ซึ่งทรัพย"สินอันตกหรือท้ิงทะเล หรือทางนํ้า หรือนํ้าซัดข้ึน
ฝ;Uงน้ัน ท�านให�บังคับตามกฎหมายและกฎข�อบังคับว�าด�วยการน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๒๗  ภายในบังคับแห�งกฎหมายอาชญา กรรมสิทธ์ิแห�งสิ่งใด ๆ ซึ่งได�ใช�ใน

การกระทําผิด หรือได�มาโดยการกระทําผิด หรือเก่ียวกับการกระทําผิดโดยประการอ่ืน และได�ส�งไว�ใน
ความรักษาของกรมในรัฐบาลน้ัน ท�านว�าตกเปBนของแผ�นดิน ถ�าเจ�าของมิได�เรียกเอาภายในหน่ึงป:นับ
แต�วันส�ง หรือถ�าได�ฟPองคดีอาชญาต�อศาลแล�วนับแต�วันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แต�ถ�าไม�ทราบตัวเจ�าของ 
ท�านให�ผ�อนเวลาออกไปเปBนห�าป: 

ถ�าทรัพย"สินเปBนของเสียง�าย หรือถ�าหน�วงช�าไว�จะเปBนการเสี่ยงความเสียหายหรือ
ค�าใช�จ�ายจะเกินส�วนกับค�าของทรัพย"สินน้ันไซร� ท�านว�ากรมในรัฐบาลจะจัดให�เอาออกขายทอดตลาด
ก�อนถึงกําหนดก็ได� แต�ก�อนท่ีจะขายให�จัดการตามควรเพ่ือบันทึกรายการอันเปBนเคร่ืองให�บุคคลผู�มี
สิทธิจะรับทรัพย"สินน้ันอาจทราบว�าเปBนทรัพย"สินของตนและพิสูจน"สิทธิได� เม่ือขายแล�วได�เงินเปBน
จํานวนสุทธิเท�าใดให�ถือไว�แทนตัวทรัพย"สิน 
 

                                                 
๙๒ มาตรา ๑๓๒๔ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๙ 
- 
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มาตรา ๑๓๒๘๙๓  สังหาริมทรัพย"มีค�าซึ่งซ�อนหรือฝ;งไว� น้ัน ถ�ามีผู� เก็บได�โดย
พฤติการณ"ซึ่งไม�มีผู�ใดสามารถอ�างว�าเปBนเจ�าของได� ให�กรรมสิทธ์ิตกเปBนของแผ�นดิน ผู�เก็บได�ต�องส�ง
มอบทรัพย"น้ันแก�เจ�าพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีอ่ืน แล�วมีสิทธิจะได�รับรางวัลหน่ึงในสาม
แห�งค�าทรัพย"น้ัน 
 

มาตรา ๑๓๒๙  สิทธิของบุคคลผู�ได�มาซึ่งทรัพย"สินโดยมีค�าตอบแทนและโดยสุจริต
น้ัน ท�านว�ามิเสียไป ถึงแม�ว�าผู�โอนทรัพย"สินให�จะได�ทรัพย"สินน้ันมาโดยนิติกรรมอันเปBนโมฆียะ และ
นิติกรรมน้ันได�ถูกบอกล�างภายหลัง 
 

มาตรา ๑๓๓๐  สิทธิของบุคคลผู�ซื้อทรัพย"สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตาม
คําสั่งศาล หรือคําสั่งเจ�าพนักงานรักษาทรัพย"ในคดีล�มละลายน้ัน ท�านว�ามิเสียไป ถึงแม�ภายหลังจะ
พิสูจน"ได�ว�าทรัพย"สินน้ันมิใช�ของจําเลย หรือลูกหน้ีโดยคําพิพากษา หรือผู�ล�มละลาย 

 
มาตรา ๑๓๓๑  สิทธิของบุคคลผู�ได�เงินตรามาโดยสุจริตน้ัน ท�านว�ามิเสียไป ถึงแม�

ภายหลังจะพิสูจน"ได�ว�าเงินน้ันมิใช�ของบุคคลซึ่งได�โอนให�มา 
 

มาตรา ๑๓๓๒  บุคคลผู�ซื้อทรัพย"สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด หรือใน
ท�องตลาด หรือจากพ�อค�าซึ่งขายของชนิดน้ัน ไม�จําต�องคืนให�แก�เจ�าของแท�จริง เว�นแต�เจ�าของจะ
ชดใช�ราคาท่ีซื้อมา 
 

มาตรา ๑๓๓๓  ท�านว�ากรรมสิทธ์ิน้ัน อาจได�มาโดยอายุความตามท่ีบัญญัติไว�ใน
ลักษณะ ๓ แห�งบรรพน้ี 
 

มาตรา ๑๓๓๔  ท่ีดินรกร�างว�างเปล�า และท่ีดินซึ่งมีผู�เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมา
เปBนของแผ�นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดินน้ัน ท�านว�าบุคคลอาจได�มาตามกฎหมายท่ีดิน 
 

หมวด ๒ 
แดนแห�งกรรมสิทธ์ิ และการใช�กรรมสิทธ์ิ 

   
 

มาตรา ๑๓๓๕  ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ท�านว�าแดนแห�งกรรมสิทธ์ิที่ดินน้ันกินท้ังเหนือพ้ืนดินและใต�พ้ืนดินด�วย 
 

มาตรา ๑๓๓๖  ภายในบังคับแห�งกฎหมาย เจ�าของทรัพย"สินมีสิทธิใช�สอยและ
จําหน�ายทรัพย"สินของตนและได�ซึ่งดอกผลแห�งทรัพย"สินน้ัน กับท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง

                                                 
๙๓ มาตรา ๑๓๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๐ 
- 
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ทรัพย"สินของตนจากบุคคลผู�ไม�มีสิทธิจะยึดถือไว� และมีสิทธิขัดขวางมิให�ผู�อ่ืนสอดเข�าเก่ียวข�องกับ
ทรัพย"สินน้ันโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๓๓๗  บุคคลใดใช�สิทธิของตนเปBนเหตุให�เจ�าของอสังหาริมทรัพย"ได�รับ
ความเสียหาย หรือเดือดร�อนเกินท่ีควรคิดหรือคาดหมายได�ว�าจะเปBนไปตามปกติและเหตุอันควรใน
เม่ือเอาสภาพและตําแหน�งท่ีอยู�แห�งทรัพย"สินน้ันมาคํานึงประกอบไซร� ท�านว�าเจ�าของอสังหาริมทรัพย"
มีสิทธิจะปฏิบัติการเพ่ือยังความเสียหายหรือเดือดร�อนน้ันให�สิ้นไป  ท้ังน้ี ไม�ลบล�างสิทธิท่ีจะเรียกเอา
ค�าทดแทน 
 

มาตรา ๑๓๓๘  ข�อจํากัดสิทธิแห�งเจ�าของอสังหาริมทรัพย"ซึ่งกฎหมายกําหนดไว�น้ัน
ท�านว�าไม�จําต�องจดทะเบียน 

ข�อจํากัดเช�นน้ี ท�านว�าจะถอนหรือแก�ให�หย�อนลงโดยนิติกรรมไม�ได� นอกจากจะได�ทํา
นิติกรรมเปBนหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

ข�อจํากัดซึ่งกําหนดไว�เพ่ือสาธารณประโยชน"น้ัน ท�านว�าจะถอนหรือแก�ให�หย�อนลง
มิได�เลย 
 

มาตรา ๑๓๓๙  เจ�าของท่ีดินจําต�องรับนํ้าซึ่งไหลตามธรรมดาจากท่ีดินสูงมาในท่ีดิน
ของตน 

นํ้าไหลตามธรรมดามายังท่ีดินตํ่า และจําเปBนแก�ท่ีดินน้ันไซร� ท�านว�าเจ�าของท่ีดินซึ่ง
อยู�สูงกว�าจะกันเอาไว�ได�เพียงท่ีจําเปBนแก�ที่ดินของตน 

 
มาตรา ๑๓๔๐  เจ�าของท่ีดินจําต�องรับนํ้าซึ่งไหลเพราะระบายจากท่ีดินสูงมาในท่ีดิน

ของตน ถ�าก�อนท่ีระบายน้ันนํ้าได�ไหลเข�ามาในท่ีดินของตนตามธรรมดาอยู�แล�ว 
ถ�าได�รับความเสียหายเพราะการระบายนํ้า ท�านว�าเจ�าของท่ีดินตํ่าอาจเรียกร�องให�

เจ�าของท่ีดินสูงทําทางระบายนํ้าและออกค�าใช�จ�ายในการน้ัน เพ่ือระบายนํ้าไปให�ตลอดท่ีดินตํ่าจนถึง
ทางนํ้า หรือท�อนํ้าสาธารณะ  ท้ังน้ี ไม�ลบล�างสิทธิแห�งเจ�าของท่ีดินตํ่าในอันจะเรียกเอาค�าทดแทน 

 
มาตรา ๑๓๔๑  ท�านมิให�เจ�าของอสังหาริมทรัพย"ทําหลังคาหรือการปลูกสร�างอย�าง

อ่ืน ซึ่งทําให�นํ้าฝนตกลงยังทรัพย"สินซึ่งอยู�ติดต�อกัน 
 
มาตรา ๑๓๔๒  บ�อ สระ หลุมรับนํ้าโสโครก หรือหลุมรับปุ]ย หรือขยะมูลฝอยน้ัน 

ท�านว�าจะขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตท่ีดินไม�ได� 
คูหรือการขุดร�องเพ่ือวางท�อนํ้าใต�ดินหรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล�ายกันน้ัน ท�านว�าจะทําใกล�แนว

เขตท่ีดินกว�าคร่ึงหน่ึงแห�งส�วนลึกของคูหรือร�องน้ันไม�ได� แต�ถ�าทําห�างแนวเขตหน่ึงเมตรหรือกว�าน้ัน 
ท�านว�าทําได� 

ถ�ากระทําการดังกล�าวไว�ในสองวรรคก�อนใกล�แนวเขตไซร� ท�านว�าต�องใช�ความ
ระมัดระวังตามควร เพ่ือปPองกันมิให�ดินหรือทรายพังลง หรือมิให�นํ้าหรือสิ่งโสโครกซึมเข�าไป 
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มาตรา ๑๓๔๓  ห�ามมิให�ขุดดินหรือบรรทุกนํ้าหนักบนท่ีดินเกินควรจนอาจเปBนเหตุ
อันตรายแก�ความอยู�มั่นแห�งท่ีดินติดต�อ เว�นแต�จะจัดการเพียงพอเพ่ือปPองกันความเสียหาย 

 
มาตรา ๑๓๔๔  ร้ัว กําแพง ร้ัวต�นไม� คู ซึ่งหมายเขตท่ีดินน้ัน ท�านให�สันนิษฐานไว�

ก�อนว�าเจ�าของท่ีดินท้ังสองข�างเปBนเจ�าของรวมกัน 
 
มาตรา ๑๓๔๕  เม่ือร้ัวต�นไม� หรือคูซึ่งมิได�ใช�เปBนทางระบายนํ้า เปBนของเจ�าของท่ีดิน

ท้ังสองข�างรวมกัน ท�านว�าเจ�าของข�างใดข�างหน่ึงมีสิทธิท่ีจะตัดร้ัวต�นไม� หรือถมคูน้ันได�ถึงแนวเขต
ท่ีดินของตน แต�ต�องก�อกําแพง หรือทําร้ัวตามแนวเขตน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๔๖  ถ�ามีต�นไม�อยู�บนแนวเขตท่ีดิน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเจ�าของ

ท่ีดินท้ังสองข�างเปBนเจ�าของต�นไม�รวมกัน ดอกผลเปBนของเจ�าของท่ีดินคนละส�วนเสมอกัน และถ�าตัด
ต�นลงไซร� ไม�น้ันเปBนของเจ�าของท่ีดินคนละส�วนดุจกัน 

เจ�าของแต�ละฝRายจะต�องการให�ขุดหรือตัดต�นไม�ก็ได� ค�าใช�จ�ายในการน้ันต�องเสีย
เท�ากันท้ังสองฝRาย แต�ถ�าเจ�าของอีกฝRายหน่ึงสละสิทธิในต�นไม�ไซร� ฝRายท่ีต�องการขุดหรือตัดต�องเสีย
ค�าใช�จ�ายฝRายเดียว ถ�าต�นไม�น้ันเปBนหลักเขตและจะหาหลักเขตอ่ืนไม�เหมาะเหมือน ท�านว�าฝRายหน่ึง
ฝRายใดจะต�องการให�ขุดหรือตัดไม�ได� 

 
มาตรา ๑๓๔๗  เจ�าของท่ีดินอาจตัดรากไม�ซึ่งรุกเข�ามาจากท่ีดินติดต�อและเอาไว�เสีย 

ถ�าก่ิงไม�ย่ืนล้ําเข�ามา เม่ือเจ�าของท่ีดินได�บอกผู�ครอบครองท่ีดินติดต�อให�ตัดภายในเวลาอันสมควรแล�ว 
แต�ผู�น้ันไม�ตัด ท�านว�าเจ�าของท่ีดินตัดเอาเสียได� 

 
มาตรา ๑๓๔๘  ดอกผลแห�งต�นไม�ท่ีหล�นตามธรรมดาลงในท่ีดินติดต�อแปลงใด ท�าน

ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปBนดอกผลของท่ีดินแปลงน้ัน 
 

มาตรา ๑๓๔๙  ท่ีดินแปลงใดมีท่ีดินแปลงอ่ืนล�อมอยู�จนไม�มีทางออกถึงทาง
สาธารณะได�ไซร� ท�านว�าเจ�าของท่ีดินแปลงน้ันจะผ�านท่ีดินซึ่งล�อมอยู�ไปสู�ทางสาธารณะได� 

ท่ีดินแปลงใดมีทางออกได�แต�เม่ือต�องข�ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีท่ีชันอันระดับ
ท่ีดินกับทางสาธารณะสูงกว�ากันมากไซร� ท�านว�าให�ใช�ความในวรรคต�นบังคับ 

ท่ีและวิธีทําทางผ�านน้ันต�องเลือกให�พอควรแก�ความจําเปBนของผู�มีสิทธิจะผ�าน กับ
ท้ังให�คํานึงถึงท่ีดินท่ีล�อมอยู�ให�เสียหายแต�น�อยท่ีสุดท่ีจะเปBนได� ถ�าจําเปBนผู�มีสิทธิจะผ�านจะสร�างถนน
เปBนทางผ�านก็ได�  

ผู�มีสิทธิจะผ�านต�องใช�ค�าทดแทนให�แก�เจ�าของท่ีดินท่ีล�อมอยู�เพ่ือความเสียหายอัน
เกิดแต�เหตุท่ีมีทางผ�านน้ัน ค�าทดแทนน้ันนอกจากค�าเสียหายเพราะสร�างถนน ท�านว�าจะกําหนดเปBน
เงินรายป:ก็ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๒ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๑๓๕๐  ถ�าท่ีดินแบ�งแยกหรือแบ�งโอนกันเปBนเหตุให�แปลงหน่ึงไม�มีทางออก
ไปสู�ทางสาธารณะไซร� ท�านว�าเจ�าของท่ีดินแปลงน้ันมีสิทธิเรียกร�องเอาทางเดินตามมาตราก�อนได�
เฉพาะบนท่ีดินแปลงท่ีได�แบ�งแยกหรือแบ�งโอนกันและไม�ต�องเสียค�าทดแทน 

 
มาตรา ๑๓๕๑  เจ�าของท่ีดิน เม่ือบอกล�วงหน�าตามสมควรแล�ว อาจใช�ท่ีดินติดต�อ

เพียงท่ีจําเปBนในการปลูกสร�างหรือซ�อมแซมร้ัว กําแพง หรือโรงเรือน ตรงหรือใกล�แนวเขตของตน แต�
จะเข�าไปในเรือนท่ีอยู�ของเพ่ือนบ�านข�างเคียงไม�ได� เว�นแต�ได�รับความยินยอม 

ถ�าได�ก�อความเสียหายให�เกิดข้ึนไซร� ท�านว�าเพ่ือนบ�านข�างเคียงจะเรียกเอาค�า
ทดแทนก็ได� 

 
มาตรา ๑๓๕๒  ท�านว�าถ�าเจ�าของท่ีดินได�รับค�าทดแทนตามสมควรแล�ว ต�องยอมให�

ผู�อ่ืนวางท�อนํ้า ท�อระบายนํ้า สายไฟฟPา หรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล�ายกันผ�านท่ีดินของตน เพ่ือประโยชน"แก�ท่ีดิน
ติดต�อ ซึ่งถ�าไม�ยอมให�ผ�านก็ไม�มีทางจะวางได� หรือถ�าจะวางได�ก็เปลืองเงินมากเกินควร แต�เจ�าของ
ท่ีดินอาจให�ยกเอาประโยชน"ของตนข้ึนพิจารณาด�วย 

เม่ือมีเหตุผลพิเศษ ถ�าจะต�องวางเหนือพ้ืนดินไซร� ท�านว�าเจ�าของท่ีดินอาจเรียกให�ซื้อ
ท่ีดินของตนบางส�วนตามควรท่ีจะใช�ในการน้ัน โดยราคาคุ�มค�าท่ีดินและค�าทดแทนความเสียหายซึ่ง
อาจมีเพราะการขายน้ันด�วย 

ถ�าพฤติการณ"เปลี่ยนไป เจ�าของท่ีดินอาจเรียกให�ย�ายถอนสิ่งท่ีวางน้ันไปไว� ณ ส�วน
อ่ืนแห�งท่ีดินของตนตามแต�จะเหมาะแก�ประโยชน"แห�งเจ�าของท่ีดิน 

ค�าย�ายถอนน้ันเจ�าของท่ีดินติดต�อเปBนผู�เสีย แต�ถ�ามีพฤติการณ"พิเศษไซร� ท�านว�าจะ
ให�เจ�าของท่ีดินอีกฝRายหน่ึงช�วยเสียค�าย�ายถอนตามส�วนอันควรก็ได� 

 
มาตรา ๑๓๕๓  บุคคลอาจพาปศุสัตว"ของตนผ�านหรือเข�าไปในท่ีดินของผู�อ่ืนซึ่งมิได�

ก้ันเพ่ือไปเลี้ยง และอาจเข�าไปเอานํ้าในบ�อหรือสระในท่ีเช�นว�าน้ันมาใช�ได� เว�นแต�ท่ีดินเปBนท่ีเพาะปลูก 
หรือเตรียมเพ่ือเพาะปลูก หว�าน หรือมีธัญชาติขึ้นอยู�แล�ว แต�ท�านว�าเจ�าของท่ีดินย�อมห�ามได�เสมอ 

 
มาตรา ๑๓๕๔  ถ�ามีจารีตประเพณีแห�งท�องถ่ินให�ทําได�และถ�าเจ�าของไม�ห�าม บุคคล

อาจเข�าไปในท่ีปRา ท่ีดง หรือในท่ีมีหญ�าเลี้ยงสัตว"ซึ่งเปBนท่ีดินของผู�อ่ืน เพ่ือเก็บฟVน หรือผลไม�ปRา ผัก 
เห็ด และสิ่งเช�นกัน 

 
มาตรา ๑๓๕๕  เจ�าของท่ีดินริมทางนํ้า หรือมีทางนํ้าผ�าน ไม�มีสิทธิจะชักเอานํ้าไว�

เกินกว�าท่ีจําเปBนแก�ประโยชน"ของตนตามควร ให�เปBนเหตุเสื่อมเสียแก�ท่ีดินแปลงอ่ืนซึ่งอยู�ตามทางนํ้า
น้ัน 

 
หมวด ๓ 

กรรมสิทธ์ิรวม 
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มาตรา ๑๓๕๖  ถ�าทรัพย"สินเปBนของบุคคลหลายคนรวมกัน ท�านให�ใช�บทบัญญัติใน
หมวดน้ีบังคับ เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๕๗  ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าผู�เปBนเจ�าของรวมกันมีส�วนเท�ากัน 
 
มาตรา ๑๓๕๘  ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเจ�าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย"สิน

รวมกัน 
ในเร่ืองจัดการตามธรรมดา ท�านว�าพึงตกลงโดยคะแนนข�างมากแห�งเจ�าของรวม แต�

เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ อาจทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางจัดการตามธรรมดาได� เว�นแต�ฝRายข�างมากได�ตกลงไว�
เปBนอย�างอ่ืน แต�เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ อาจทําการเพ่ือรักษาทรัพย"สินได�เสมอ 

ในเร่ืองจัดการอันเปBนสาระสําคัญ ท�านว�าต�องตกลงกันโดยคะแนนข�างมากแห�ง
เจ�าของรวม และคะแนนข�างมากน้ันต�องมีส�วนไม�ตํ่ากว�าคร่ึงหน่ึงแห�งค�าทรัพย"สิน 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุท่ีประสงค"น้ัน ท�านว�าจะตกลงกันได�ก็แต�เม่ือเจ�าของรวม
เห็นชอบทุกคน 

 
มาตรา ๑๓๕๙  เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ อาจใช�สิทธิอันเกิดแต�กรรมสิทธ์ิครอบไปถึง

ทรัพย"สินท้ังหมดเพ่ือต�อสู�บุคคลภายนอก แต�ในการเรียกร�องเอาทรัพย"สินคืนน้ัน ท�านว�าต�องอยู�ใน
บังคับแห�งเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในมาตรา ๓๐๒ แห�งประมวลกฎหมายน้ี 

 
มาตรา ๑๓๖๐  เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ มีสิทธิใช�ทรัพย"สินได� แต�การใช�น้ันต�องไม�ขัด

ต�อสิทธิแห�งเจ�าของรวมคนอ่ืน ๆ 
ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ มีสิทธิได�ดอกผลตามส�วนของตนท่ี

มีในทรัพย"สินน้ัน 
 
มาตรา ๑๓๖๑  เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ จะจําหน�ายส�วนของตน หรือจํานอง หรือ

ก�อให�เกิดภาระติดพันก็ได� 
แต�ตัวทรัพย"สินน้ันจะจําหน�าย จํานํา จํานอง หรือก�อให�เกิดภาระติดพันได�ก็แต�ด�วย

ความยินยอมแห�งเจ�าของรวมทุกคน 
ถ�าเจ�าของรวมคนใดจําหน�าย จํานํา จํานอง หรือก�อให�เกิดภาระติดพันทรัพย"สินโดย

มิได�รับความยินยอมแห�งเจ�าของรวมทุกคน แต�ภายหลังเจ�าของรวมคนน้ันได�เปBนเจ�าของทรัพย"สินแต�ผู�
เดียวไซร� ท�านว�านิติกรรมน้ันเปBนอันสมบูรณ" 

 
มาตรา ๑๓๖๒  เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ จําต�องช�วยเจ�าของรวมคนอ่ืน ๆ ตามส�วน

ของตนในการออกค�าจัดการ ค�าภาษีอากร และค�ารักษา กับท้ังค�าใช�ทรัพย"สินรวมกันด�วย 
 
มาตรา ๑๓๖๓  เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ มีสิทธิเรียกให�แบ�งทรัพย"สินได� เว�นแต�จะมี

นิติกรรมขัดอยู� หรือถ�าวัตถุท่ีประสงค"ท่ีเปBนเจ�าของรวมกันน้ันมีลักษณะเปBนการถาวร ก็เรียกให�แบ�ง
ไม�ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๔ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

สิทธิเรียกให�แบ�งทรัพย"สินน้ัน ท�านว�าจะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละสิบป:ไม�ได� 
ท�านว�าเจ�าของรวมจะเรียกให�แบ�งทรัพย"สินในเวลาท่ีไม�เปBนโอกาสอันควรไม�ได� 
 
มาตรา ๑๓๖๔  การแบ�งทรัพย"สินพึงกระทําโดยแบ�งทรัพย"สินน้ันเองระหว�างเจ�าของ

รวม หรือโดยขายทรัพย"สินแล�วเอาเงินท่ีขายได�แบ�งกัน 
ถ�าเจ�าของรวมไม�ตกลงกันว�าจะแบ�งทรัพย"สินอย�างไรไซร� เม่ือเจ�าของรวมคนหน่ึงคน

ใดขอ ศาลอาจสั่งให�เอาทรัพย"สินน้ันออกแบ�ง ถ�าส�วนท่ีแบ�งให�ไม�เท�ากันไซร� จะสั่งให�ทดแทนกันเปBน
เงินก็ได� ถ�าการแบ�งเช�นว�าน้ีไม�อาจทําได�หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให�ขายโดยประมูลราคา
กันระหว�างเจ�าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได� 

 
มาตรา ๑๓๖๕  ถ�าเจ�าของรวมต�องรับผิดชอบร�วมกันต�อบุคคลภายนอกในหน้ีอัน

เก่ียวกับทรัพย"สินรวม หรือในหน้ีซึ่งได�ก�อข้ึนใหม�เพ่ือชําระหน้ีเดิมดังว�าน้ันก็ดี ในเวลาแบ�ง เจ�าของ
รวมคนหน่ึง ๆ จะเรียกให�เอาทรัพย"สินรวมน้ันชําระหน้ีเสียก�อน หรือให�เอาเปBนประกันก็ได� 

ถ�าเจ�าของรวมคนหน่ึงต�องรับผิดต�อเจ�าของรวมคนอ่ืนในหน้ีซึ่งเกิดจากการเปBน
เจ�าของรวม หรือในหน้ีซึ่งได�ก�อข้ึนใหม�เพ่ือชําระหน้ีเดิมดังว�าน้ันก็ดี ในเวลาแบ�ง เจ�าของรวมผู�เปBน
เจ�าหน้ีจะเรียกให�เอาส�วนซึ่งจะได�แก�ลูกหน้ีของตนในทรัพย"สินรวมน้ันชําระหน้ีเสียก�อน หรือให�เอา
เปBนประกันก็ได� 

สิทธิท่ีกล�าวมาข�างต�นน้ีอาจใช�แก�ผู�รับโอน หรือผู�สืบกรรมสิทธ์ิในส�วนของเจ�าของ
รวมน้ัน 

ถ�าจําเปBนจะต�องขายทรัพย"สินรวมไซร� ท�านให�นําบทบัญญัติมาตราก�อนมาใช�บังคับ 
 
มาตรา ๑๓๖๖  เจ�าของรวมคนหน่ึง ๆ ต�องรับผิดตามส�วนของตนเช�นเดียวกับผู�ขาย

ในทรัพย"สินซึ่งเจ�าของรวมคนอ่ืน ๆ ได�รับไปในการแบ�ง 
 

ลักษณะ ๓ 
ครอบครอง 

   
 

มาตรา ๑๓๖๗  บุคคลใดยึดถือทรัพย"สินโดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือตน ท�านว�าบุคคล
น้ันได�ซึ่งสิทธิครอบครอง 

 
มาตรา ๑๓๖๘  บุคคลอาจได�มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยผู�อ่ืนยึดถือไว�ให� 
 
มาตรา ๑๓๖๙  บุคคลใดยึดถือทรัพย"สินไว� ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า บุคคลน้ัน

ยึดถือเพ่ือตน 
 
มาตรา ๑๓๗๐  ผู�ครอบครองน้ัน ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าครอบครองโดยสุจริต

โดยความสงบและโดยเปZดเผย 
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มาตรา ๑๓๗๑  ถ�าพิสูจน"ได�ว�าบุคคลใดครอบครองทรัพย"สินเดียวกันสองคราว ท�าน

ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าบุคคลน้ันได�ครอบครองติดต�อกันตลอดเวลา 
 
มาตรา ๑๓๗๒  สิทธิซึ่งผู�ครอบครองใช�ในทรัพย"สินท่ีครอบครองน้ัน ท�านให�

สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปBนสิทธิซึ่งผู�ครอบครองมีตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๓๗๓  ถ�าทรัพย"สินเปBนอสังหาริมทรัพย"ท่ีได�จดไว�ในทะเบียนท่ีดิน ท�านให�

สันนิษฐานไว�ก�อนว�าบุคคลผู�มีช่ือในทะเบียนเปBนผู�มีสิทธิครอบครอง 
 
มาตรา ๑๓๗๔  ถ�าผู�ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพย"สิน เพราะมีผู�

สอดเข�าเก่ียวข�องโดยมิชอบด�วยกฎหมายไซร� ท�านว�าผู�ครอบครองมีสิทธิจะให�ปลดเปลื้องการรบกวน
น้ันได� ถ�าเปBนท่ีน�าวิตกว�าจะยังมีการรบกวนอีก ผู�ครอบครองจะขอต�อศาลให�สั่งห�ามก็ได� 

การฟPองคดีเพ่ือปลดเปลื้องการรบกวนน้ัน ท�านว�าต�องฟPองภายในป:หน่ึงนับแต�เวลา
ถูกรบกวน 

 
มาตรา ๑๓๗๕  ถ�าผู�ครอบครองถูกแย�งการครอบครองโดยมิชอบด�วยกฎหมายไซร� 

ท�านว�าผู�ครอบครองมีสิทธิจะได�คืนซึ่งการครอบครอง เว�นแต�อีกฝRายหน่ึงมีสิทธิเหนือทรัพย"สินดีกว�าซึ่ง
จะเปBนเหตุให�เรียกคืนจากผู�ครอบครองได� 

การฟPองคดีเพ่ือเอาคืนซึ่งการครอบครองน้ัน ท�านว�าต�องฟPองภายในป:หน่ึงนับแต�
เวลาถูกแย�งการครอบครอง 

 
มาตรา ๑๓๗๖  ถ�าจะต�องส�งทรัพย"สินคืนแก�บุคคลผู�มีสิทธิเอาคืนไซร� ท�านให�นํา

บทบัญญัติมาตรา ๔๑๒ ถึง ๔๑๘ แห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยลาภมิควรได�มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๗๗  ถ�าผู�ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม�ยึดถือทรัพย"สินต�อไป

ไซร� การครอบครองย�อมสุดสิ้นลง 
ถ�าเหตุอันมีสภาพเปBนเหตุช่ัวคราวมีมาขัดขวางมิให�ผู�ครอบครองยึดถือทรัพย"สินไซร� 

ท�านว�าการครอบครองไม�สุดสิ้นลง 
 
มาตรา ๑๓๗๘  การโอนไปซึ่งการครอบครองน้ันย�อมทําได�โดยส�งมอบทรัพย"สินท่ี

ครอบครอง 
 
มาตรา ๑๓๗๙  ถ�าผู�รับโอนหรือผู�แทนยึดถือทรัพย"สินอยู�แล�ว ท�านว�าการโอนไปซึ่ง

การครอบครองจะทําเพียงแสดงเจตนาก็ได� 
 
มาตรา ๑๓๘๐  การโอนไปซึ่งการครอบครองย�อมเปBนผล แม�ผู�โอนยังยึดถือ

ทรัพย"สินอยู� ถ�าผู�โอนแสดงเจตนาว�าต�อไปจะยึดถือทรัพย"สินน้ันแทนผู�รับโอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๖ 
- 
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ถ�าทรัพย"สินน้ันผู�แทนของผู�โอนยึดถืออยู� การโอนไปซึ่งการครอบครองจะทําโดยผู�
โอนสั่งผู�แทนว�า ต�อไปให�ยึดถือทรัพย"สินไว�แทนผู�รับโอนก็ได� 

 
มาตรา ๑๓๘๑  บุคคลใดยึดถือทรัพย"สินอยู�ในฐานะเปBนผู�แทนผู�ครอบครอง บุคคล

น้ันจะเปลี่ยนลักษณะแห�งการยึดถือได� ก็แต�โดยบอกกล�าวไปยังผู�ครอบครองว�าไม�เจตนาจะยึดถือ
ทรัพย"สินแทนผู�ครอบครองต�อไป หรือตนเองเปBนผู�ครอบครองโดยสุจริต อาศัยอํานาจใหม�อันได�จาก
บุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๑๓๘๒  บุคคลใดครอบครองทรัพย"สินของผู�อ่ืนไว�โดยความสงบและโดย

เปZดเผยด�วยเจตนาเปBนเจ�าของ ถ�าเปBนอสังหาริมทรัพย"ได�ครอบครองติดต�อกันเปBนเวลาสิบป: ถ�าเปBน
สังหาริมทรัพย"ได�ครอบครองติดต�อกันเปBนเวลาห�าป:ไซร� ท�านว�าบุคคลน้ันได�กรรมสิทธ์ิ 

 
มาตรา ๑๓๘๓  ทรัพย"สินอันได�มาโดยการกระทําผิดน้ัน ท�านว�าผู�กระทําผิดหรือผู�รับ

โอนไม�สุจริตจะได�กรรมสิทธ์ิโดยอายุความก็แต�เม่ือพ�นกําหนดอายุความอาชญา หรือพ�นเวลาท่ีกําหนด
ไว�ในมาตราก�อน ถ�ากําหนดไหนยาวกว�า ท�านให�ใช�กําหนดน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๘๔  ถ�าผู�ครอบครองขาดยึดถือทรัพย"สินโดยไม�สมัครและได�คืนภายใน

เวลาป:หน่ึงนับต้ังแต�วันขาดยึดถือหรือได�คืนโดยฟPองคดีภายในกําหนดน้ันไซร� ท�านมิให�ถือว�าการ
ครอบครองสะดุดหยุดลง 

 
มาตรา ๑๓๘๕  ถ�าโอนการครอบครองแก�กัน ผู� รับโอนจะนับเวลาซึ่งผู� โอน

ครอบครองอยู�ก�อนน้ันรวมเข�ากับเวลาครอบครองของตนก็ได� ถ�าผู�รับโอนนับรวมเช�นน้ัน และถ�ามี
ข�อบกพร�องในระหว�างครอบครองของผู�โอนไซร� ท�านว�าข�อบกพร�องน้ันอาจยกข้ึนเปBนข�อต�อสู�ผู�รับโอน
ได� 

 
มาตรา ๑๓๘๖  บทบัญญัติว�าด�วยอายุความในประมวลกฎหมายน้ี ท�านให�ใช�บังคับ

ในเร่ืองอายุความได�สิทธิอันกล�าวไว�ในลักษณะน้ีโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๔ 
ภาระจํายอม 

   
 
มาตรา ๑๓๘๗  อสังหาริมทรัพย"อาจต�องตกอยู�ในภาระจํายอมอันเปBนเหตุให�เจ�าของ

ต�องยอมรับกรรมบางอย�างซึ่งกระทบถึงทรัพย"สินของตน หรือต�องงดเว�นการใช�สิทธิบางอย�างอันมีอยู�
ในกรรมสิทธ์ิทรัพย"สินน้ัน เพ่ือประโยชน"แก�อสังหาริมทรัพย"อ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๘๘  เจ�าของสามยทรัพย"ไม�มีสิทธิทําการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย"หรือ

ในสามยทรัพย"ซึ่งทําให�เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก�ภารยทรัพย" 
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มาตรา ๑๓๘๙  ถ�าความต�องการแห�งเจ�าของสามยทรัพย"เปลี่ยนแปลงไป ท�านว�า

ความเปลี่ยนแปลงน้ันไม�ให�สิทธิแก�เจ�าของสามยทรัพย"ที่จะทําให�เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก�ภารยทรัพย"ได� 
 
มาตรา ๑๓๙๐  ท�านมิให�เจ�าของภารยทรัพย"ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเปBนเหตุให�

ประโยชน"แห�งภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก 
 
มาตรา ๑๓๙๑  เจ�าของสามยทรัพย"มีสิทธิทําการทุกอย�างอันจําเปBนเพ่ือรักษาและ

ใช�ภาระจํายอม แต�ต�องเสียค�าใช�จ�ายของตนเอง ในการน้ีเจ�าของสามยทรัพย"จะก�อให�เกิดความ
เสียหายแก�ภารยทรัพย"ได�ก็แต�น�อยท่ีสุดตามพฤติการณ" 

เจ�าของสามยทรัพย"ต�องเสียค�าใช�จ�ายของตนเองรักษาซ�อมแซมการท่ีได�ทําไปแล�วให�
เปBนไปด�วยดี แต�ถ�าเจ�าของภารยทรัพย"ได�รับประโยชน"ด�วยไซร� ท�านว�าต�องออกค�าใช�จ�ายตามส�วนแห�ง
ประโยชน"ที่ได�รับ 

 
มาตรา ๑๓๙๒  ถ�าภาระจํายอมแตะต�องเพียงส�วนหน่ึงแห�งภารยทรัพย" เจ�าของ

ทรัพย"น้ันอาจเรียกให�ย�ายไปยังส�วนอ่ืนก็ได� แต�ต�องแสดงได�ว�าการย�ายน้ันเปBนประโยชน"แก�ตนและรับ
เสียค�าใช�จ�าย  ท้ังน้ี ต�องไม�ทําให�ความสะดวกของเจ�าของสามยทรัพย"ลดน�อยลง 

 
มาตรา ๑๓๙๓  ถ�ามิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในนิติกรรมอันก�อให�เกิดภาระจํายอม

ไซร� ท�านว�าภาระจํายอมย�อมติดไปกับสามยทรัพย"ซึ่งได�จําหน�าย หรือตกไปในบังคับแห�งสิทธิอ่ืน 
ท�านว�าจะจําหน�าย หรือทําให�ภาระจํายอมตกไปในบังคับแห�งสิทธิอ่ืนต�างหากจาก

สามยทรัพย"ไม�ได� 
 
มาตรา ๑๓๙๔  ถ�ามีการแบ�งแยกภารยทรัพย" ท�านว�าภาระจํายอมยังคงมีอยู�ทุกส�วน

ท่ีแยกออก แต�ถ�าในส�วนใดภาระจํายอมน้ันไม�ใช�และใช�ไม�ได�ตามรูปการ ท�านว�าเจ�าของส�วนน้ันจะ
เรียกให�พ�นจากภาระจํายอมก็ได� 

 
มาตรา ๑๓๙๕  ถ�ามีการแบ�งแยกสามยทรัพย" ท�านว�าภาระจํายอมยังคงมีอยู�เพ่ือ

ประโยชน"แก�ทุกส�วนท่ีแยกออกน้ัน แต�ถ�าภาระจํายอมน้ันไม�ใช�และใช�ไม�ได�ตามรูปการเพ่ือประโยชน"
แก�ส�วนใดไซร� ท�านว�าเจ�าของภารยทรัพย"จะเรียกให�พ�นจากภาระจํายอมอันเก่ียวกับทรัพย"ส�วนน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๑๓๙๖  ภาระจํายอมซึ่งเจ�าของรวมแห�งสามยทรัพย"คนหน่ึงได�มา หรือใช�อยู�

น้ัน ท�านให�ถือว�าเจ�าของรวมได�มาหรือใช�อยู�ด�วยกันทุกคน 
 
มาตรา ๑๓๙๗  ถ�าภารยทรัพย"หรือสามยทรัพย"สลายไปท้ังหมด ท�านว�าภาระจํายอม

สิ้นไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๘ 
- 
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มาตรา ๑๓๙๘  ถ�าภารยทรัพย"และสามยทรัพย"ตกเปBนของเจ�าของคนเดียวกัน ท�าน
ว�าเจ�าของจะให�เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมก็ได� แต�ถ�ายังมิได�เพิกถอนทะเบียนไซร� ภาระจํา
ยอมยังคงมีอยู�ในส�วนบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๑๓๙๙  ภาระจํายอมน้ัน ถ�ามิได�ใช�สิบป: ท�านว�าย�อมสิ้นไป 
 
มาตรา ๑๔๐๐  ถ�าภาระจํายอมหมดประโยชน"แก�สามยทรัพย"ไซร� ท�านว�าภาระจํา

ยอมน้ันสิ้นไป แต�ถ�าความเปBนไปมีทางให�กลับใช�ภาระจํายอมได�ไซร� ท�านว�าภาระจํายอมน้ันกลับมีข้ึน
อีกแต�ต�องยังไม�พ�นอายุความท่ีระบุไว�ในมาตราก�อน 

ถ�าภาระจํายอมยังเปBนประโยชน"แก�สามยทรัพย"อยู�บ�าง แต�เม่ือเทียบกับภาระอันตก
อยู�แก�ภารยทรัพย"แล�ว ประโยชน"น้ันน�อยนักไซร� ท�านว�าเจ�าของภารยทรัพย"จะขอให�พ�นจากภาระจํา
ยอมท้ังหมด หรือแต�บางส�วนก็ได� แต�ต�องใช�ค�าทดแทน 

 
มาตรา ๑๔๐๑  ภาระจํายอมอาจได�มาโดยอายุความ ท�านให�นําบทบัญญัติว�าด�วย

อายุความได�สิทธิอันกล�าวไว�ในลักษณะ ๓ แห�งบรรพน้ีมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๕ 
อาศัย 

   
 

มาตรา ๑๔๐๒  บุคคลใดได�รับสิทธิอาศัยในโรงเรือน บุคคลน้ันย�อมมีสิทธิอยู�ใน
โรงเรือนน้ันโดยไม�ต�องเสียค�าเช�า 

 
มาตรา ๑๔๐๓  สิทธิอาศัยน้ัน ท�านว�าจะก�อให�เกิดโดยมีกําหนดเวลา หรือตลอดชีวิต

ของผู�อาศัยก็ได� 
ถ�าไม�มีกําหนดเวลา ท�านว�าสิทธิน้ันจะเลิกเสียในเวลาใด ๆ ก็ได�แต�ต�องบอกล�วงหน�า

แก�ผู�อาศัยตามสมควร 
ถ�าให�สิทธิอาศัยโดยมีกําหนดเวลา กําหนดน้ันท�านมิให�เกินสามสิบป: ถ�ากําหนดไว�

นานกว�าน้ัน ให�ลดลงมาเปBนสามสิบป: การให�สิทธิอาศัยจะต�ออายุก็ได� แต�ต�องกําหนดเวลาไม�เกิน
สามสิบป:นับแต�วันทําต�อ 

 
มาตรา ๑๔๐๔  สิทธิอาศัยน้ันจะโอนกันไม�ได�แม�โดยทางมรดก 
 
มาตรา ๑๔๐๕  สิทธิอาศัยน้ันถ�ามิได�จํากัดไว�ชัดแจ�งว�าให�เพ่ือประโยชน"แก�ผู�อาศัย

เฉพาะตัวไซร� บุคคลในครอบครัวและในครัวเรือนของผู�อาศัยจะอยู�ด�วยก็ได� 
 
มาตรา ๑๔๐๖  ถ�าผู�ให�อาศัยมิได�ห�ามไว�ชัดแจ�ง ผู�อาศัยจะเก็บเอาดอกผลธรรมดา

หรือผลแห�งท่ีดิน มาใช�เพียงท่ีจําเปBนแก�ความต�องการของครัวเรือนก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๙ 
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มาตรา ๑๔๐๗  ผู�ให�อาศัยไม�จําต�องบํารุงรักษาทรัพย"สินให�อยู�ในความซ�อมแซมอันดี 
ผู�อาศัยจะเรียกให�ชดใช�ค�าใช�จ�าย ซึ่งได�ออกไปในการทําให�ทรัพย"สินดีขึ้นหาได�ไม� 
 
มาตรา ๑๔๐๘  เม่ือสิทธิอาศัยสิ้นลง ผู�อาศัยต�องส�งทรัพย"สินคืนแก�ผู�ให�อาศัย 
 
มาตรา ๑๔๐๙  ท�านให�นําบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยหน�าท่ีและความ

รับผิดของผู�เช�าอันกล�าวไว�ในมาตรา ๕๕๒ ถึง ๕๕๕ มาตรา ๕๕๘, ๕๖๒ และ ๕๖๓ มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
ลักษณะ ๖ 

สิทธิเหนือพ้ืนดิน 
   

 
มาตรา ๑๔๑๐  เจ�าของท่ีดินอาจก�อให�เกิดสิทธิเหนือพ้ืนดินเปBนคุณแก�บุคคลอ่ืน 

โดยให�บุคคลน้ันมีสิทธิเปBนเจ�าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร�าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต�ดินน้ัน 
 
มาตรา ๑๔๑๑  ถ�ามิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในนิติกรรมอันก�อให�เกิดสิทธิเหนือ

พ้ืนดินไซร� ท�านว�าสิทธิน้ันอาจโอนได�และรับมรดกกันได� 
 
มาตรา ๑๔๑๒  สิทธิเหนือพ้ืนดินน้ันจะก�อให�เกิดโดยมีกําหนดเวลา หรือตลอดชีวิต

เจ�าของท่ีดิน หรือตลอดชีวิตผู�ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินน้ันก็ได� 
ถ�าก�อให�เกิดสิทธิพ้ืนดินโดยมีกําหนดเวลาไซร� ท�านให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ 

วรรค ๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๑๓  ถ�าสิทธิเหนือพ้ืนดินน้ันไม�มีกําหนดเวลาไซร� ท�านว�าคู�กรณีฝRายใดจะ

บอกเลิกเสียในเวลาใดก็ได� แต�ต�องบอกล�วงหน�าแก�อีกฝRายหน่ึงตามสมควร ถ�ามีค�าเช�าซึ่งจําต�องให�แก�
กันไซร� ท�านว�าต�องบอกล�วงหน�าป:หน่ึง หรือให�ค�าเช�าป:หน่ึง 

 
มาตรา ๑๔๑๔  ถ�าผู�ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินละเลยไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเปBน

สาระสําคัญซึ่งระบุไว�ในนิติกรรมก�อต้ังสิทธิน้ันก็ดี หรือถ�ามีค�าเช�าซึ่งจะต�องให�แก�กัน แต�ผู�ทรงสิทธิ
เหนือพ้ืนดินละเลยไม�ชําระถึงสองป:ติด ๆ กันก็ดี ท�านว�าคู�กรณีอีกฝRายหน่ึงจะบอกเลิกสิทธิเหนือ
พ้ืนดินก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๑๕  สิทธิเหนือพ้ืนดินน้ันไม�สิ้นไปโดยเหตุท่ีโรงเรือน สิ่งปลูกสร�าง หรือ

สิ่งเพาะปลูกสลายไป แม�การสลายน้ันจะเปBนเพราะเหตุสุดวิสัย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๐ 
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มาตรา ๑๔๑๖  เม่ือสิทธิเหนือพ้ืนดินสิ้นไป ผู�ทรงสิทธิจะร้ือถอนโรงเรือน สิ่งปลูก
สร�าง สิ่งเพาะปลูกของตนไปก็ได� แต�ต�องทําให�ที่ดินเปBนตามเดิม 

แต�ถ�าเจ�าของท่ีดินจะไม�ยอมให�ร้ือถอนไป และบอกเจตนาจะซื้อตามราคาท�องตลาด
ไซร� ท�านว�าผู�ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินจะไม�ยอมขายไม�ได� เว�นแต�จะมีเหตุอันสมควร 

 
ลักษณะ ๗ 
สิทธิเก็บกิน 

   
 

มาตรา ๑๔๑๗  อสังหาริมทรัพย"อาจต�องตกอยู�ในบังคับสิทธิเก็บกินอันเปBนเหตุให�ผู�
ทรงสิทธิน้ันมีสิทธิครอบครอง ใช� และถือเอาซึ่งประโยชน"แห�งทรัพย"สินน้ัน 

ผู�ทรงสิทธิเก็บกินมีอํานาจจัดการทรัพย"สิน 
ผู�ทรงสิทธิเก็บกินในปRาไม� เหมืองแร� หรือท่ีขุดหิน มีสิทธิทําการแสวงประโยชน"จาก

ปRาไม� เหมืองแร� หรือท่ีขุดหินน้ัน 
 
มาตรา ๑๔๑๘  สิทธิเก็บกินน้ัน จะก�อให�เกิดโดยมีกําหนดเวลา หรือตลอดชีวิตแห�งผู�

ทรงสิทธิก็ได� 
ถ�าไม�มีกําหนดเวลา ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าสิทธิเก็บกินมีอยู�ตลอดชีวิตผู�ทรง

สิทธิ 
ถ�ามีกําหนดเวลา ท�านให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใช�บังคับโดย

อนุโลม 
ถ�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก�ความตาย ท�านว�าสิทธิน้ันย�อมสิ้นไปเสมอ 

 
มาตรา ๑๔๑๙  ถ�าทรัพย"สินสลายไปโดยไม�ได�ค�าทดแทนไซร� ท�านว�าเจ�าของไม�

จําต�องทําให�คืนดี แต�ถ�าเจ�าของทําให�ทรัพย"สินคืนดีขึ้นเพียงใด ท�านว�าสิทธิเก็บกินก็กลับมีขึ้นเพียงน้ัน 
ถ�าได�ค�าทดแทนไซร� ท�านว�าเจ�าของหรือผู�ทรงสิทธิเก็บกินต�องทําให�ทรัพย"สินคืนดี

เพียงท่ีสามารถทําได�ตามจํานวนเงินค�าทดแทนท่ีได�รับ และสิทธิเก็บกินกลับมีข้ึนเพียงท่ีทรัพย"สิน
กลับคืนดี แต�ถ�าพ�นวิสัยท่ีจะทําให�กลับคืนดีได� สิทธิเก็บกินก็เปBนอันสิ้นไป และค�าทดแทนน้ันต�องแบ�ง
กันระหว�างเจ�าของทรัพย"สิน และผู�ทรงสิทธิเก็บกินตามส�วนแห�งความเสียหายของตน 

วิธีน้ีให�ใช�บังคับโดยอนุโลมถึงกรณีซึ่งทรัพย"สินถูกบังคับซื้อ และกรณีซึ่งทรัพย"สิน
สลายไปแต�บางส�วน หรือการทําให�คืนดีน้ันพ�นวิสัยในบางส�วน 

 
มาตรา ๑๔๒๐  เม่ือสิทธิเก็บกินสิ้นลง ผู�ทรงสิทธิต�องส�งทรัพย"สินคืนแก�เจ�าของ 
ถ�าทรัพย"สินสลายไป หรือเสื่อมราคาลง ผู�ทรงสิทธิเก็บกินต�องรับผิด เว�นแต�จะพิสูจน"

ได�ว�าความเสียหายน้ันมิได�เกิดข้ึนเพราะความผิดของตน 
ถ�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินใช�ทรัพย"สินสิ้นเปลืองไปโดยมิชอบ ท�านว�าต�องทําให�มีมาแทน 
ถ�าทรัพย"สินเสื่อมราคาเพราะการใช�ตามควรไซร� ท�านว�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินไม�จําต�อง

ให�ค�าทดแทน 
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มาตรา ๑๔๒๑  ในการใช�สิทธิเก็บกินน้ัน ผู�ทรงสิทธิต�องรักษาทรัพย"สินเสมอกับท่ี

วิญaูชนพึงรักษาทรัพย"สินของตนเอง 
 
มาตรา ๑๔๒๒  ถ�ามิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในนิติกรรมอันก�อให�เกิดสิทธิเก็บกิน

ไซร� ท�านว�าผู�ทรงสิทธิน้ันจะโอนการใช�สิทธิของตนให�บุคคลภายนอกก็ได� ในกรณีเช�นน้ันเจ�าของ
ทรัพย"สินอาจฟPองร�องผู�รับโอนโดยตรง 

 
มาตรา ๑๔๒๓  เจ�าของทรัพย"สินจะคัดค�านมิให�ใช�ทรัพย"สินในทางอันมิชอบด�วย

กฎหมาย หรือมิสมควรก็ได� 
ถ�าเจ�าของพิสูจน"ได�ว�าสิทธิของตนตกอยู�ในภยันตราย ท�านว�าจะเรียกให�ผู�ทรงสิทธิ

เก็บกินหาประกันให�ก็ได� เว�นแต�ในกรณีซึ่งผู�ให�ทรัพย"สินสงวนสิทธิเก็บกินในทรัพย"สินน้ันไว�เพ่ือตนเอง 
ถ�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินละเลยไม�หาประกันมาให�ภายในเวลาอันควรซึ่งกําหนดให�เพ่ือ

การน้ัน หรือถ�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินมินําพาต�อคําคัดค�านแห�งเจ�าของ ยังคงใช�ทรัพย"สินน้ันในทางอันมิ
ชอบด�วยกฎหมาย หรือมิสมควรไซร� ท�านว�าศาลจะต้ังผู�รักษาทรัพย"เพ่ือจัดการทรัพย"สินแทนผู�ทรง
สิทธิเก็บกินก็ได� แต�เม่ือหาประกันมาให�แล�ว ศาลจะถอนผู�รักษาทรัพย"ที่ต้ังข้ึนไว�น้ันก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๒๔  ผู�ทรงสิทธิเก็บกินจําต�องสงวนภาวะแห�งทรัพย"สินมิให�เปลี่ยนไปใน

สาระสําคัญ กับต�องบํารุงรักษาปกติและซ�อมแซมเล็กน�อยด�วย 
ถ�าจําเปBนต�องซ�อมแซมใหญ� หรือมีการสําคัญอันต�องทําเพ่ือรักษาทรัพย"สินไซร� ท�าน

ว�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินต�องแจ�งแก�เจ�าของทรัพย"สินโดยพลัน และต�องยอมให�จัดทําการน้ัน ๆ ไป ถ�า
เจ�าของทรัพย"สินละเลยเสีย ท�านว�าผู�ทรงสิทธิเก็บกินจะจัดทําการน้ันไปโดยให�เจ�าของทรัพย"สินออก
ค�าใช�จ�ายก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๒๕  ค�าใช�จ�ายอันเปBนการจรน้ัน ท�านว�าเจ�าของต�องเปBนผู�ออก แต�เพ่ือจะ

ออกค�าใช�จ�ายเช�นว�าน้ี หรือค�าใช�จ�ายตามความในมาตราก�อน เจ�าของจะจําหน�ายทรัพย"สินบางส�วนก็
ได� เว�นแต�ผู�ทรงสิทธิเก็บกินจะเต็มใจทดรองเงินตามท่ีจําเปBนโดยไม�คิดดอกเบ้ีย 

 
มาตรา ๑๔๒๖  ในระหว�างท่ีสิทธิเก็บกินยังมีอยู� ผู�ทรงสิทธิต�องออกค�าใช�จ�ายในการ

จัดการทรัพย"สินตลอดจนเสียภาษีอากร กับท้ังต�องใช�ดอกเบ้ียหน้ีสินซึ่งติดพันทรัพย"สินน้ัน 
 
มาตรา ๑๔๒๗  ถ�าเจ�าของทรัพย"สินต�องการ ผู�ทรงสิทธิเก็บกินจําต�องเอาทรัพย"สิน

ประกันวินาศภัยเพ่ือประโยชน"แก�เจ�าของทรัพย"สิน และถ�าทรัพย"สินน้ันได�เอาประกันภัยไว�แล�ว ผู�ทรง
สิทธิเก็บกินต�องต�อสัญญาประกันน้ันเม่ือถึงคราวต�อ 

ผู�ทรงสิทธิเก็บกินต�องเสียเบ้ียประกันระหว�างท่ีสิทธิของตนยังมีอยู� 
 
มาตรา ๑๔๒๘  คดีอันเก่ียวกับสิทธิเก็บกินในระหว�างเจ�าของทรัพย"สินกับผู�ทรงสิทธิ

เก็บกิน หรือผู�รับโอนน้ัน ท�านห�ามมิให�ฟPองเม่ือเกินป:หน่ึงนับแต�วันสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลง แต�ในคดีท่ี
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เจ�าของทรัพย"สินเปBนโจทก"น้ัน ถ�าเจ�าของไม�อาจรู�ว�าสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลงเม่ือใด ท�านให�นับอายุความป:
หน่ึงน้ันต้ังแต�เวลาท่ีเจ�าของทรัพย"สินได�รู� หรือควรรู�ว�าสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลง 

 
ลักษณะ ๘ 

ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย" 
   

 
มาตรา ๑๔๒๙  อสังหาริมทรัพย"อาจต�องตกอยู�ในภาระติดพันอันเปBนเหตุให�ผู�รับ

ประโยชน"มีสิทธิได�รับการชําระหน้ีเปBนคราว ๆ จากทรัพย"สินน้ัน หรือได�ใช�และถือเอาซึ่งประโยชน"แห�ง
ทรัพย"สินตามท่ีระบุไว� 

 
มาตรา ๑๔๓๐  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย"น้ัน จะก�อให�เกิดโดยมีกําหนดเวลา 

หรือตลอดชีวิตแห�งผู�รับประโยชน"ก็ได� 
ถ�าไม�มีกําหนดเวลา ท�านให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย"มีอยู�

ตลอดชีวิตผู�รับประโยชน" 
ถ�ามีกําหนดเวลา ท�านให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใช�บังคับโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๓๑  ถ�ามิได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในนิติกรรมอันก�อให�เกิดภาระติดพัน

ไซร� ท�านว�าภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย"น้ันจะโอนกันไม�ได�แม�โดยทางมรดก 
 
มาตรา ๑๔๓๒  ถ�าผู�รับประโยชน"ละเลยไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเปBนสาระสําคัญซึ่ง

ระบุไว�ในนิติกรรมก�อต้ังภาระติดพันน้ันไซร� ท�านว�าคู�กรณีอีกฝRายหน่ึงจะบอกเลิกสิทธิของผู�รับ
ประโยชน"เสียก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๓๓  ถ�าเจ�าของทรัพย"สินมิได�ชําระหน้ีตามภาระติดพันไซร� ท�านว�า

นอกจากทางแก�สําหรับการไม�ชําระหน้ี ผู�รับประโยชน"อาจขอให�ศาลต้ังผู�รักษาทรัพย"เพ่ือจัดการ
ทรัพย"สินและชําระหน้ีแทนเจ�าของ หรือสั่งให�เอาทรัพย"สินออกขายทอดตลาด และเอาเงินท่ีขายได�
จ�ายให�ผู�รับประโยชน"ตามจํานวนท่ีควรได� เพราะเจ�าของทรัพย"สินไม�ชําระหน้ี กับท้ังค�าแห�งภาระติด
พันด�วย 

ถ�าเจ�าของทรัพย"สินหาประกันมาให�แล�ว ศาลจะไม�ออกคําสั่งต้ังผู�รักษาทรัพย" หรือ
คําสั่งขายทอดตลาด หรือจะถอนผู�รักษาทรัพย"ที่ต้ังข้ึนไว�น้ัน ก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๓๔  ท�านให�นํามาตรา ๑๓๘๘ ถึง ๑๓๙๕ และมาตรา ๑๓๙๗ ถึง ๑๔๐๐ 

มาใช�บังคับถึงภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย"โดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๓ 
- 
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พระราชบัญญัติ 
ให�ใช�บทบัญญติับรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมาย 

แพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค" 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 

อนุวัตน"จาตุรนต" 
อาทิตย"ทิพอาภา 
เจ�าพระยายมราช 

ตราไว� ณ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
เปBนป:ที่ ๒ ในรัชชกาลป;จจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู�แทนราษฎรลงมติว�า การประมวลกฎหมายแห�งบ�านเมืองได�ดําเนินมาถึง

คราวท่ีควรใช�บรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
 

จ่ึงมีพระบรมราชโองการให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผู�แทนราษฎร ด่ังต�อไปน้ี 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีให�เรียกว�า “พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ 
แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 

มาตรา ๒๙๔  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 

มาตรา ๓  ให�เพ่ิมบทบัญญัติบรรพ ๕ ต้ังแต�มาตรา ๑๔๓๕ ถึงมาตรา ๑๕๙๘ ตามท่ี
ได�ตราไว�ต�อท�ายพระราชบัญญัติน้ีเข�าเปBนส�วนหน่ึงแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" และให�ใช�
บทบัญญัติแห�งบรรพน้ีต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปBนต�นไป 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแห�งบรรพน้ีไม�กระทบกระเทือนถึง 
(๑) การสมรส ซึ่งได�มีอยู�ก�อนวันใช�ประมวลกฎหมายบรรพน้ี และท้ังสัมพันธ"ใน

ครอบครัว อันเกิดแต�การสมรสน้ัน ๆ 
(๒) การใช�อํานาจปกครอง ความปกครอง การอนุบาล การรับบุตรบุญธรรม ซึ่งมีอยู�

ก�อนวันใช�ประมวลกฎหมายบรรพน้ี หรือสิทธิและหน้ีอันเกิดแต�การน้ัน ๆ 
 

                                                 
๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน�า ๔๗๔/๒๙ พฤษภาคม ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๔ 
- 
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มาตรา ๕  ฐานะของภริยาก�อนใช�ประมวลกฎหมายบรรพน้ี อาจพิสูจน"ได�โดยบันทึก
ในทะเบียนตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว� 
 

มาตรา ๖๙๕  (ยกเลิก) 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๙๕ มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๕ 

แห�งประมวนกดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๕ 
- 
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พระราชกําหนด 
แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๕ 

แห�งประมวนกดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ 
พุทธสักราช ๒๔๘๖ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค" 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

และวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔) 
อาทิตย"ทิพอาภา 
ปรีดี  พนมยงค" 

ตราไว� ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
เปBนป:ที่ ๑๐ ในรัชกาลป;จจุบัน 

 
โดยท่ีเห็นสมควรขยายการใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย"ให�ทั่วถึง เพ่ือความม่ันคงและวัฒนธรรมแห�งชาติ 
 

และโดยท่ีมีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู�แทนราษฎรให�ทันท�วงทีมิได� 
 

จึงมีพระบรมราชโองการให�ตราพระราชกําหนดข้ึนไว�โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ดังต�อไปน้ี 
 

มาตรา ๑  พระราชกําหนดน้ีให� เ รียกว�า “พระราชกําหนดแก� ไขเ พ่ิมเติม
พระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๕ แห�งประมวนกดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธ
สักราช ๒๔๘๖” 
 

มาตรา ๒๙๖  ให�ใช�พระราชกําหนดน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�น
ไป 
 

มาตรา ๓  ให�ยกเลิกมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ แต�ไม�ให�กระทบกระเทือนถึงการสมรสของ
บุคคลซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งได�มีอยู�ก�อนวันใช�พระราชกําหนดน้ี และท้ังสัมพันธ"ในครอบครัวอัน
เกิดแต�การสมรสน้ัน ๆ 
 

                                                 
๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๓๒/หน�า ๑๐๘๙/๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๖ 
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ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 

 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๕ แห�งประมวน
กดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ พุทธสักราช ๒๔๘๖๙๗ 

                                                 
๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๔๗/หน�า ๑๓๔๓/๑๔ กันยายน ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๗ 
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พระราชบัญญัติ 
ให�ใช�บทบัญญติับรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมาย 

แพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจชําระใหม� 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เปBนป:ที่ ๓๑ ในรัชกาลป;จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว�า 
 

โดยท่ีเปBนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"เสียใหม� 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๑๙” 
 

มาตรา ๒๙๘  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 

มาตรา ๓  ให�ยกเลิกบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ซึ่ง
ได�ใช�บังคับโดยพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ และให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม� ท�ายพระราชบัญญัติน้ีแทน เว�นแต�ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติเปBนอย�างอ่ืน 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม� ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ไม�กระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห�ง
พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 

มาตรา ๕  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม� ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ไม�กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ"ของการหม้ัน การสมรส สัญญา

                                                 
๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๔/๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๘ 
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ก�อนสมรส การเปBนบิดามารดากับบุตร การเปBนผู�ปกครอง การเปBนผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ" และการรับ
บุตรบุญธรรมท่ีได�มีอยู�แล�วในวันใช�บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
ท่ีได�ตรวจชําระใหม� ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๖  การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรส ซึ่งสัญญาก�อนสมรสน้ันได�ทํา
ข้ึนไว�ก�อนวันใช�บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจชําระใหม�
ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ให�กระทําได�โดยคู�สมรสนําหนังสือสัญญาก�อนสมรสพร�อมด�วยข�อตกลงการ
เปลี่ยนแปลงเพิกถอนไปย่ืนต�อนายทะเบียนสมรส ณ ท�องท่ีท่ีตนทําการสมรส และให�นายทะเบียน
สมรสจดการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสไว�ในทะเบียนสมรส และแนบหนังสือสัญญาก�อน
สมรส พร�อมด�วยข�อตกลงเปลี่ยนแปลงเพิกถอนไว�ท�ายทะเบียนสมรสด�วย 

การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาตจาก
ศาลตามเง่ือนไขและกรณีที่ระบุไว�ในมาตรา ๑๔๖๗ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๗  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ไม�กระทบกระเทือนถึงอํานาจการจัดการสินบริคณห"ท่ีคู�สมรสฝRายใด
ฝRายหน่ึงได�มีอยู�แล�วในวันใช�บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�
ตรวจชําระใหม� ท�ายพระราชบัญญัติน้ี แต�ให�ถือว�าสินเดิมตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย"เดิมของฝRายใดเปBนสินส�วนตัวตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� ท�ายพระราชบัญญัติน้ีของฝRายน้ัน 

เพ่ือประโยชน"แห�งมาตราน้ี ถ�าคู�สมรสฝRายใดเปBนผู�จัดการสินบริคณห"แต�ฝRายเดียว 
ให�ถือว�าคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงได�ยินยอมให�คู�สมรสฝRายน้ันจัดการสินสมรสและสินส�วนตัวตามวรรคหน่ึง
ของตนด�วย 

ในกรณีท่ีคู�สมรสฝRายใดประสงค"จะใช�อํานาจจัดการสินส�วนตัวตามวรรคหน่ึงท่ีเปBน
ส�วนของตน ถ�าคู�สมรสน้ันมิได�เปBนผู�จัดการสินบริคณห"ให�แจ�งให�คู�สมรสอีกฝRายหน่ึงทราบ และให�คู�
สมรสท้ังสองฝRายร�วมกันจัดการแบ�งสินส�วนตัวดังกล�าวท่ีอยู�ในสภาพท่ีแบ�งได�ให�แก�ฝRายท่ีประสงค"จะ
จัดการ แต�ถ�าสินส�วนตัวน้ันไม�อยู�ในสภาพท่ีแบ�งได�ให�ทั้งสองฝRายจัดการร�วมกัน 
 

มาตรา ๘  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม� ท�ายพระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบกระเทือนถึงการจัดการสินเดิมท่ีเปลี่ยนเปBนสินส�วนตัวตาม
มาตรา ๗ ซึ่งได�กระทําไปแล�วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 

มาตรา ๙  บรรดาอายุความหรือระยะเวลาท่ีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย"ได�กําหนดไว�ก�อนวันใช�บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ี
ได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี ถ�าหากยังไม�สุดสิ้นลงในวันท่ีใช�บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม�ท�ายพระราชบัญญัติน้ี และอายุความหรือ
ระยะเวลาท่ีกําหนดข้ึนใหม�น้ัน แตกต�างกับอายุความหรือระยะเวลาท่ีกําหนดไว�แต�เดิมก็ให�นําอายุ
ความหรือระยะเวลาท่ียาวกว�ามาบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๙ 
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มาตรา ๑๐  คําว�า “ค�าอุปการะเลี้ยงดู” ในบรรดาบทกฎหมายซึ่งมีความหมายถึงค�า

อุปการะเลี้ยงดูตามนัยของบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐๖ และมาตรา ๑๕๐๗ แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย"เดิมน้ัน ให�ใช�คําว�า “ค�าเลี้ยงชีพ” แทน 
 

มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแห�งกฎหมายใดอ�างถึงบรรพ ๕ หรือบทบัญญัติในบรรพ ๕ 
แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"เดิม ให�ถือว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมายน้ันอ�างถึงบรรพ ๕ หรือ
บทบัญญัติในบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� ท�าพระราชบัญญัติ
น้ี ในบทมาตราท่ีมีนัยเช�นเดียวกัน แล�วแต�กรณี 
 

มาตรา ๑๒  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
หม�อมราชวงศ"เสนีย"  ปราโมช 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๐ 
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บรรพ ๕๙๙ 
ครอบครัว 

   
 

ลักษณะ ๑ 
การสมรส 

   
 

หมวด ๑ 
การหม้ัน 

   
 

มาตรา ๑๔๓๕  การหม้ันจะทําได�ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป:บริบูรณ"แล�ว 
การหม้ันท่ีฝRาฝVนบทบัญญัติวรรคหน่ึงเปBนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๔๓๖๑๐๐  ผู�เยาว"จะทําการหม้ันได�ต�องได�รับความยินยอมของบุคคล

ดังต�อไปน้ี 
(๑) บิดาและมารดา ในกรณีท่ีมีทั้งบิดามารดา 
(๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง

หรือไม�อยู�ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให�ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ"ผู�เยาว"ไม�อาจขอความยินยอม
จากมารดาหรือบิดาได� 

(๓) ผู�รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู�เยาว"เปBนบุตรบุญธรรม 
(๔) ผู�ปกครอง ในกรณีท่ีไม�มีบุคคลซึ่งอาจให�ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) 

หรือมีแต�บุคคลดังกล�าวถูกถอนอํานาจปกครอง 
การหม้ันท่ีผู�เยาว"ทําโดยปราศจากความยินยอมดังกล�าวเปBนโมฆียะ 
 
มาตรา ๑๔๓๗๑๐๑  การหม้ันจะสมบูรณ"เม่ือฝRายชายได�ส�งมอบหรือโอนทรัพย"สินอัน

เปBนของหม้ันให�แก�หญิงเพ่ือเปBนหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงน้ัน 
เม่ือหม้ันแล�วให�ของหม้ันตกเปBนสิทธิแก�หญิง 
สินสอด เปBนทรัพย"สินซึ่งฝRายชายให�แก�บิดามารดา ผู�รับบุตรบุญธรรมหรือผู�ปกครอง

ฝRายหญิง แล�วแต�กรณี เพ่ือตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรส ถ�าไม�มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�
                                                 

๙๙ บรรพ ๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให�ใช�บรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๑๐๐ มาตรา ๑๔๓๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๐๑ มาตรา ๑๔๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๑ 
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หญิงหรือโดยมีพฤติการณ"ซึ่งฝRายหญิงต�องรับผิดชอบ ทําให�ชายไม�สมควรหรือไม�อาจสมรสกับหญิงน้ัน 
ฝRายชายเรียกสินสอดคืนได� 

ถ�าจะต�องคืนของหม้ันหรือสินสอดตามหมวดน้ี ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๔๑๒ ถึง
มาตรา ๔๑๘ แห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยลาภมิควรได�มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๔๓๘  การหม้ันไม�เปBนเหตุท่ีจะร�องขอให�ศาลบังคับให�สมรสได� ถ�าได�มี
ข�อตกลงกันไว�ว�าจะให�เบ้ียปรับในเม่ือผิดสัญญาหม้ัน ข�อตกลงน้ันเปBนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๔๓๙๑๐๒  เม่ือมีการหม้ันแล�ว ถ�าฝRายใดผิดสัญญาหม้ันอีกฝRายหน่ึงมีสิทธิ

เรียกให�รับผิดใช�ค�าทดแทน ในกรณีที่ฝRายหญิงเปBนฝRายผิดสัญญาหม้ันให�คืนของหม้ันแก�ฝRายชายด�วย 
 
มาตรา ๑๔๔๐  ค�าทดแทนน้ันอาจเรียกได� ดังต�อไปน้ี 
(๑) ทดแทนความเสียหายต�อกายหรือช่ือเสียงแห�งชายหรือหญิงน้ัน 
(๒) ทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการท่ีคู�หม้ัน บิดามารดา หรือบุคคลผู�กระทําการ

ในฐานะเช�นบิดามารดาได�ใช�จ�ายหรือต�องตกเปBนลูกหน้ีเน่ืองในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตาม
สมควร 

(๓) ทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการท่ีคู�หม้ันได�จัดการทรัพย"สินหรือการอ่ืนอัน
เก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหาได�ของตนไปโดยสมควรด�วยการคาดหมายว�าจะได�มีการสมรส 

ในกรณีท่ีหญิงเปBนผู�มีสิทธิได�ค�าทดแทน ศาลอาจช้ีขาดว�า ของหม้ันท่ีตกเปBนสิทธิแก�
หญิงน้ันเปBนค�าทดแทนท้ังหมดหรือเปBนส�วนหน่ึงของค�าทดแทนท่ีหญิงพึงได�รับ หรือศาลอาจให�ค�า
ทดแทนโดยไม�คํานึงถึงของหม้ันท่ีตกเปBนสิทธิแก�หญิงน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๔๑๑๐๓  ถ�าคู�หม้ันฝRายหน่ึงตายก�อนสมรส อีกฝRายหน่ึงจะเรียกร�องค�า

ทดแทนมิได� ส�วนของหม้ันหรือสินสอดน้ันไม�ว�าชายหรือหญิงตาย หญิงหรือฝRายหญิงไม�ต�องคืนให�แก�
ฝRายชาย 

 
มาตรา ๑๔๔๒  ในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันทําให�ชายไม�สมควรสมรส

กับหญิงน้ัน ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันได�และให�หญิงคืนของหม้ันแก�ชาย 
 
มาตรา ๑๔๔๓  ในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�ชายคู�หม้ันทําให�หญิงไม�สมควรสมรส

กับชายน้ัน หญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันได�โดยมิต�องคืนของหม้ันแก�ชาย 
 

                                                 
๑๐๒ มาตรา ๑๔๓๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๐๓ มาตรา ๑๔๔๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๒ 
- 
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มาตรา ๑๔๔๔  ถ�าเหตุอันทําให�คู�หม้ันบอกเลิกสัญญาหม้ันเปBนเพราะการกระทําช่ัว
อย�างร�ายแรงของคู�หม้ันอีกฝRายหน่ึงซึ่งได�กระทําภายหลังการหม้ัน คู�หม้ันผู�กระทําช่ัวอย�างร�ายแรงน้ัน
ต�องรับผิดใช�ค�าทดแทนแก�คู�หม้ันผู�ใช�สิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันเสมือนเปBนผู�ผิดสัญญาหม้ัน 

 
มาตรา ๑๔๔๕๑๐๔  ชายหรือหญิงคู�หม้ันอาจเรียกค�าทดแทนจากผู�ซึ่งได�ร�วมประเวณี

กับคู�หม้ันของตนโดยรู�หรือควรจะรู�ถึงการหม้ันน้ัน เม่ือได�บอกเลิกสัญญาหม้ันแล�วตามมาตรา ๑๔๔๒ 
หรือมาตรา ๑๔๔๓ แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๔๔๖๑๐๕  ชายหรือหญิงคู�หม้ันอาจเรียกค�าทดแทนจากผู�ซึ่งได�ข�มขืนกระทํา

ชําเราหรือพยายามข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันของตนโดยรู�หรือควรจะรู�ถึงการหม้ันน้ันได�โดยไม�จําต�อง
บอกเลิกสัญญาหม้ัน 

 
มาตรา ๑๔๔๗๑๐๖  ค�าทดแทนอันจะพึงชดใช�แก�กันตามหมวดน้ีให�ศาลวินิจฉัยตาม

ควรแก�พฤติการณ" 
สิทธิเรียกร�องค�าทดแทนตามหมวดน้ี นอกจากค�าทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๐ (๒) ไม�

อาจโอนกันได�และไม�ตกทอดไปถึงทายาท เว�นแต�สิทธิน้ันจะได�รับสภาพกันไว�เปBนหนังสือหรือ
ผู�เสียหายได�เร่ิมฟPองคดีตามสิทธิน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๑๔๔๗/๑๑๐๗  สิทธิเรียกร�องค�าทดแทนตามมาตรา ๑๔๓๙ ให�มีอายุความ

หกเดือนนับแต�วันท่ีผิดสัญญาหม้ัน 
สิทธิเรียกร�องค�าทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๔ ให�มีอายุความหกเดือนนับแต�วันรู�หรือ

ควรรู�ถึงการกระทําช่ัวอย�างร�ายแรงอันเปBนเหตุให�บอกเลิกสัญญาหม้ัน แต�ต�องไม�เกินห�าป:นับแต�วัน
กระทําการดังกล�าว 

สิทธิเรียกร�องค�าทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๕ และมาตรา ๑๔๔๖ ให�มีอายุความหก
เดือนนับแต�วันท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันรู�หรือควรรู�ถึงการกระทําของผู�อ่ืนอันจะเปBนเหตุให�เรียกค�า
ทดแทนและรู�ตัวผู�จะพึงใช�ค�าทดแทนน้ัน แต�ต�องไม�เกินห�าป:นับแต�วันท่ีผู� อ่ืนน้ันได�กระทําการ
ดังกล�าว๑๐๘ 

 

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๑๔๔๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๕ มาตรา ๑๔๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๖ มาตรา ๑๔๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๐๗ มาตรา ๑๔๔๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๐๘ มาตรา ๑๔๔๗/๑ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๓ 
- 
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มาตรา ๑๔๔๗/๒๑๐๙  สิทธิเรียกคืนของหม้ันตามมาตรา ๑๔๓๙ ให�มีอายุความหก
เดือนนับแต�วันท่ีผิดสัญญาหม้ัน 

สิทธิเรียกคืนของหม้ันตามมาตรา ๑๔๔๒ ให�มีอายุความหกเดือนนับแต�วันท่ีได�บอก
เลิกสัญญาหม้ัน 

 
หมวด ๒ 

เง่ือนไขแห�งการสมรส 
   

 
มาตรา ๑๔๔๘  การสมรสจะทําได�ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป:บริบูรณ"แล�ว 

แต�ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให�ทําการสมรสก�อนน้ันได� 
 
มาตรา ๑๔๔๙  การสมรสจะกระทํามิได�ถ�าชายหรือหญิงเปBนบุคคลวิกลจริตหรือเปBน

บุคคลซึ่งศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ 
 
มาตรา ๑๔๕๐  ชายหญิงซึ่งเปBนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาก็ดี เปBนพ่ี

น�องร�วมบิดามารดาหรือร�วมแต�บิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไม�ได� ความเปBนญาติดังกล�าวมา
น้ีให�ถือตามสายโลหิต โดยไม�คํานึงว�าจะเปBนญาติโดยชอบด�วยกฎหมายหรือไม� 

 
มาตรา ๑๔๕๑  ผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม�ได� 
 
มาตรา ๑๔๕๒  ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะท่ีตนมีคู�สมรสอยู�ไม�ได� 
 
มาตรา ๑๔๕๓  หญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงด�วยประการอ่ืนจะทําการ

สมรสใหม�ได�ต�อเม่ือการสิ้นสุดแห�งการสมรสได�ผ�านพ�นไปแล�วไม�น�อยกว�าสามร�อยสิบวัน เว�นแต� 
(๑) คลอดบุตรแล�วในระหว�างน้ัน 
(๒) สมรสกับคู�สมรสเดิม 
(๓) มีใบรับรองแพทย"ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปBนผู�ประกอบการรักษาโรคใน

สาขาเวชกรรมได�ตามกฎหมายว�ามิได�มีครรภ" หรือ 
(๔) มีคําสั่งของศาลให�สมรสได� 
 
มาตรา ๑๔๕๔  ผู�เยาว"จะทําการสมรสให�นําความในมาตรา ๑๔๓๖ มาใช�บังคับโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๕๕  การให�ความยินยอมให�ทําการสมรสจะกระทําได�แต�โดย 

                                                 
๑๐๙ มาตรา ๑๔๔๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๔ 
- 
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(๑) ลงลายมือช่ือในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 
(๒) ทําเปBนหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุช่ือผู�จะสมรสท้ังสองฝRายและลง

ลายมือช่ือของผู�ให�ความยินยอม 
(๓) ถ�ามีเหตุจําเปBน จะให�ความยินยอมด�วยวาจาต�อหน�าพยานอย�างน�อยสองคนก็ได� 
ความยินยอมน้ัน เม่ือให�แล�วถอนไม�ได� 
 
มาตรา ๑๔๕๖  ถ�าไม�มีผู�ท่ีมีอํานาจให�ความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ หรือมีแต�

ไม�ให�ความยินยอมหรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจให�ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ"ผู�เยาว"ไม�อาจขอความ
ยินยอมได� ผู�เยาว"อาจร�องขอต�อศาลเพ่ืออนุญาตให�ทําการสมรส 

 
มาตรา ๑๔๕๗  การสมรสตามประมวลกฎหมายน้ีจะมีได�เฉพาะเม่ือได�จดทะเบียน

แล�วเท�าน้ัน 
 
มาตรา ๑๔๕๘  การสมรสจะทําได�ต�อเม่ือชายหญิงยินยอมเปBนสามีภริยากันและต�อง

แสดงการยินยอมน้ันให�ปรากฏโดยเปZดเผยต�อหน�านายทะเบียนและให�นายทะเบียนบันทึกความ
ยินยอมน้ันไว�ด�วย 

 
มาตรา ๑๔๕๙  การสมรสในต�างประเทศระหว�างคนท่ีมีสัญชาติไทยด�วยกัน หรือ

ฝRายใดฝRายหน่ึงมีสัญชาติไทย จะทําตามแบบท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห�งประเทศ
น้ันก็ได� 

ในกรณีท่ีคู�สมรสประสงค"จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ให�พนักงานทูตหรือกงสุล
ไทยเปBนผู�รับจดทะเบียน 

 
มาตรา ๑๔๖๐  เม่ือมีพฤติการณ"พิเศษซึ่งไม�อาจทําการจดทะเบียนสมรสต�อนาย

ทะเบียนได�เพราะชายหรือหญิงฝRายใดฝRายหน่ึงหรือท้ังสองฝRายตกอยู�ในอันตรายใกล�ความตาย หรืออยู�
ในภาวะการรบหรือสงคราม ถ�าชายและหญิงน้ันได�แสดงเจตนาจะสมรสกันต�อหน�าบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะท่ีอยู� ณ ท่ีน้ัน แล�วให�บุคคลดังกล�าวจดแจ�งการแสดงเจตนาขอทําการสมรสของชายและหญิงน้ัน
ไว�เปBนหลักฐาน และต�อมาชายหญิงได�จดทะเบียนสมรสกันภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีอาจทําการจด
ทะเบียนต�อนายทะเบียนได� โดยแสดงหลักฐานต�อนายทะเบียนและให�นายทะเบียนจดแจ�งวัน เดือน ป: 
สถานท่ีท่ีแสดงเจตนาขอทําการสมรส และพฤติการณ"พิเศษน้ันไว�ในทะเบียนสมรส ให�ถือว�าวันแสดง
เจตนาขอทําการสมรสต�อบุคคลดังกล�าวเปBนวันจดทะเบียนสมรสต�อนายทะเบียนแล�ว 

ความในมาตราน้ีมิให�ใช�บังคับถ�าหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทําการ
สมรส การสมรสน้ันจะตกเปBนโมฆะ 
 

หมวด ๓ 
ความสัมพันธ"ระหว�างสามีภริยา 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๕ 
- 
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มาตรา ๑๔๖๑  สามีภริยาต�องอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยา 
สามีภริยาต�องช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน 
 
มาตรา ๑๔๖๒๑๑๐  ในกรณีท่ีสามีภริยาไม�สามารถท่ีจะอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยา

โดยปกติสุขได� หรือถ�าการอยู�ร�วมกันจะเปBนอันตรายแก�กายหรือจิตใจหรือทําลายความผาสุกอย�าง
มาก สามีหรือภริยาฝRายท่ีไม�สามารถท่ีจะอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได�หรือฝRายท่ีจะต�อง
รับอันตรายหรือถูกทําลายความผาสุก อาจร�องต�อศาลเพ่ือให�มีคําสั่งอนุญาตให�ตนอยู�ต�างหากใน
ระหว�างท่ีเหตุน้ัน ๆ ยังมีอยู�ก็ได� ในกรณีเช�นน้ีศาลจะกําหนดจํานวนค�าอุปการะเลี้ยงดูให�ฝRายหน่ึงจ�าย
ให�แก�อีกฝRายหน่ึงตามควรแก�พฤติการณ"ก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๖๓  ในกรณีท่ีศาลสั่งให�สามีหรือภริยาเปBนคนไร�ความสามารถหรือ

เสมือนไร�ความสามารถ ภริยาหรือสามีย�อมเปBนผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ" แต�เม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรืออัยการ
ร�องขอ และถ�ามีเหตุสําคัญ ศาลจะต้ังผู�อ่ืนเปBนผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ"ก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๖๔๑๑๑  ในกรณีท่ีคู�สมรสฝRายใดฝRายหน่ึงเปBนคนวิกลจริต ไม�ว�าศาลจะได�

สั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถหรือไม� ถ�าคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงไม�อุปการะเลี้ยงดูฝRายท่ีวิกลจริตตามมาตรา 
๑๔๖๑ วรรคสอง หรือกระทําการหรือไม�กระทําการอย�างใด อันเปBนเหตุให�ฝRายท่ีวิกลจริตอยู�ในภาวะ
อันน�าจะเกิดอันตรายแก�กายหรือจิตใจ หรือตกอยู�ในภาวะอันน�าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย"สินถึง
ขนาด บุคคลตามท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๘ หรือผู�อนุบาลอาจฟPองคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงเรียกค�าอุปการะ
เลี้ยงดูให�แก�ฝRายท่ีวิกลจริต หรือขอให�ศาลมีคําสั่งใด ๆ เพ่ือคุ�มครองฝRายท่ีวิกลจริตน้ันได� 

ในกรณีฟPองเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหน่ึง ถ�ายังมิได�มีคําสั่งของศาลว�าคู�
สมรสซึ่งวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถก็ให�ขอต�อศาลในคดีเดียวกันให�ศาลมีคําสั่งว�าคู�สมรสซึ่ง
วิกลจริตน้ันเปBนคนไร�ความสามารถ โดยขอให�ต้ังตนเองหรือผู�อ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรเปBนผู�อนุบาล หรือ
ถ�าได�มีคําสั่งของศาลแสดงว�าคู�สมรสซึ่งวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถอยู�แล�ว จะขอให�ถอดถอนผู�
อนุบาลคนเดิม และแต�งต้ังผู�อนุบาลคนใหม�ก็ได� 

ในการขอให�ศาลมีคําสั่งใด ๆ เพ่ือคุ�มครองคู�สมรสฝRายท่ีวิกลจริตโดยมิได�เรียกค�า
อุปการะเลี้ยงดูด�วยน้ัน จะไม�ขอให�ศาลมีคําสั่งให�คู�สมรสฝRายท่ีวิกลจริตน้ันเปBนคนไร�ความสามารถ 
หรือจะไม�ขอเปลี่ยนผู�อนุบาลก็ได� แต�ถ�าศาลเห็นว�าวิธีการคุ�มครองท่ีขอน้ันจําต�องมีผู�อนุบาลหรือ
เปลี่ยนผู�อนุบาล ให�ศาลมีคําสั่งให�จัดการทํานองเดียวกับท่ีบัญญัติไว�ในวรรคสอง แล�วจึงมีคําสั่ง
คุ�มครองตามท่ีเห็นสมควร 

[เลขมาตรา ๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ
บรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 

                                                 
๑๑๐ มาตรา ๑๔๖๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๑ มาตรา ๑๔๖๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๖ 
- 
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มาตรา ๑๔๖๔/๑๑๑๒  ในระหว�างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๑๔๖๔ ถ�ามีคําขอศาล
อาจกําหนดวิธีการช่ัวคราวเก่ียวกับการอุปการะเลี้ยงดูหรือการคุ�มครองคู�สมรสฝRายท่ีวิกลจริตได�ตามท่ี
เห็นสมควร และหากเปBนกรณีฉุกเฉินให�นําบทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ�งมาใช�บังคับ 
 

หมวด ๔ 
ทรัพย"สินระหว�างสามีภริยา 

   
 

มาตรา ๑๔๖๕  ถ�าสามีภริยามิได�ทําสัญญากันไว�ในเร่ืองทรัพย"สินเปBนพิเศษก�อน
สมรส ความสัมพันธ"ระหว�างสามีภริยาในเร่ืองทรัพย"สินน้ัน ให�บังคับตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

ถ�าข�อความใดในสัญญาก�อนสมรสขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือระบุให�ใช�กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับเร่ืองทรัพย"สินน้ัน ข�อความน้ัน ๆ เปBนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๔๖๖  สัญญาก�อนสมรสเปBนโมฆะ ถ�ามิได�จดแจ�งข�อตกลงกันเปBนสัญญา

ก�อนสมรสน้ันไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได�ทําเปBนหนังสือลงลายมือช่ือ
คู�สมรสและพยานอย�างน�อยสองคนแนบไว�ท�ายทะเบียนสมรสและได�จดไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับ
การจดทะเบียนสมรสว�าได�มีสัญญาน้ันแนบไว� 

 
มาตรา ๑๔๖๗  เม่ือสมรสแล�วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสน้ันไม�ได� 

นอกจากจะได�รับอนุญาตจากศาล 
เม่ือได�มีคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดให�เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสแล�ว ให�ศาล

แจ�งไปยังนายทะเบียนสมรสเพ่ือจดแจ�งไว�ในทะเบียนสมรส 
 
มาตรา ๑๔๖๘  ข�อความในสัญญาก�อนสมรสไม�มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ

บุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม�ว�าจะได�เปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคําสั่งของศาลหรือไม�ก็ตาม 
 
มาตรา ๑๔๖๙  สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย"สินใดท่ีสามีภริยาได�ทําไว�ต�อกันในระหว�าง

เปBนสามีภริยากันน้ัน ฝRายใดฝRายหน่ึงจะบอกล�างเสียในเวลาใดท่ีเปBนสามีภริยากันอยู�หรือภายใน
กําหนดหน่ึงป:นับแต�วันท่ีขาดจากการเปBนสามีภริยากันก็ได� แต�ไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต 

 
มาตรา ๑๔๗๐  ทรัพย"สินระหว�างสามีภริยา นอกจากท่ีได�แยกไว�เปBนสินส�วนตัวย�อม

เปBนสินสมรส 
 

                                                 
๑๑๒ มาตรา ๑๔๖๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๗ 
- 
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มาตรา ๑๔๗๑  สินส�วนตัวได�แก�ทรัพย"สิน 
(๑) ท่ีฝRายใดฝRายหน่ึงมีอยู�ก�อนสมรส 
(๒) ท่ีเปBนเคร่ืองใช�สอยส�วนตัว เคร่ืองแต�งกาย หรือเคร่ืองประดับกายตามควรแก�

ฐานะ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช�ที่จําเปBนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู�สมรสฝRายใดฝRายหน่ึง 
(๓) ท่ีฝRายใดฝRายหน่ึงได�มาระหว�างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให�โดยเสน�หา 
(๔) ท่ีเปBนของหม้ัน 
 
มาตรา ๑๔๗๒  สินส�วนตัวน้ัน ถ�าได�แลกเปลี่ยนเปBนทรัพย"สินอ่ืนก็ดี ซื้อทรัพย"สินอ่ืน

มาก็ดี หรือขายได�เปBนเงินมาก็ดี ทรัพย"สินอ่ืนหรือเงินท่ีได�มาน้ันเปBนสินส�วนตัว 
สินส�วนตัวท่ีถูกทําลายไปท้ังหมดหรือแต�บางส�วน แต�ได�ทรัพย"สินอ่ืนหรือเงินมา

ทดแทน ทรัพย"สินอ่ืนหรือเงินท่ีได�มาน้ันเปBนสินส�วนตัว 
 
มาตรา ๑๔๗๓  สินส�วนตัวของคู�สมรสฝRายใดให�ฝRายน้ันเปBนผู�จัดการ 
 
มาตรา ๑๔๗๔  สินสมรสได�แก�ทรัพย"สิน 
(๑) ท่ีคู�สมรสได�มาระหว�างสมรส 
(๒) ท่ีฝRายใดฝRายหน่ึงได�มาระหว�างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให�เปBนหนังสือ

เม่ือพินัยกรรมหรือหนังสือยกให�ระบุว�าเปBนสินสมรส 
(๓) ท่ีเปBนดอกผลของสินส�วนตัว 
ถ�ากรณีเปBนท่ีสงสัยว�าทรัพย"สินอย�างหน่ึงเปBนสินสมรสหรือมิใช� ให�สันนิษฐานไว�ก�อน

ว�าเปBนสินสมรส 
 
มาตรา ๑๔๗๕  ถ�าสินสมรสใดเปBนจําพวกท่ีระบุไว�ในมาตรา ๔๕๖ แห�งประมวล

กฎหมายน้ี หรือท่ีมีเอกสารเปBนสําคัญ สามีหรือภริยาจะร�องขอให�ลงช่ือตนเปBนเจ�าของรวมกันใน
เอกสารน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๗๖๑๑๓  สามีและภริยาต�องจัดการสินสมรสร�วมกันหรือได�รับความ

ยินยอมจากอีกฝRายหน่ึงในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให�เช�าซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง 

ซึ่งอสังหาริมทรัพย"หรือสังหาริมทรัพย"ที่อาจจํานองได� 
(๒) ก�อต้ังหรือกระทําให�สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส�วนซึ่งภาระจํายอม สิทธิอาศัย 

สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย" 
(๓) ให�เช�าอสังหาริมทรัพย"เกินสามป: 
(๔) ให�กู�ยืมเงิน 

                                                 
๑๑๓ มาตรา ๑๔๗๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๘ 
- 
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(๕) ให�โดยเสน�หา เว�นแต�การให�ท่ีพอควรแก�ฐานานุรูปของครอบครัวเพ่ือการกุศล 
เพ่ือการสังคม หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา 

(๖) ประนีประนอมยอมความ 
(๗) มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
(๘) นําทรัพย"สินไปเปBนประกันหรือหลักประกันต�อเจ�าพนักงานหรือศาล 
การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหน่ึง สามีหรือภริยาจัดการได�

โดยมิต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝRายหน่ึง 
 
มาตรา ๑๔๗๖/๑๑๑๔  สามีและภริยาจะจัดการสินสมรสให�แตกต�างไปจากท่ีบัญญัติ

ไว�ในมาตรา ๑๔๗๖ ท้ังหมดหรือบางส�วนได�ก็ต�อเม่ือได�ทําสัญญาก�อนสมรสไว�ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 
๑๔๖๕ และมาตรา ๑๔๖๖ ในกรณีดังกล�าวน้ี การจัดการสินสมรสให�เปBนไปตามท่ีระบุไว�ในสัญญา
ก�อนสมรส 

ในกรณีท่ีสัญญาก�อนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไว�แต�เพียงบางส�วนของมาตรา 
๑๔๗๖ การจัดการสินสมรสนอกจากท่ีระบุไว�ในสัญญาก�อนสมรสให�เปBนไปตามมาตรา ๑๔๗๖ 

 
มาตรา ๑๔๗๗๑๑๕  สามีภริยาฝRายใดฝRายหน่ึงมีสิทธิฟPอง ต�อสู� หรือดําเนินคดี

เก่ียวกับการสงวนบํารุงรักษาสินสมรส หรือเพ่ือประโยชน"แก�สินสมรส หน้ีอันเกิดแต�การฟPอง ต�อสู� 
หรือดําเนินคดีดังกล�าว ให�ถือว�าเปBนหน้ีที่สามีภริยาเปBนลูกหน้ีร�วมกัน 

 
มาตรา ๑๔๗๘  เม่ือฝRายใดต�องให�ความยินยอมหรือลงช่ือกับอีกฝRายหน่ึงในเร่ือง

จัดการทรัพย"สินแต�ไม�ให�ความยินยอมหรือไม�ยอมลงช่ือโดยปราศจากเหตุผล หรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจ
ให�ความยินยอมได� อีกฝRายหน่ึงอาจร�องขอต�อศาลให�สั่งอนุญาตแทนได� 

 
มาตรา ๑๔๗๙  การใดท่ีสามีหรือภริยากระทํา ซึ่งต�องรับความยินยอมร�วมกัน และ

ถ�าการน้ันมีกฎหมายบัญญัติให�ทําเปBนหนังสือหรือให�จดทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ความยินยอม
น้ันต�องทําเปBนหนังสือ 

 
มาตรา ๑๔๘๐๑๑๖  การจัดการสินสมรสซึ่งต�องจัดการร�วมกันหรือต�องได�รับความ

ยินยอมจากอีกฝRายหน่ึงตามมาตรา ๑๔๗๖ ถ�าคู�สมรสฝRายหน่ึงได�ทํานิติกรรมไปแต�เพียงฝRายเดียว 
หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู�สมรสอีกฝRายหน่ึง คู�สมรสอีกฝRายหน่ึงอาจฟPองให�ศาลเพิกถอน
นิติกรรมน้ันได� เว�นแต�คู�สมรสอีกฝRายหน่ึงได�ให�สัตยาบันแก�นิติกรรมน้ันแล�ว หรือในขณะท่ีทํานิติกรรม
น้ันบุคคลภายนอกได�กระทําโดยสุจริตและเสียค�าตอบแทน 
                                                 

๑๑๔ มาตรา ๑๔๗๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑๕ มาตรา ๑๔๗๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑๖ มาตรา ๑๔๘๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๙ 
- 
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การฟPองให�ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหน่ึงห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นหน่ึงป: นับแต�
วันท่ีได�รู�เหตุอันเปBนมูลให�เพิกถอน หรือเม่ือพ�นสิบป:นับแต�วันท่ีได�ทํานิติกรรมน้ัน 

 
มาตรา ๑๔๘๑  สามีหรือภริยาไม�มีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสท่ีเกินกว�าส�วน

ของตนให�แก�บุคคลใดได� 
 
มาตรา ๑๔๘๒๑๑๗  ในกรณีท่ีสามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแต�ฝRายเดียวคู�

สมรสอีกฝRายหน่ึงก็ยังมีอํานาจจัดการบ�านเรือนและจัดหาสิ่งจําเปBนสําหรับครอบครัวตามสมควรแก�
อัตภาพได� ค�าใช�จ�ายในการน้ีย�อมผูกพันสินสมรสและสินส�วนตัวของท้ังสองฝRาย 

ถ�าสามีหรือภริยาจัดการบ�านเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปBนสําหรับครอบครัวเปBนท่ี
เสียหายถึงขนาด อีกฝRายหน่ึงอาจร�องขอให�ศาลสั่งห�ามหรือจํากัดอํานาจน้ีเสียได� 

 
มาตรา ๑๔๘๓๑๑๘  ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแต�ฝRายเดียว ถ�า

สามีหรือภริยาจะกระทํา หรือกําลังกระทําการอย�างใดอย�างหน่ึงในการจัดการสินสมรสอันพึงเห็นได�ว�า
จะเกิดความเสียหายถึงขนาด อีกฝRายหน่ึงอาจร�องขอให�ศาลสั่งห�ามมิให�กระทําการน้ันได� 

 
มาตรา ๑๔๘๔๑๑๙  ถ�าสามีหรือภริยาฝRายซึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรส 
(๑) จัดการสินสมรสเปBนท่ีเสียหายถึงขนาด 
(๒) ไม�อุปการะเลี้ยงดูอีกฝRายหน่ึง 
(๓) มีหน้ีสินล�นพ�นตัว หรือทําหน้ีเกินก่ึงหน่ึงของสินสมรส 
(๔) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝRายหน่ึงโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) มีพฤติการณ"ปรากฏว�าจะทําความหายนะให�แก�สินสมรส 
อีกฝRายหน่ึงอาจร�องขอให�ศาลสั่งอนุญาตให�ตนเปBนผู�จัดการสินสมรสแต�ผู�เดียวหรือ

สั่งให�แยกสินสมรสได� 
ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถ�ามีคําขอ ศาลอาจกําหนดวิธีคุ�มครองช่ัวคราวเพ่ือจัดการ

สินสมรสได�ตามท่ีเห็นสมควร และหากเปBนกรณีฉุกเฉินให�นําบทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตุฉุกเฉินตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งมาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๔๘๔/๑๑๒๐  ในกรณีท่ีศาลได�มีคําสั่งห�ามหรือจํากัดอํานาจในการจัดการ

สินสมรสของสามีหรือภริยาตามมาตรา ๑๔๘๒ มาตรา ๑๔๘๓ หรือมาตรา ๑๔๘๔ ถ�าต�อมาเหตุแห�ง
                                                 

๑๑๗ มาตรา ๑๔๘๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑๘ มาตรา ๑๔๘๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑๙ มาตรา ๑๔๘๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๒๐ มาตรา ๑๔๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๐ 
- 
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การน้ันหรือพฤติการณ"ได�เปลี่ยนแปลงไป สามีหรือภริยาอาจร�องขอต�อศาลให�ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งท่ีห�ามหรือจํากัดอํานาจจัดการสินสมรสน้ันได� ในการน้ีศาลจะมีคําสั่งใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๘๕  สามีหรือภริยาอาจร�องขอต�อศาลให�ตนเปBนผู�จัดการสินสมรส

โดยเฉพาะอย�างใดอย�างหน่ึงหรือเข�าร�วมจัดการในการน้ันได� ถ�าการท่ีจะทําเช�นน้ันจะเปBนประโยชน"ย่ิง
กว�า 

 
มาตรา ๑๔๘๖๑๒๑  เม่ือศาลได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดตามความในมาตรา 

๑๔๘๒ วรรคสอง มาตรา ๑๔๘๓ มาตรา ๑๔๘๔ มาตรา ๑๔๘๔/๑ หรือมาตรา ๑๔๘๕ อันเปBนคุณ
แก�ผู�ร�องขอ หรือตามมาตรา ๑๔๙๑ มาตรา ๑๔๙๒/๑ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ หรือเม่ือสามีหรือ
ภริยาพ�นจากการเปBนบุคคลล�มละลาย ให�ศาลแจ�งไปยังนายทะเบียนเพ่ือจดแจ�งไว�ในทะเบียนสมรส 

 
มาตรา ๑๔๘๗๑๒๒  ในระหว�างท่ีเปBนสามีภริยากัน ฝRายใดจะยึดหรืออายัดทรัพย"สิน

ของอีกฝRายหน่ึงไม�ได� เว�นแต�เปBนการยึดหรืออายัดทรัพย"สินในคดีท่ีฟPองร�องเพ่ือการปฏิบัติหน�าท่ีหรือ
รักษาสิทธิระหว�างสามีภริยาตามท่ีบัญญัติไว�โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายน้ีหรือท่ีประมวลกฎหมาย
น้ีบัญญัติไว�โดยเฉพาะให�สามีภริยาฟPองร�องกันเองได� หรือเปBนการยึด หรืออายัดทรัพย"สินสําหรับค�า
อุปการะเลี้ยงดูและค�าฤชาธรรมเนียมท่ียังมิได�ชําระตามคําพิพากษาของศาล 

 
มาตรา ๑๔๘๘  ถ�าสามีหรือภริยาต�องรับผิดเปBนส�วนตัวเพ่ือชําระหน้ีที่ก�อไว�ก�อนหรือ

ระหว�างสมรส ให�ชําระหน้ีน้ันด�วยสินส�วนตัวของฝRายน้ันก�อน เม่ือไม�พอจึงให�ชําระด�วยสินสมรสท่ีเปBน
ส�วนของฝRายน้ัน 

 
มาตรา ๑๔๘๙  ถ�าสามีภริยาเปBนลูกหน้ีร�วมกัน ให�ชําระหน้ีน้ันจากสินสมรสและสิน

ส�วนตัวของท้ังสองฝRาย 
 
มาตรา ๑๔๙๐  หน้ีท่ีสามีภริยาเปBนลูกหน้ีร�วมกันน้ันให�รวมถึงหน้ีท่ีสามีหรือภริยา

ก�อให�เกิดข้ึนในระหว�างสมรส ดังต�อไปน้ี 
(๑)๑๒๓ หน้ีเก่ียวแก�การจัดการบ�านเรือนและจัดหาสิ่งจําเปBนสําหรับครอบครัว การ

อุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก�
อัตภาพ 

(๒) หน้ีที่เก่ียวข�องกับสินสมรส 
(๓) หน้ีที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการงานซึ่งสามีภริยาทําด�วยกัน 

                                                 
๑๒๑ มาตรา ๑๔๘๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๒ มาตรา ๑๔๘๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๓ มาตรา ๑๔๙๐ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๑ 
- 
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(๔) หน้ีท่ีสามีหรือภริยาก�อข้ึนเพ่ือประโยชน"ตนฝRายเดียวแต�อีกฝRายหน่ึงได�ให�
สัตยาบัน 

 
มาตรา ๑๔๙๑  ถ�าสามีหรือภริยาต�องคําพิพากษาให�ล�มละลาย สินสมรสย�อมแยก

จากกันโดยอํานาจกฎหมายนับแต�วันท่ีศาลพิพากษาให�ล�มละลายน้ัน 
 
มาตรา ๑๔๙๒๑๒๔  เม่ือได�แยกสินสมรสตามมาตรา ๑๔๘๔ วรรคสอง มาตรา 

๑๔๙๑ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ วรรคสอง แล�ว ให�ส�วนท่ีแยกออกตกเปBนสินส�วนตัวของสามีหรือ
ภริยา และบรรดาทรัพย"สินท่ีฝRายใดได�มาในภายหลังไม�ให�ถือเปBนสินสมรส แต�ให�เปBนสินส�วนตัวของ
ฝRายน้ัน และสินสมรสท่ีคู�สมรสได�มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให�เปBนหนังสือตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒) 
ในภายหลัง ให�ตกเปBนสินส�วนตัวของสามีและภริยาฝRายละคร่ึง 

ดอกผลของสินส�วนตัวท่ีได�มาหลังจากท่ีได�แยกสินสมรสแล�วให�เปBนสินส�วนตัว 
 
มาตรา ๑๔๙๒/๑๑๒๕  ในกรณีท่ีมีการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาล การยกเลิกการ

แยกสินสมรสให�กระทําได�เม่ือสามีหรือภริยาร�องขอต�อศาล และศาลได�มีคําสั่งให�ยกเลิก แต�ถ�าภริยา
หรือสามีคัดค�านศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินสมรสได�ต�อเม่ือเหตุแห�งการแยกสินสมรสได�สิ้นสุดลงแล�ว 

เม่ือมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหน่ึง หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลง
เพราะสามีหรือภริยาพ�นจากการเปBนบุคคลล�มละลาย ให�ทรัพย"สินท่ีเปBนสินส�วนตัวอยู�ในวันท่ีศาลมี
คําสั่งหรือในวันท่ีพ�นจากการเปBนบุคคลล�มละลาย ยังคงเปBนสินส�วนตัวต�อไปตามเดิม 

 
มาตรา ๑๔๙๓  ในกรณีที่ไม�มีสินสมรสแล�ว สามีและภริยาต�องช�วยกันออกค�าใช�สอย

สําหรับการบ�านเรือนตามส�วนมากและน�อยแห�งสินส�วนตัวของตน 
 

หมวด ๕ 
ความเปBนโมฆะของการสมรส 

   
 

มาตรา ๑๔๙๔  การสมรสจะเปBนโมฆะก็แต�เฉพาะท่ีบัญญัติไว�ในหมวดน้ี 
 
มาตรา ๑๔๙๕๑๒๖  การสมรสท่ีฝRาฝVนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ มาตรา ๑๔๕๒ 

และมาตรา ๑๔๕๘ เปBนโมฆะ 
 

                                                 
๑๒๔ มาตรา ๑๔๙๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๕ มาตรา ๑๔๙๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๖ มาตรา ๑๔๙๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๒ 
- 
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มาตรา ๑๔๙๖๑๒๗  คําพิพากษาของศาลเท�าน้ันท่ีจะแสดงว�า การสมรสท่ีฝRาฝVน
มาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๘ เปBนโมฆะ 

คู�สมรส บิดามารดา หรือผู�สืบสันดานของคู�สมรสอาจร�องขอให�ศาลพิพากษาว�าการ
สมรสเปBนโมฆะได� ถ�าไม�มีบุคคลดังกล�าว ผู�มีส�วนได�เสียจะร�องขอให�อัยการเปBนผู�ร�องขอต�อศาลก็ได� 

 
มาตรา ๑๔๙๗๑๒๘  การสมรสท่ีเปBนโมฆะ เพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ บุคคลผู�มีส�วน

ได�เสียคนใดคนหน่ึงจะกล�าวอ�างข้ึน หรือจะร�องขอให�ศาลพิพากษาว�าการสมรสเปBนโมฆะก็ได� 
 
มาตรา ๑๔๙๗/๑๑๒๙  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าการสมรสใดเปBนโมฆะ 

ให�ศาลแจ�งไปยังนายทะเบียนเพ่ือบันทึกความเปBนโมฆะไว�ในทะเบียนสมรส 
 
มาตรา ๑๔๙๘๑๓๐  การสมรสท่ีเปBนโมฆะ ไม�ก�อให�เกิดความสัมพันธ"ทางทรัพย"สิน

ระหว�างสามีภริยา 
ในกรณีท่ีการสมรสเปBนโมฆะ ทรัพย"สินท่ีฝRายใดมีหรือได�มาไม�ว�าก�อนหรือหลังการ

สมรสรวมท้ังดอกผลคงเปBนของฝRายน้ัน ส�วนบรรดาทรัพย"สินท่ีทํามาหาได�ร�วมกันให�แบ�งคนละคร่ึง 
เว�นแต�ศาลจะเห็นสมควรสั่งเปBนประการอ่ืน เม่ือได�พิเคราะห"ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหา
เลี้ยงชีพ และฐานะของคู�กรณีทั้งสองฝRาย ตลอดจนพฤติการณ"อ่ืนท้ังปวงแล�ว 

 
มาตรา ๑๔๙๙๑๓๑  การสมรสท่ีเปBนโมฆะ เพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา 

๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ ไม�ทําให�ชายหรือหญิงผู�สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรส
ก�อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เปBนโมฆะ 

การสมรสท่ีเปBนโมฆะเพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ ไม�ทําให�ชายหรือหญิงผู�สมรสโดย
สุจริตเสื่อมสิทธิที่ได�มา เพราะการสมรสก�อนท่ีชายหรือหญิงน้ันรู�ถึงเหตุท่ีทําให�การสมรสเปBนโมฆะ แต�
การสมรสท่ีเปBนโมฆะดังกล�าว ไม�ทําให�คู�สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู�สมรส
อีกฝRายหน่ึง 

การสมรสท่ีเปBนโมฆะเพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ 
หรือฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ ถ�าคู�สมรสฝRายใดได�สมรสโดยสุจริตฝRายน้ันมีสิทธิเรียกค�าทดแทนได� และถ�า
การสมรสท่ีเปBนโมฆะน้ันทําให�ฝRายท่ีได�สมรสโดยสุจริตต�องยากจนลงเพราะไม�มีรายได�พอจาก

                                                 
๑๒๗ มาตรา ๑๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๘ มาตรา ๑๔๙๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๙ มาตรา ๑๔๙๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๓๐ มาตรา ๑๔๙๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๓๑ มาตรา ๑๔๙๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๓ 
- 
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ทรัพย"สิน หรือจากการงานท่ีเคยทําอยู�ก�อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือก�อนท่ีจะได�รู�ว�าการสมรสของ
ตนเปBนโมฆะ แล�วแต�กรณี ฝRายน้ันมีสิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพได�ด�วย สิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพในกรณีน้ีให�นํา
มาตรา ๑๕๒๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกร�องค�าทดแทน หรือค�าเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายุความสองป:นับ
แต�วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด สําหรับกรณีการสมรสเปBนโมฆะเพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา 
๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ หรือนับแต�วันท่ีรู�ถึงเหตุท่ีทําให�การสมรสเปBนโมฆะ สําหรับกรณีการสมรส
เปBนโมฆะเพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๔๙๙/๑๑๓๒  ในกรณีท่ีการสมรสเปBนโมฆะ ข�อตกลงระหว�างคู�สมรสว�าฝRาย

ใดจะเปBนผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรคนใด หรือฝRายใดหรือท้ังสองฝRายจะเปBนผู�ออกเงินค�าอุปการะเลี้ยงดู
บุตรเปBนจํานวนเท�าใด ให�ทําเปBนหนังสือ หากตกลงกันไม�ได�ให�ศาลเปBนผู�ช้ีขาด ในการพิจารณาช้ีขาด
ถ�าศาลเห็นว�ามีเหตุท่ีถอนอํานาจปกครองของคู�สมรสน้ันได�ตามมาตรา ๑๕๘๒ ศาลจะถอนอํานาจ
ปกครองของคู�สมรสและสั่งให�บุคคลภายนอกเปBนผู�ปกครองก็ได�  ท้ังน้ี ให�ศาลคํานึงถึงความผาสุกและ
ประโยชน"ของบุตรน้ันเปBนสําคัญ และให�นําความในมาตรา ๑๕๒๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๐๐๑๓๓  การสมรสท่ีเปBนโมฆะไม�กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก

ผู�กระทําการโดยสุจริตซึ่งได�มาก�อนมีการบันทึกความเปBนโมฆะไว�ในทะเบียนสมรสตามมาตรา 
๑๔๙๗/๑ 
 

หมวด ๖ 
การสิ้นสุดแห�งการสมรส 

   
 
มาตรา ๑๕๐๑  การสมรสย�อมสิ้นสุดลงด�วยความตาย การหย�า หรือศาลพิพากษา

ให�เพิกถอน 
 
มาตรา ๑๕๐๒  การสมรสท่ีเปBนโมฆียะสิ้นสุดลงเม่ือศาลพิพากษาให�เพิกถอน 
 
มาตรา ๑๕๐๓  เหตุท่ีจะขอให�ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะเหตุว�าเปBน

โมฆียะ มีเฉพาะในกรณีท่ีคู�สมรสทําการฝRาฝVนมาตรา ๑๔๔๘ มาตรา ๑๕๐๕ มาตรา ๑๕๐๖ มาตรา 
๑๕๐๗ และมาตรา ๑๕๐๙ 

 

                                                 
๑๓๒ มาตรา ๑๔๙๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๓๓ มาตรา ๑๕๐๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๔ 
- 
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มาตรา ๑๕๐๔  การสมรสท่ีเปBนโมฆียะเพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๔๘ ผู�มีส�วนได�เสีย
ขอให�เพิกถอนการสมรสได� แต�บิดามารดาหรือผู�ปกครองท่ีให�ความยินยอมแล�วจะขอให�เพิกถอนการ
สมรสไม�ได� 

ถ�าศาลมิได�สั่งให�เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ หรือ
เม่ือหญิงมีครรภ"ก�อนอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ ให�ถือว�าการสมรสสมบูรณ"มาต้ังแต�เวลาสมรส 

 
มาตรา ๑๕๐๕  การสมรสท่ีได�กระทําไปโดยคู�สมรสฝRายหน่ึงสําคัญผิดตัวคู�สมรส 

การสมรสน้ันเปBนโมฆียะ 
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะสําคัญผิดตัวคู�สมรสเปBนอันระงับเม่ือเวลาได�ผ�านพ�น

ไปแล�วเก�าสิบวันนับแต�วันสมรส 
 
มาตรา ๑๕๐๖  ถ�าคู�สมรสได�ทําการสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลอันถึงขนาดซึ่งถ�ามิได�มีกล

ฉ�อฉลน้ันจะไม�ทําการสมรส การสมรสน้ันเปBนโมฆียะ 
ความในวรรคหน่ึง ไม�ใช�บังคับในกรณีท่ีกลฉ�อฉลน้ันเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีสาม โดยคู�

สมรสอีกฝRายหน่ึงมิได�รู�เห็นด�วย 
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ�อฉลเปBนอันระงับเม่ือเวลาได�ผ�านพ�นไปแล�ว

เก�าสิบวันนับแต�วันท่ีรู�หรือควรได�รู�ถึงกลฉ�อฉล หรือเม่ือเวลาได�ผ�านพ�นไปแล�วหน่ึงป: นับแต�วันสมรส 
 
มาตรา ๑๕๐๗  ถ�าคู�สมรสได�ทําการสมรสโดยถูกข�มขู�อันถึงขนาดซึ่งถ�ามิได�มีการ

ข�มขู�น้ันจะไม�ทําการสมรส การสมรสน้ันเปBนโมฆียะ 
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข�มขู�เปBนอันระงับ เม่ือเวลาได�ผ�านพ�นไปแล�วหน่ึง

ป:นับแต�วันท่ีพ�นจากการข�มขู� 
 
มาตรา ๑๕๐๘๑๓๔  การสมรสท่ีเปBนโมฆียะเพราะคู�สมรสสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ�อ

ฉลหรือถูกข�มขู� เฉพาะแต�คู�สมรสท่ีสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ�อฉลหรือถูกข�มขู�เท�าน้ันขอเพิกถอนการ
สมรสได� 

ในกรณีท่ีผู� มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปBนบุคคลท่ีถูกศาลสั่ งให� เปBนคนไร�
ความสามารถ ให�บุคคลซึ่งอาจร�องขอต�อศาลให�สั่งให�บุคคลวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถ ตาม
มาตรา ๒๙ ขอเพิกถอนการสมรสได�ด�วย แต�ถ�าผู�มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปBนคนวิกลจริตท่ีศาลยัง
ไม�ได�สั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ บุคคลดังกล�าวจะร�องขอเพิกถอนการสมรสก็ได� แต�ต�องขอให�ศาล
สั่งให�คนวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถพร�อมกันด�วย ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอให�ศาลสั่งเปBน
คนไร�ความสามารถ ก็ให�ศาลมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล�าวน้ันเสียด�วย 

                                                 
๑๓๔ เดิมการร�องขอต�อศาลให�สั่งให�บุคคลวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถอยู�ในมาตรา ๒๙ แต�

โดยผลของพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. 
๒๕๓๕ น้ัน การร�องขอต�อศาลให�สั่งให�บุคคลวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถอยู�ในมาตรา ๒๘ แต�โดยท่ีมาตรา ๑๕ 
แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. 
๒๕๓๕ ให�แก�เลขมาตรา ๒๙ เปBนมาตรา ๒๘ เฉพาะแต�ในมาตรา ๑๔๖๔ และมาตรา ๑๕๑๙ เท�าน้ัน จึงมิได�แก�ไข
เลขมาตราท่ีปรากฏในมาตรา ๑๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๕ 
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คําสั่งศาลให�ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสองไม�กระทบกระเทือน
สิทธิการขอเพิกถอนการสมรสของคู�สมรส แต�คู�สมรสจะต�องใช�สิทธิน้ันภายในกําหนดระยะเวลาท่ีคู�
สมรสมีอยู� ถ�าระยะเวลาดังกล�าวเหลืออยู�ไม�ถึงหกเดือนนับแต�วันท่ีศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอเพิกถอนการ
สมรสของบุคคลดังกล�าวหรือไม�มีเหลืออยู�เลย ก็ให�ขยายระยะเวลาน้ันออกไปได�ให�ครบหกเดือนหรือ
อีกหกเดือนนับแต�วันท่ีศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล�าว แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๕๐๙  การสมรสท่ีมิได�รับความยินยอมของบุคคลดังกล�าวในมาตรา 

๑๔๕๔ การสมรสน้ันเปBนโมฆียะ 
 
มาตรา ๑๕๑๐  การสมรสท่ีเปBนโมฆียะเพราะมิได�รับความยินยอมของบุคคล

ดังกล�าวในมาตรา ๑๔๕๔ เฉพาะบุคคลท่ีอาจให�ความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ เท�าน้ัน ขอให�เพิก
ถอนการสมรสได� 

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตราน้ีเปBนอันระงับเม่ือคู�สมรสน้ันมีอายุครบย่ีสิบป:
บริบูรณ"หรือเม่ือหญิงมีครรภ" 

การฟPองขอเพิกถอนการสมรสตามมาตราน้ีให�มีอายุความหน่ึงป:นับแต�วันทราบการ
สมรส 

 
มาตรา ๑๕๑๑  การสมรสท่ีได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนน้ัน ให�ถือว�าสิ้นสุดลงในวันท่ี

คําพิพากษาถึงท่ีสุด แต�จะอ�างเปBนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม�ได� เว�นแต�จะ
ได�จดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๑๕๑๒  ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยผลของการหย�าโดยคําพิพากษามาใช�บังคับ

แก�ผลของการเพิกถอนการสมรสโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๑๓  ถ�าปรากฏว�าคู�สมรสท่ีถูกฟPองเพิกถอนการสมรสได�รู�เห็นเปBนใจใน

เหตุแห�งโมฆียะกรรม คู�สมรสน้ันจะต�องรับผิดใช�ค�าทดแทนความเสียหายซึ่งคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงได�รับ
ต�อกาย ช่ือเสียงหรือทรัพย"สิน เน่ืองจากการสมรสน้ัน และให�นํามาตรา ๑๕๒๕ มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

ถ�าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหน่ึงทําให�อีกฝRายหน่ึงยากจนลง และไม�มี
รายได�พอจากทรัพย"สินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู�ระหว�างสมรส คู�สมรสท่ีถูกฟPองน้ันจะต�องรับ
ผิดในค�าเลี้ยงชีพดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕๒๖ ด�วย 

 
มาตรา ๑๕๑๔  การหย�าน้ันจะทําได�แต�โดยความยินยอมของท้ังสองฝRายหรือโดยคํา

พิพากษาของศาล 
การหย�าโดยความยินยอมต�องทําเปBนหนังสือและมีพยานลงลายมือช่ืออย�างน�อยสอง

คน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๖ 
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มาตรา ๑๕๑๕  เม่ือได�จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายน้ี การหย�าโดยความ
ยินยอมจะสมบูรณ"ต�อเม่ือสามีและภริยาได�จดทะเบียนการหย�าน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๑๕๑๖  เหตุฟPองหย�ามีดังต�อไปน้ี 
(๑)๑๓๕ สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู�อ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปBนชู�หรือมี

ชู� หรือร�วมประเวณีกับผู�อ่ืนเปBนอาจิณ อีกฝRายหน่ึงฟPองหย�าได� 
(๒) สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว ไม�ว�าความประพฤติช่ัวน้ันจะเปBนความผิดอาญา

หรือไม� ถ�าเปBนเหตุให�อีกฝRายหน่ึง 
(ก) ได�รับความอับอายขายหน�าอย�างร�ายแรง 
(ข) ได�รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุท่ีคงเปBนสามีหรือภริยาของฝRายท่ี

ประพฤติช่ัวอยู�ต�อไป หรือ 
(ค) ได�รับความเสียหายหรือเดือดร�อนเกินควร ในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความ

เปBนอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ  
อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPองหย�าได� 

(๓) สามีหรือภริยาทําร�าย หรือทรมานร�างกายหรือจิตใจ หรือหม่ินประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝRายหน่ึงหรือบุพการีของอีกฝRายหน่ึง  ท้ังน้ี ถ�าเปBนการร�ายแรง อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPอง
หย�าได� 

(๔) สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร�างอีกฝRายหน่ึงไปเกินหน่ึงป: อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPองหย�า
ได� 

(๔/๑)๑๓๖ สามีหรือภริยาต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก และได�ถูกจําคุกเกินหน่ึงป:
ในความผิดท่ีอีกฝRายหน่ึงมิได�มีส�วนก�อให�เกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรู�เห็นเปBนใจในการ
กระทําความผิดน้ันด�วย และการเปBนสามีภริยากันต�อไปจะเปBนเหตุให�อีกฝRายหน่ึงได�รับความเสียหาย
หรือเดือนร�อนเกินควร อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPองหย�าได�  

(๔/๒)๑๓๗ สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู�เพราะเหตุท่ีไม�อาจอยู�ร�วมกันฉันสามี
ภริยาได�โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามป: หรือแยกกันอยู�ตามคําสั่งของศาลเปBนเวลาเกินสามป: ฝRายใด
ฝRายหน่ึงฟPองหย�าได�  

(๕)๑๓๘ สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให�เปBนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�
เปBนเวลาเกินสามป:โดยไม�มีใครทราบแน�ว�าเปBนตายร�ายดีอย�างไร อีกฝRายหน่ึงฟPองหย�าได� 

(๖) สามีหรือภริยาไม�ให�ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝRายหน่ึงตามสมควรหรือ
ทําการเปBนปฏิป;กษ"ต�อการท่ีเปBนสามีหรือภริยากันอย�างร�ายแรง  ท้ังน้ี ถ�าการกระทําน้ันถึงขนาดท่ีอีก
                                                 

๑๓๕ มาตรา ๑๕๑๖ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๓๖ มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๓๗ มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๓๘ มาตรา ๑๕๑๖ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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ฝRายหน่ึงเดือดร�อนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเปBนอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึง
ประกอบ อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPองหย�าได� 

(๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป: และความวิกลจริตน้ันมีลักษณะยาก
จะหายได� กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดท่ีจะทนอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาต�อไปไม�ได� อีกฝRายหน่ึงฟPอง
หย�าได� 

(๘) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ"บนท่ีทําให�ไว�เปBนหนังสือในเร่ืองความประพฤติ อีกฝRาย
หน่ึงฟPองหย�าได� 

(๙) สามีหรือภริยาเปBนโรคติดต�ออย�างร�ายแรงอันอาจเปBนภัยแก�อีกฝRายหน่ึงและโรค
มีลักษณะเร้ือรังไม�มีทางท่ีจะหายได� อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPองหย�าได�  

(๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแห�งกายทําให�สามีหรือภริยาน้ันไม�อาจร�วมประเวณีได�
ตลอดกาล อีกฝRายหน่ึงฟPองหย�าได� 

 
มาตรา ๑๕๑๗  เหตุฟPองหย�าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) และ (๒) ถ�าสามีหรือภริยา 

แล�วแต�กรณี ได�ยินยอมหรือรู�เห็นเปBนใจในการกระทําท่ีเปBนเหตุหย�าน้ัน ฝRายท่ียินยอมหรือรู�เห็นเปBนใจ
น้ันจะยกเปBนเหตุฟPองหย�าไม�ได� 

เหตุฟPองหย�าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑๐) ถ�าเกิดเพราะการกระทําของอีกฝRายหน่ึง อีก
ฝRายหน่ึงน้ันจะยกเปBนเหตุฟPองหย�าไม�ได� 

ในกรณีฟPองหย�าโดยอาศัยเหตุแห�งการผิดทัณฑ"บนตามมาตรา ๑๕๑๖ (๘) น้ัน ถ�า
ศาลเห็นว�าความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเปBนเหตุให�ทําทัณฑ"บนเปBนเหตุเล็กน�อยหรือไม�สําคัญ
เก่ียวแก�การอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข ศาลจะไม�พิพากษาให�หย�าก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๑๘  สิทธิฟPองหย�าย�อมหมดไปในเม่ือฝRายท่ีมีสิทธิฟPองหย�าได�กระทําการ

อันแสดงให�เห็นว�าได�ให�อภัยในการกระทําของอีกฝRายหน่ึงซึ่งเปBนเหตุให�เกิดสิทธิฟPองหย�าน้ันแล�ว 
 
มาตรา ๑๕๑๙  ในกรณีท่ีคู�สมรสฝRายใดฝRายหน่ึงเปBนคนวิกลจริตและมีเหตุหย�า

เกิดข้ึนไม�ว�าเหตุน้ันจะได�เกิดข้ึนก�อนหรือภายหลังการเปBนคนวิกลจริต ให�บุคคลซึ่งอาจร�องขอต�อศาล
ให�สั่งให�บุคคลวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถตามมาตรา ๒๘ มีอํานาจฟPองคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงขอให�
ศาลพิพากษาให�หย�าขาดจากกันและแบ�งทรัพย"สินได� ในกรณีเช�นว�าน้ี ถ�ายังมิได�มีคําสั่งของศาลแสดง
ว�าคู�สมรสซึ่งวิกลจริตเปBนคนไร�ความสามารถก็ให�บุคคลดังกล�าวขอร�องขอต�อศาลในคดีเดียวกันน้ันให�
ศาลมีคําสั่งว�าคู�สมรสซึ่งวิกลจริตน้ันเปBนคนไร�ความสามารถ 

เม่ือบุคคลดังกล�าวเห็นสมควร จะร�องขอต�อศาลให�มีคําสั่งตามมาตรา ๑๕๒๖ หรือ
มาตรา ๑๕๓๐ ด�วยก็ได� 

ในกรณีที่คู�สมรสซึ่งถูกอ�างว�าเปBนคนวิกลจริตยังไม�ได�ถูกสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ 
หากศาลเห็นว�าคู�สมรสน้ันยังไม�เปBนคนท่ีควรสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถก็ให�ยกฟPองคดีน้ันเสีย ถ�า
เห็นว�าเปBนบุคคลท่ีควรสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ แต�ยังไม�สมควรจะให�มีการหย�า ก็ให�ศาลสั่งให�คู�
สมรสน้ันเปBนคนไร�ความสามารถโดยไม�จะสั่งเร่ืองผู�อนุบาลหรือจะต้ังผู�อ่ืนเปBนผู�อนุบาลตามมาตรา 
๑๔๖๓ ก็ได� คงพิพากษายกแต�เฉพาะข�อหย�า ในกรณีเช�นน้ีศาลจะสั่งกําหนดค�าเลี้ยงชีพด�วยก็ได� ใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๘ 
- 
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กรณีที่ศาลเห็นว�าคู�สมรสน้ันวิกลจริตอันควรสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถและท้ังมีเหตุควรให�หย�าด�วย 
ก็ให�ศาลสั่งในคําพิพากษาให�คู�สมรสน้ันเปBนคนไร�ความสามารถ ต้ังผู�อนุบาลและให�หย�า 

ในกรณีน้ี ถ�าศาลเห็นว�าเหตุหย�าท่ียกข้ึนอ�างในการฟPองร�องน้ันไม�เหมาะสมแก�สภาพ
ของคู�สมรสซึ่งเปBนคนไร�ความสามารถท่ีจะหย�าจากคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงก็ดี ตามพฤติการณ"ไม�สมควรท่ี
จะให�มีการหย�าขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไม�ให�หย�าก็ได� 

[เลขมาตรา ๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ
บรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 
มาตรา ๑๕๒๐๑๓๙  ในกรณีหย�าโดยความยินยอม ให�สามีภริยาทําความตกลงเปBน

หนังสือว�าฝRายใดจะเปBนผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรคนใด ถ�ามิได�ตกลงกันหรือตกลงกันไม�ได� ให�ศาลเปBนผู�
ช้ีขาด 

ในกรณีหย�าโดยคําพิพากษาของศาล ให�ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟPองหย�าน้ันช้ีขาดด�วยว�า
ฝRายใดจะเปBนผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาช้ีขาดถ�าศาลเห็นว�ามีเหตุท่ีจะถอนอํานาจ
ปกครองของคู�สมรสน้ันได�ตามมาตรา ๑๕๘๒ ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคู�สมรสและสั่งให�
บุคคลภายนอกเปBนผู�ปกครองก็ได�  ท้ังน้ี ให�ศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน"ของบุตรน้ันเปBน
สําคัญ 

 
มาตรา ๑๕๒๑๑๔๐  ถ�าปรากฏว�าผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองตามมาตรา 

๑๕๒๐ ประพฤติตนไม�สมควร หรือภายหลังพฤติการณ"ได�เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนตัว
ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองโดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน"ของบุตรเปBนสําคัญ 

 
มาตรา ๑๕๒๒  ถ�าสามีภริยาหย�าโดยความยินยอม ให�ทําความตกลงกันไว�ในสัญญา

หย�าว�าสามีภริยาท้ังสองฝRาย หรือสามีหรือภริยาฝRายใดฝRายหน่ึงจะออกเงินค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปBน
จํานวนเงินเท�าใด 

ถ�าหย�าโดยคําพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหย�ามิได�กําหนดเร่ืองค�าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรไว� ให�ศาลเปBนผู�กําหนด 

 
มาตรา ๑๕๒๓๑๔๑  เม่ือศาลพิพากษาให�หย�ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) 

ภริยาหรือสามีมีสิทธิได�รับค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู�ซึ่งได�รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยก
ย�อง หรือผู�ซึ่งเปBนเหตุแห�งการหย�าน้ัน 

                                                 
๑๓๙ มาตรา ๑๕๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๐ มาตรา ๑๕๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๑ มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๙ 
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สามีจะเรียกค�าทดแทนจากผู�ซึ่งล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู�สาวก็ได� และภริยาจะ
เรียกค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปZดเผยเพ่ือแสดงว�าตนมีความสัมพันธ"กับสามีในทํานองชู�
สาวก็ได� 

ถ�าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู�เห็นเปBนใจให�อีกฝRายหน่ึงกระทําการตามมาตรา 
๑๕๑๖ (๑) หรือให�ผู�อ่ืนกระทําการตามวรรคสอง สามีหรือภริยาน้ันจะเรียกค�าทดแทนไม�ได� 

 
มาตรา ๑๕๒๔  ถ�าเหตุแห�งการหย�าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔) หรือ (๖) เกิดข้ึน

เพราะฝRายผู�ต�องรับผิดชอบก�อให�เกิดข้ึนโดยมุ�งประสงค"ให�อีกฝRายหน่ึงไม�อาจทนได� จึงต�องฟPองหย�า 
อีกฝRายหน่ึงมีสิทธิได�รับค�าทดแทนจากฝRายท่ีต�องรับผิด 

 
มาตรา ๑๕๒๕  ค�าทดแทนตามมาตรา ๑๕๒๓ และมาตรา ๑๕๒๔ น้ัน ให�ศาล

วินิจฉัยตามควรแก�พฤติการณ" โดยศาลจะสั่งให�ชําระคร้ังเดียวหรือแบ�งชําระเปBนงวด ๆ มีกําหนดเวลา
ตามท่ีศาลจะเห็นสมควรก็ได� 

ในกรณีท่ีผู�จะต�องชําระค�าทดแทนเปBนคู�สมรสของอีกฝRายหน่ึง ให�ศาลคํานึงถึง
จํานวนทรัพย"สินท่ีคู�สมรสน้ันได�รับไปจากการแบ�งสินสมรสเพราะการหย�าน้ันด�วย 

 
มาตรา ๑๕๒๖  ในคดีหย�า ถ�าเหตุแห�งการหย�าเปBนความผิดของคู�สมรสฝRายใดฝRาย

หน่ึงแต�ฝRายเดียว และการหย�าน้ันจะทําให�อีกฝRายหน่ึงยากจนลง เพราะไม�มีรายได�พอจากทรัพย"สิน
หรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู�ระหว�างสมรส อีกฝRายหน่ึงน้ันจะขอให�ฝRายท่ีต�องรับผิดจ�ายค�าเลี้ยงชีพ
ให�ได� ค�าเลี้ยงชีพน้ีศาลอาจให�เพียงใดหรือไม�ให�ก็ได� โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�ให�และฐานะของ
ผู�รับและให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

สิทธิเรียกร�องค�าเลี้ยงชีพเปBนอันสิ้นสุด ถ�ามิได�ฟPองหรือฟPองแย�งในคดีหย�าน้ัน 
 
มาตรา ๑๕๒๗  ถ�าหย�าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา ๑๕๑๖ (๗) หรือ

เพราะเหตุเปBนโรคติดต�ออย�างร�ายแรงตามมาตรา ๑๕๑๖ (๙) คู�สมรสอีกฝRายหน่ึงต�องออกค�าเลี้ยงชีพ
ให�แก�ฝRายท่ีวิกลจริตหรือฝRายท่ีเปBนโรคติดต�อน้ันโดยคํานวณค�าเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา ๑๕๒๖  

 
มาตรา ๑๕๒๘  ถ�าฝRายท่ีรับค�าเลี้ยงชีพสมรสใหม� สิทธิรับค�าเลี้ยงชีพย�อมหมดไป 
 
มาตรา ๑๕๒๙  สิทธิฟPองร�องโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๑๕๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 

หรือมาตรา ๑๕๒๓ ย�อมระงับไปเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป:นับแต�วันผู�กล�าวอ�างรู�หรือควรรู�ความจริงซึ่งตน
อาจยกข้ึนกล�าวอ�าง 

เหตุอันจะยกข้ึนฟPองหย�าไม�ได�แล�วน้ัน อาจนําสืบสนับสนุนคดีฟPองหย�าซึ่งอาศัยเหตุ
อย�างอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๐ 
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มาตรา ๑๕๓๐  ขณะคดีฟPองหย�าอยู�ในระหว�างพิจารณา ถ�าฝRายใดร�องขอ ศาลอาจ
สั่งช่ัวคราวให�จัดการตามท่ีเห็นสมควร เช�น ในเร่ืองสินสมรส ท่ีพักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา 
และการพิทักษ"อุปการะเลี้ยงดูบุตร 

 
มาตรา ๑๕๓๑  การสมรสท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายน้ัน การหย�าโดยความยินยอม

ของคู�สมรสท้ังสองฝRายมีผลนับแต�เวลาจดทะเบียนการหย�าเปBนต�นไป 
การหย�าโดยคําพิพากษามีผลแต�เวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แต�จะอ�างเปBนเหตุเสื่อม

สิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม�ได� เว�นแต�จะได�จดทะเบียนการหย�าน้ันแล�ว 
 
มาตรา ๑๕๓๒  เม่ือหย�ากันแล�วให�จัดการแบ�งทรัพย"สินของสามีภริยา 
แต�ในระหว�างสามีภริยา 
(ก) ถ�าเปBนการหย�าโดยความยินยอมของท้ังสองฝRาย ให�จัดการแบ�งทรัพย"สินของ

สามีภริยาตามท่ีมีอยู�ในเวลาจดทะเบียนการหย�า 
(ข) ถ�าเปBนการหย�าโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาส�วนท่ีบังคับทรัพย"สิน

ระหว�างสามีภริยาน้ัน มีผลย�อนหลังไปถึงวันฟPองหย�า 
 
มาตรา ๑๕๓๓  เม่ือหย�ากันให�แบ�งสินสมรสให�ชายและหญิงได�ส�วนเท�ากัน 
 
มาตรา ๑๕๓๔  สินสมรสท่ีคู�สมรสฝRายใดฝRายหน่ึงจําหน�ายไปเพ่ือประโยชน"ตนฝRาย

เดียวก็ดี จําหน�ายไปโดยเจตนาทําให�คู�สมรสอีกฝRายหน่ึงเสียหายก็ดี จําหน�ายไปโดยมิได�รับความ
ยินยอมของคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงในกรณีท่ีกฎหมายบังคับว�าการจําหน�ายน้ันจะต�องได�รับความยินยอม
ของอีกฝRายหน่ึงด�วยก็ดี จงใจทําลายให�สูญหายไปก็ดี ให�ถือเสมือนว�าทรัพย"สินน้ันยังคงมีอยู�เพ่ือ
จัดแบ�งสินสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ และถ�าคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงได�รับส�วนแบ�งสินสมรสไม�ครบตาม
จํานวนท่ีควรจะได� ให�คู�สมรสฝRายท่ีได�จําหน�ายหรือจงใจทําลายสินสมรสน้ันชดใช�จากสินสมรสส�วน
ของตนหรือสินส�วนตัว 

 
มาตรา ๑๕๓๕  เม่ือการสมรสสิ้นสุดลง ให�แบ�งความรับผิดในหน้ีท่ีจะต�องรับผิด

ด�วยกันตามส�วนเท�ากัน 
 

ลักษณะ ๒ 
บิดามารดากับบุตร 
   

 
หมวด ๑ 

บิดามารดา 
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มาตรา ๑๕๓๖  เด็กเกิดแต�หญิงขณะเปBนภริยาชายหรือภายในสามร�อยสิบวันนับแต�
วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปBนสามี หรือเคย
เปBนสามี แล�วแต�กรณี 

ให�นําความในวรรคหน่ึงมาใช�บังคับแก�บุตรท่ีเกิดจากหญิงก�อนท่ีได�มีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดของศาลแสดงว�าการสมรสเปBนโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร�อยสิบวันนับแต�วันน้ัน 

 
มาตรา ๑๕๓๗  ในกรณีท่ีหญิงทําการสมรสใหม�น้ันเปBนการฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๓ 

และคลอดบุตรภายในสามร�อยสิบวันนับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเด็กท่ีเกิด
แต�หญิงน้ันเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปBนสามีคนใหม� และห�ามมิให�นําข�อสันนิษฐานใน
มาตรา ๑๕๓๖ ท่ีว�าเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของสามีเดิมมาใช�บังคับ ท้ังน้ี เว�นแต�มีคําพิพากษา
ของศาลแสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปBนสามีคนใหม�น้ัน 

 
มาตรา ๑๕๓๘๑๔๒  ในกรณีท่ีชายหรือหญิงสมรสฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ เด็กท่ีเกิดใน

ระหว�างการสมรสท่ีฝRาฝVนน้ัน ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปBนสามีซึ่ง
ได�จดทะเบียนสมรสคร้ังหลัง 

ในกรณีท่ีหญิงสมรสฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ ถ�ามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว�าเด็กมิใช�
บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปBนสามีซึ่งได�จดทะเบียนสมรสคร้ังหลัง ให�นําข�อสันนิษฐานในมาตรา 
๑๕๓๖ มาใช�บังคับ 

ให�นําความในวรรคหน่ึงมาใช�บังคับแก�เด็กท่ีเกิดภายในสามร�อยสิบวันนับแต�วันท่ี
ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเปBนโมฆะเพราะฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ ด�วย 

 
มาตรา ๑๕๓๙  ในกรณีท่ีสันนิษฐานว�าเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปBน

หรือเคยเปBนสามีตามมาตรา ๑๕๓๖ มาตรา ๑๕๓๗ หรือมาตรา ๑๕๓๘ ชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามีจะ
ไม�รับเด็กเปBนบุตรของตนก็ได� โดยฟPองเด็กกับมารดาเด็กร�วมกันเปBนจําเลยและพิสูจน"ได�ว�าตนไม�ได�อยู�
ร�วมกับมารดาเด็กในระยะเวลาต้ังครรภ"คือระหว�างหน่ึงร�อยแปดสิบวันถึงสามร�อยสิบวันก�อนเด็กเกิด 
หรือตนไม�สามารถเปBนบิดาของเด็กได�เพราะเหตุอย�างอ่ืน๑๔๓ 

แต�ถ�าในขณะย่ืนฟPองมารดาเด็กไม�มีชีวิตอยู� จะฟPองเด็กแต�ผู�เดียวเปBนจําเลยก็ได� ถ�า
เด็กไม�มีชีวิตอยู�ไม�ว�ามารดาของเด็กจะมีชีวิตอยู�หรือไม� จะย่ืนคําร�องขอให�ศาลแสดงว�าเด็กน้ันไม�เปBน
บุตรก็ได� ในกรณีท่ีมารดาของเด็กหรือทายาทของเด็กยังมีชีวิตอยู� ให�ศาลส�งสําเนาคําร�องน้ีไปให�ด�วย 
และถ�าศาลเห็นสมควร จะส�งสําเนาคําร�องไปให�อัยการพิจารณาเพ่ือดําเนินคดีแทนเด็กด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๔๐๑๔๔  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๔๒ มาตรา ๑๕๓๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๓ มาตรา ๑๕๓๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๔ มาตรา ๑๕๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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มาตรา ๑๕๔๑  ชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามีจะฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตรตามมาตรา 

๑๕๓๙ ไม�ได� ถ�าปรากฏว�าตนเปBนผู�แจ�งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดเองว�าเปBนบุตรของตน หรือ
จัดหรือยอมให�มีการแจ�งดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๕๔๒๑๔๕  การฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตร ชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามีต�อง

ฟPองภายในหน่ึงป:นับแต�วันรู�ถึงการเกิดของเด็ก แต�ห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นสิบป:นับแต�วันเกิดของเด็ก 
ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลแสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เปBน

สามีคนใหม�ตามมาตรา ๑๕๓๗ หรือชายผู�เปBนสามีในการสมรสคร้ังหลังตามมาตรา ๑๕๓๘ ถ�าชายผู�
เปBนหรือเคยเปBนสามีซึ่งต�องด�วยบทสันนิษฐานว�าเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของตนตามมาตรา 
๑๕๓๖ ประสงค"จะฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตร ให�ฟPองคดีภายในหน่ึงป:นับแต�วันท่ีรู�ว�ามีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๕๔๓๑๔๖  ในกรณีท่ีชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามีได�ฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตร

แล�ว และตายก�อนคดีน้ันถึงท่ีสุด ผู�มีสิทธิได�รับมรดกร�วมกับเด็กหรือผู�จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการ
เกิดของเด็กน้ันจะขอเข�าเปBนคู�ความแทนท่ีหรืออาจถูกเรียกให�เข�ามาเปBนคู�ความแทนท่ีชายผู�เปBนหรือ
เคยเปBนสามีก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๔๔๑๔๗  การฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตร ผู�มีสิทธิได�รับมรดกร�วมกับเด็ก

หรือผู�จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กอาจฟPองได�ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) ชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามีตายก�อนพ�นระยะเวลาท่ีชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามี

จะพึงฟPองได� 
(๒) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามี 
การฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตรในกรณี (๑) ต�องฟPองภายในหกเดือนนับแต�วันท่ีรู�ถึง

การตายของชายผู�เปBนหรือเคยเปBนสามี การฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตรในกรณี (๒) ต�องฟPองภายในหก
เดือนนับแต�วันท่ีรู�ถึงการเกิดของเด็ก แต�ไม�ว�าเปBนกรณีใด ห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นสิบป:นับแต�วันเกิดของ
เด็ก 

ให�นํามาตรา ๑๕๓๙ มาใช�บังคับแก�การฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตรตามวรรคหน่ึงโดย
อนุโลม 

 

                                                 
๑๔๕ มาตรา ๑๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๖ มาตรา ๑๕๔๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๗ มาตรา ๑๕๔๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๓ 
- 
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มาตรา ๑๕๔๕๑๔๘  เม่ือปรากฏข�อเท็จจริงต�อเด็กว�าตนมิได�เปBนบุตรสืบสายโลหิต
ของชายผู�เปBนสามีของมารดาตน เด็กจะร�องขอต�ออัยการให�ฟPองคดีปฏิเสธความเปBนบุตรชอบด�วย
กฎหมายของชายน้ันก็ได� 

การฟPองคดีตามวรรคหน่ึง ถ�าเด็กได�รู�ข�อเท็จจริงก�อนบรรลุนิติภาวะว�าตนมิได�เปBน
บุตรของชายผู�เปBนสามีของมารดา ห�ามอัยการฟPองคดีเม่ือพ�นหน่ึงป:นับแต�วันท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะ แต�
ถ�าเด็กรู�ข�อเท็จจริงดังกล�าวหลังจากบรรลุนิติภาวะแล�ว ห�ามอัยการฟPองคดีเม่ือพ�นหน่ึงป:นับแต�วันท่ี
เด็กรู�เหตุน้ัน 

ไม�ว�ากรณีใด ๆ ห�ามมิให�ฟPองคดีปฏิเสธความเปBนบุตรเม่ือพ�นสิบป:นับแต�วันท่ีเด็ก
บรรลุนิติภาวะ 

 
มาตรา ๑๕๔๖๑๔๙  เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได�มีการสมรสกับชาย ให�ถือว�าเปBนบุตรชอบ

ด�วยกฎหมายของหญิงน้ัน เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๕๔๗  เด็กเกิดจากบิดามารดาท่ีมิได�สมรสกัน จะเปBนบุตรชอบด�วย

กฎหมายต�อเม่ือบิดามารดาได�สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได�จดทะเบียนว�าเปBนบุตรหรือศาล
พิพากษาว�าเปBนบุตร 

 
มาตรา ๑๕๔๘๑๕๐  บิดาจะจดทะเบียนเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายได�ต�อเม่ือ

ได�รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 
ในกรณีท่ีเด็กและมารดาเด็กไม�ได�มาให�ความยินยอมต�อหน�านายทะเบียนให�นาย

ทะเบียนแจ�งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กไม�คัดค�านหรือ
ไม�ให�ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต�การแจ�งน้ันถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให�สันนิษฐานว�าเด็กหรือ
มารดาเด็กไม�ให�ความยินยอม ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กอยู�นอกประเทศไทยให�ขยายเวลาน้ันเปBนหน่ึงร�อย
แปดสิบวัน 

ในกรณีท่ีเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านว�าผู�ขอจดทะเบียนไม�ใช�บิดา หรือไม�ให�ความ
ยินยอม หรือไม�อาจให�ความยินยอมได� การจดทะเบียนเด็กเปBนบุตรต�องมีคําพิพากษาของศาล 

เม่ือศาลได�พิพากษาให�บิดาจดทะเบียนเด็กเปBนบุตรได� และบิดาได�นําคําพิพากษาไป
ขอจดทะเบียนต�อนายทะเบียน ให�นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให� 

 
มาตรา ๑๕๔๙  เม่ือนายทะเบียนได�แจ�งการขอจดทะเบียนขอรับเด็กเปBนบุตรชอบ

ด�วยกฎหมายไปยังเด็กและมารดาเด็กตามมาตรา ๑๕๔๘ แล�ว ไม�ว�าเด็กหรือมารดาเด็กจะคัดค�านการ
จดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรตามมาตรา ๑๕๔๘ หรือไม� ภายในกําหนดเวลาไม�เกินเก�าสิบวันนับแต�วัน
                                                 

๑๔๘ มาตรา ๑๕๔๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๔๙ มาตรา ๑๕๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕๐ มาตรา ๑๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๔ 
- 
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แจ�งการขอจดทะเบียนถึงเด็กหรือมารดาเด็ก เด็กหรือมารดาเด็กอาจแจ�งให�นายทะเบียนจดบันทึกไว�
ได�ว�าผู�ขอจดทะเบียนไม�สมควรเปBนผู�ใช�อํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมด 

เม่ือได�มีคําแจ�งของเด็กหรือมารดาเด็กดังกล�าวในวรรคหน่ึงแล�ว แม�จะได�มีการจด
ทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรตามมาตรา ๑๕๔๘ บิดาของเด็กก็ยังใช�อํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมด
ตามท่ีเด็กหรือมารดาเด็กแจ�งว�าบิดาไม�สมควรเปBนผู�ใช�อํานาจปกครองน้ันไม�ได� จนกว�าศาลจะ
พิพากษาให�บิดาของเด็กใช�อํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมด หรือกําหนดเวลาเก�าสิบวันนับแต�วันท่ี
เด็กหรือมารดาเด็กแจ�งต�อนายทะเบียนว�าผู�ขอจดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรไม�สมควรใช�อํานาจปกครอง
บางส�วนหรือท้ังหมดน้ันได�ล�วงพ�นไปโดยเด็กหรือมารดาเด็กมิได�ร�องขอต�อศาลให�พิพากษาว�าผู�ขอจด
ทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรไม�เปBนผู�สมควรใช�อํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมด 

ในคดีท่ีศาลพิพากษาว�าผู�ขอจดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรเปBนผู�ไม�สมควรใช�อํานาจ
ปกครองบางส�วนหรือท้ังหมด ศาลจะพิพากษาในคดีเดียวกันน้ันให�ผู�ใดเปBนผู�ใช�อํานาจปกครองหรือ
เปBนผู�ปกครองเพ่ือการปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๕๐๑๕๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๕๑  ในกรณีที่มีการคัดค�านว�าผู�ซึ่งขอจดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรมิใช�บิดา

ของเด็ก เม่ือผู�ซึ่งขอจดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรนําคดีไปสู�ศาลขอให�ศาลพิพากษาว�าผู�ขอจดทะเบียน
รับเด็กเปBนบุตรเปBนบิดาของเด็ก เด็กหรือมารดาเด็กจะขอให�ศาลพิพากษาในคดีเดียวกันน้ันก็ได�ว�าผู�
ขอจดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรแม�จะเปBนบิดาของเด็ก ก็เปBนผู�ไม�สมควรใช�อํานาจปกครองบางส�วนหรือ
ท้ังหมด ในกรณีเช�นว�าน้ีให�นําความในวรรคสามของมาตรา ๑๕๔๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๕๒๑๕๒  ในกรณีท่ีเด็กไม�มีมารดาหรือมีมารดาแต�มารดาถูกถอนอํานาจ

ปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดและศาลได�ต้ังผู�อ่ืนเปBนผู�ปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดไว�ก�อนมีการจด
ทะเบียนรับเด็กเปBนบุตร บิดาซึ่งจดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายแล�วจะร�องขอต�อศาลให�
มีคําสั่งถอนความเปBนผู�ปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดของผู�ปกครองและให�บิดาเปBนผู�ใช�อํานาจปกครอง
ก็ได� ถ�าศาลเห็นว�าบิดาอาจใช�อํานาจปกครองเพ่ือความผาสุกและประโยชน"ของเด็กได�ดีย่ิงกว�า
ผู�ปกครอง ศาลจะมีคําสั่งถอนความเปBนผู�ปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดของผู�ปกครองและให�บิดาเปBน
ผู�ใช�อํานาจปกครองก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๕๓๑๕๓  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑๕๑ มาตรา ๑๕๕๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๕๒ มาตรา ๑๕๕๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๕๓ มาตรา ๑๕๕๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๕ 
- 
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มาตรา ๑๕๕๔  ผู�มีส�วนได�เสียจะขอให�ศาลถอนการจดทะเบียนเด็กรับเปBนบุตร 
เพราะเหตุว�าผู�ขอให�จดทะเบียนน้ันมิใช�บิดาก็ได� แต�ต�องฟPองภายในสามเดือนนับแต�วันท่ีรู�การจด
ทะเบียนน้ัน อน่ึง ห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นสิบป:นับแต�วันจดทะเบียน 

 
มาตรา ๑๕๕๕  ในคดีฟPองขอให�รับเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมาย ให�สันนิษฐานไว�

ก�อนว�าเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายเม่ือปรากฏข�อเท็จจริงอย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีการข�มขืนกระทําชําเรา ฉุดคร�า หรือหน�วงเหน่ียวกักขังหญิงมารดาโดยมิ

ชอบด�วยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงน้ันอาจต้ังครรภ"ได� 
(๒) เม่ือมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู�สาวหรือมีการล�อลวงร�วมประเวณีกับหญิง

มารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงน้ันอาจต้ังครรภ"ได� 
(๓) เม่ือมีเอกสารของบิดาแสดงว�าเด็กน้ันเปBนบุตรของตน 
(๔) เม่ือปรากฏในทะเบียนคนเกิดว�าเด็กเปBนบุตรโดยมีหลักฐานว�าบิดาเปBนผู�แจ�งการ

เกิดหรือรู�เห็นยินยอมในการแจ�งน้ัน 
(๕) เม่ือบิดามารดาได�อยู�กินด�วยกันอย�างเปZดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจ

ต้ังครรภ"ได� 
(๖) เม่ือได�มีการร�วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงน้ันอาจต้ังครรภ"ได� 

และมีเหตุอันควรเช่ือได�ว�าเด็กน้ันมิได�เปBนบุตรของชายอ่ืน 
(๗) เม่ือมีพฤติการณ"ที่รู�กันท่ัวไปตลอดมาว�าเปBนบุตร๑๕๔ 
พฤติการณ"ท่ีรู�กันท่ัวไปตลอดมาว�าเปBนบุตรน้ัน ให�พิจารณาข�อเท็จจริงท่ีแสดงความ

เก่ียวข�องฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว�างตัวเด็กกับครอบครัวท่ีเด็กอ�างว�าตนสังกัดอยู� เช�น บิดาให�
การศึกษา ให�ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให�เด็กน้ันใช�ช่ือสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอ่ืน 

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังกล�าวข�างต�น ถ�าปรากฏว�าชายไม�อาจเปBนบิดาของเด็กน้ันได� 
ให�ยกฟPองเสีย 
 

มาตรา ๑๕๕๖  การฟPองคดีขอให�รับเด็กเปBนบุตรในระหว�างท่ีเด็กเปBนผู�เยาว" ถ�าเด็ก
มีอายุยังไม�ครบสิบห�าป:บริบูรณ" ผู�แทนโดยชอบธรรมของเด็กเปBนผู�ฟPองแทน ในกรณีท่ีเด็กไม�มีผู�แทน
โดยชอบธรรม หรือมีแต�ผู�แทนโดยชอบธรรมไม�สามารถทําหน�าท่ีได� ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจ
ร�องขอต�อศาลให�ต้ังผู�แทนเฉพาะคดีเพ่ือทําหน�าท่ีฟPองคดีแทนเด็กก็ได� 

เม่ือเด็กมีอายุสิบห�าป:บริบูรณ" เด็กต�องฟPองเอง  ท้ังน้ี โดยไม�จําต�องได�รับความ
ยินยอมของผู�แทนโดยชอบธรรม 

ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล�ว จะต�องฟPองคดีภายในหน่ึงป:นับแต�วันบรรลุนิติภาวะ 
ในกรณีท่ีเด็กตายในระหว�างท่ีเด็กน้ันยังมีสิทธิฟPองคดีขอให�รับเด็กเปBนบุตรอยู� 

ผู�สืบสันดานของเด็กจะฟPองคดีขอให�รับเด็กเปBนบุตรก็ได� ถ�าผู�สืบสันดานของเด็กได�รู�เหตุท่ีอาจขอให�รับ
เด็กเปBนบุตรมาก�อนวันท่ีเด็กน้ันตาย ผู�สืบสันดานของเด็กจะต�องฟPองภายในหน่ึงป:นับแต�วันท่ีเด็กน้ัน

                                                 
๑๕๔ มาตรา ๑๕๕๕ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๖ 
- 
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ตาย ถ�าผู�สืบสันดานของเด็กได�รู�เหตุที่อาจขอให�รับเด็กเปBนบุตรภายหลังท่ีเด็กน้ันตาย ผู�สืบสันดานของ
เด็กจะต�องฟPองภายในหน่ึงป:นับแต�วันท่ีรู�เหตุดังกล�าว  แต�ทั้งน้ี ต�องไม�พ�นสิบป:นับแต�วันท่ีเด็กน้ันตาย 

การฟPองคดีขอให�รับเด็กเปBนบุตรในระหว�างท่ีผู�สืบสันดานของเด็กเปBนผู�เยาว" ให�นํา
ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๕๗๑๕๕  การเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ให�มีผลนับแต�

วันท่ีเด็กเกิด แต�ท้ังน้ีจะอ�างเปBนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตในระหว�างเวลา
ต้ังแต�เด็กเกิดจนถึงเวลาท่ีบิดามารดาได�สมรสกันหรือบิดาได�จดทะเบียนว�าเปBนบุตรหรือศาลพิพากษา
ถึงท่ีสุดว�าเปBนบุตรไม�ได� 

 
มาตรา ๑๕๕๘  การฟPองคดีขอให�รับเด็กเปBนบุตรของผู�ตายท่ีได�ฟPองภายในกําหนด

อายุความมรดก ถ�าศาลได�พิพากษาว�าเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�ตาย เด็กน้ันมีสิทธิรับมรดก
ในฐานะทายาทโดยธรรม 

ในกรณีท่ีได�มีการแบ�งมรดกไปแล�ว ให�นําบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วย
เร่ืองลาภมิควรได�มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๕๙  เม่ือได�จดทะเบียนเด็กเปBนบุตรแล�วจะถอนมิได� 
 
มาตรา ๑๕๖๐  บุตรเกิดระหว�างสมรสซึ่งศาลพิพากษาให�เพิกถอนภายหลังน้ันให�ถือ

ว�าเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมาย 
 

หมวด ๒ 
สิทธิและหน�าท่ีของบิดามารดาและบุตร 

   
 
มาตรา ๑๕๖๑  บุตรมีสิทธิใช�ช่ือสกุลของบิดา 
ในกรณีที่บิดาไม�ปรากฏ บุตรมีสิทธิใช�ช่ือสกุลของมารดา 
 
มาตรา ๑๕๖๒  ผู�ใดจะฟPองบุพการีของตนเปBนคดีแพ�งหรือคดีอาญามิได� แต�เม่ือผู�

น้ันหรือญาติสนิทของผู�น้ันร�องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว�ากล�าวก็ได� 
 
มาตรา ๑๕๖๓  บุตรจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
 
มาตรา ๑๕๖๔  บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก�

บุตรในระหว�างท่ีเปBนผู�เยาว" 

                                                 
๑๕๕ มาตรา ๑๕๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๗ 
- 
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บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�วแต�เฉพาะผู�ทุพพลภาพ
และหาเลี้ยงตนเองมิได� 

 
มาตรา ๑๕๖๕  การร�องขอค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือขอให�บุตรได�รับการอุปการะ

เลี้ยงดูโดยประการอ่ืน นอกจากอัยการจะยกคดีข้ึนว�ากล�าวตามมาตรา ๑๕๖๒ แล�ว บิดาหรือมารดา
จะนําคดีขึ้นว�ากล�าวก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๖๖๑๕๖  บุตรซึ่งยังไม�บรรลุนิติภาวะต�องอยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดา

มารดา 
อํานาจปกครองอยู�กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) มารดาหรือบิดาตาย 
(๒) ไม�แน�นอนว�ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู�หรือตาย 
(๓) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) มารดาหรือบิดาต�องเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟ;UนเฟVอน 
(๕) ศาลสั่งให�อํานาจปกครองอยู�กับบิดาหรือมารดา 
(๖) บิดาและมารดาตกลงกันตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�ให�ตกลงกันได� 
 
มาตรา ๑๕๖๗  ผู�ใช�อํานาจปกครองมีสิทธิ 
(๑) กําหนดท่ีอยู�ของบุตร 
(๒) ทําโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว�ากล�าวสั่งสอน 
(๓) ให�บุตรทําการงานตามสมควรแก�ความสามารถและฐานานุรูป 
(๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซึ่งกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๕๖๘  เม่ือบุคคลใดมีบุตรติดมาได�สมรสกับบุคคลอ่ืน อํานาจปกครองท่ีมี

ต�อบุตรอยู�กับผู�ที่บุตรน้ันติดมา 
 
มาตรา ๑๕๖๙  ผู�ใช�อํานาจปกครองเปBนผู�แทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีท่ีบุตร

ถูกศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ ผู�ใช�อํานาจปกครองย�อมเปBนผู�
อนุบาลหรือผู�พิทักษ" แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๕๖๙/๑๑๕๗  ในกรณีท่ีผู�เยาว"ถูกศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถและศาล

มีคําสั่งต้ังบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช�ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองเปBนผู�อนุบาลให�คําสั่งน้ันมีผลเปBนการ
ถอนผู�ใช�อํานาจปกครอง หรือผู�ปกครองท่ีเปBนอยู�ในขณะน้ัน 

                                                 
๑๕๖ มาตรา ๑๕๖๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๕๗ มาตรา ๑๕๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๘ 
- 
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ในกรณี ท่ี บุคคลซึ่ งบรรลุ นิ ติภาวะและไม� มี คู� สมรสถูกศาลสั่ ง ให� เปBนคนไร�
ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ ให�บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเปBนผู�อนุบาลหรือผู�
พิทักษ" แล�วแต�กรณี เว�นแต�ศาลจะสั่งเปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๕๗๐  คําบอกกล�าวท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๖ หรือมาตรา 

๑๕๖๘ แจ�งไปหรือรับแจ�งมา ให�ถือว�าเปBนคําบอกกล�าวท่ีบุตรได�แจ�งไปหรือรับแจ�งมา 
 
มาตรา ๑๕๗๑  อํานาจปกครองน้ัน รวมท้ังการจัดการทรัพย"สินของบุตรด�วย และ

ให�จัดการทรัพย"สินน้ันด�วยความระมัดระวังเช�นวิญaูชนจะพึงกระทํา 
 
มาตรา ๑๕๗๒  ผู�ใช�อํานาจปกครองจะทําหน้ีท่ีบุตรจะต�องทําเองโดยมิได�รับความ

ยินยอมของบุตรไม�ได� 
 
มาตรา ๑๕๗๓  ถ�าบุตรมีเงินได� ให�ใช�เงินน้ันเปBนค�าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษา

ก�อน ส�วนท่ีเหลือผู�ใช�อํานาจปกครองต�องเก็บรักษาไว�เพ่ือส�งมอบแก�บุตร แต�ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองไม�
มีเงินได�เพียงพอแก�การครองชีพตามสมควรแก�ฐานะ ผู�ใช�อํานาจปกครองจะใช�เงินน้ันตามสมควรก็ได� 
เว�นแต�จะเปBนเงินได�ท่ีเกิดจากทรัพย"สินโดยการให�โดยเสน�หาหรือพินัยกรรมซึ่งมีเง่ือนไขว�ามิให�ผู�ใช�
อํานาจปกครองได�ประโยชน"จากทรัพย"สินน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๑๕๗๔๑๕๘  นิติกรรมใดอันเก่ียวกับทรัพย"สินของผู�เยาว"ดังต�อไปน้ี ผู�ใช�

อํานาจปกครองจะกระทํามิได� เว�นแต�ศาลจะอนุญาต 
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให�เช�าซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง 

ซึ่งอสังหาริมทรัพย"หรือสังหาริมทรัพย"ที่อาจจํานองได� 
(๒) กระทําให�สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส�วน ซึ่งทรัพยสิทธิของผู�เยาว"อันเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย" 
(๓) ก�อต้ังภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันใน

อสังหาริมทรัพย" หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย" 
(๔) จําหน�ายไปท้ังหมดหรือบางส�วนซึ่งสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ได�มาซึ่งทรัพยสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย" หรือสังหาริมทรัพย"ท่ีอาจจํานองได� หรือสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ทรัพย"สินเช�นว�าน้ันของ
ผู�เยาว"ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู�เหนือทรัพย"สินน้ัน 

(๕) ให�เช�าอสังหาริมทรัพย"เกินสามป: 
(๖) ก�อข�อผูกพันใด ๆ ท่ีมุ�งให�เกิดผลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๗) ให�กู�ยืมเงิน 
(๘) ให�โดยเสน�หา เว�นแต�จะเอาเงินได�ของผู� เยาว"ให�แทนผู�เยาว"เพ่ือการกุศล

สาธารณะ เพ่ือการสังคม หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา  ท้ังน้ี พอสมควรแก�ฐานานุรูปของผู�เยาว" 

                                                 
๑๕๘ มาตรา ๑๕๗๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๙ 
- 
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(๙) รับการให�โดยเสน�หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค�าภาระติดพัน หรือไม�รับการให�โดยเสน�หา 
(๑๐) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให�ผู�เยาว"ต�องถูกบังคับชําระหน้ีหรือทํา

นิติกรรมอ่ืนท่ีมีผลให�ผู�เยาว"ต�องรับเปBนผู�รับชําระหน้ีของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 
(๑๑) นําทรัพย"สินไปแสวงหาผลประโยชน"นอกจากในกรณีท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 

๑๕๙๘/๔ (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๑๒) ประนีประนอมยอมความ 
(๑๓) มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
 
มาตรา ๑๕๗๕  ถ�าในกิจการใด ประโยชน"ของผู�ใช�อํานาจปกครอง หรือประโยชน"

ของคู�สมรสหรือบุตรของผู�ใช�อํานาจปกครองขัดกับประโยชน"ของผู�เยาว" ผู�ใช�อํานาจปกครองต�องได�รับ
อนุญาตจากศาลก�อนจึงทํากิจการน้ันได� มิฉะน้ันเปBนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๕๗๖  ประโยชน"ของผู�ใช�อํานาจปกครอง หรือของคู�สมรสหรือบุตรของผู�ใช�

อํานาจปกครองตามมาตรา ๑๕๗๕ ให�หมายความรวมถึงประโยชน"ในกิจการดังต�อไปน้ีด�วย คือ 
(๑) ประโยชน"ในกิจการท่ีกระทํากับห�างหุ�นส�วนสามัญท่ีบุคคลดังกล�าวน้ันเปBน

หุ�นส�วน 
(๒) ประโยชน"ในกิจการท่ีกระทํากับห�างหุ�นส�วนจํากัดท่ีบุคคลดังกล�าวน้ันเปBน

หุ�นส�วนจําพวกไม�จํากัดความรับผิด 
 
มาตรา ๑๕๗๗  บุคคลใดจะโอนทรัพย"สินให�ผู�เยาว"โดยพินัยกรรมหรือโดยการให�โดย

เสน�หาซึ่งมีเง่ือนไขให�บุคคลอ่ืนนอกจากผู�ใช�อํานาจปกครองเปBนผู�จัดการจนกว�าผู�เยาว"จะบรรลุนิติ
ภาวะก็ได� ผู�จัดการน้ันต�องเปBนผู�ซึ่งผู�โอนระบุช่ือไว� หรือถ�ามิได�ระบุไว�ก็ให�ศาลสั่ง แต�การจัดการ
ทรัพย"สินน้ันต�องอยู�ภายใต�บังคับมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ 

[เลขมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�ง
พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� 
พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 
มาตรา ๑๕๗๘  ในกรณีท่ีอํานาจปกครองสิ้นไปเพราะผู�เยาว"บรรลุนิติภาวะ ผู�ใช�

อํานาจปกครองต�องรีบส�งมอบทรัพย"สินท่ีจัดการและบัญชีในการน้ันให�ผู�บรรลุนิติภาวะเพ่ือรับรอง ถ�า
มีเอกสารเก่ียวกับเร่ืองจัดการทรัพย"สินน้ัน ก็ให�ส�งมอบพร�อมกับบัญชี 

ในกรณีท่ีอํานาจปกครองสิ้นไปเพราะเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวในวรรคหน่ึง ให�มอบ
ทรัพย"สิน บัญชี และเอกสารท่ีเก่ียวกับเร่ืองจัดการทรัพย"สินให�แก�ผู�ใช�อํานาจปกครอง ถ�ามี หรือ
ผู�ปกครอง แล�วแต�กรณี เพ่ือรับรอง 

 
มาตรา ๑๕๗๙  ในกรณีท่ีคู�สมรสฝRายหน่ึงถึงแก�ความตายและมีบุตรท่ีเกิดด�วยกัน

และคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงจะสมรสใหม� ถ�าคู�สมรสน้ันได�ครอบครองทรัพย"สินอันเปBนสัดส�วนของบุตรไว�
อย�างถูกต�องแล�ว จะส�งมอบทรัพย"สินให�แก�บุตรในเม่ือสามารถจัดการก็ได� หรือมิฉะน้ันจะเก็บรักษาไว�
เพ่ือมอบให�บุตรเม่ือถึงเวลาอันสมควรก็ได� แต�ถ�าทรัพย"สินใดเปBนจําพวกท่ีระบุไว�ในมาตรา ๔๕๖ หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๐ 
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ท่ีมีเอกสารเปBนสําคัญ ให�ลงช่ือบุตรเปBนเจ�าของรวมในเอกสารน้ัน ก�อนท่ีจะจัดการดังกล�าวคู�สมรสน้ัน
จะทําการสมรสมิได� 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลจะมีคําสั่งให�คู�สมรสดังกล�าวทําการสมรสไปก�อนก็ได� 
คําสั่งศาลเช�นว�าน้ี ให�ระบุไว�ด�วยว�าให�คู�สมรสปฏิบัติการแบ�งแยกทรัพย"สินและทําบัญชีทรัพย"สิน ตาม
ความในวรรคหน่ึงภายในกําหนดเวลาเท�าใดภายหลังการสมรสน้ันด�วย 

ในกรณีท่ีการสมรสได�กระทําไปโดยมิได�ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ีคู�สมรส
ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลดังกล�าวในวรรคสอง เม่ือความปรากฏแก�ศาลเอง หรือเม่ือญาติของผู�เยาว"
หรืออัยการร�องขอ ศาลมีอํานาจสั่งให�ถอนอํานาจปกครองจากคู�สมรสน้ัน หรือจะมอบให�บุคคลหน่ึง
บุคคลใดทําบัญชีและลงช่ือบุตรเปBนเจ�าของรวมในเอกสารดังกล�าวแทนโดยให�คู�สมรสเสียค�าใช�จ�ายก็
ได� 

เพ่ือประโยชน"แห�งมาตราน้ี ให�ถือว�าบุตรบุญธรรมของคู�สมรสท่ีตายไปและท่ีมีชีวิต
อยู�ทั้งสองฝRายเปBนบุตรท่ีเกิดจากคู�สมรส 

 
มาตรา ๑๕๘๐๑๕๙  ผู�เยาว"ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�ว ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครอง

จะให�การรับรองการจัดการทรัพย"สินของผู�เยาว"ได�ต�อเม่ือได�รับมอบทรัพย"สินบัญชีและเอกสารตาม
มาตรา ๑๕๗๘ แล�ว 

 
มาตรา ๑๕๘๑  คดีเก่ียวกับการจัดการทรัพย"สินในระหว�างผู�เยาว"กับผู�ใช�อํานาจ

ปกครองน้ัน ห�ามมิให�ฟPองเม่ือพ�นหน่ึงป:นับแต�เวลาท่ีอํานาจปกครองสิ้นไป 
ถ�าอํานาจปกครองสิ้นไปขณะบุตรยังเปBนผู�เยาว"อยู� ให�เร่ิมนับอายุความในวรรคหน่ึง

ต้ังแต�เวลาท่ีผู�เยาว"บรรลุนิติภาวะ หรือเม่ือมีผู�แทนโดยชอบธรรมข้ึนใหม� 
 
มาตรา ๑๕๘๒  ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองเปBนคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�

ความสามารถโดยคําสั่งของศาลก็ดี ใช�อํานาจปกครองเก่ียวแก�ตัวผู�เยาว"โดยมิชอบก็ดี ประพฤติช่ัวร�าย
ก็ดี ในกรณีเหล�าน้ีศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเม่ือญาติของผู�เยาว"หรืออัยการร�องขอให�ถอนอํานาจ
ปกครองเสียบางส�วนหรือท้ังหมดก็ได� 

ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองล�มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย"สินของผู�เยาว"ในทางท่ีผิดจน
อาจเปBนภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหน่ึงให�ถอนอํานาจจัดการทรัพย"สินเสียก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๘๓  ผู�ถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดน้ัน ถ�าเหตุดังกล�าวไว�

ในมาตราก�อนสิ้นไปแล�ว และเม่ือตนเองหรือญาติของผู�เยาว"ร�องขอ ศาลจะสั่งให�มีอํานาจปกครอง
ดังเดิมก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๘๔  การท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนหรือ

ท้ังหมด ไม�เปBนเหตุให�ผู�น้ันพ�นจากหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูผู�เยาว"ตามกฎหมาย 

                                                 
๑๕๙ มาตรา ๑๕๘๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๑ 
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มาตรา ๑๕๘๔/๑๑๖๐  บิดาหรือมารดาย�อมมีสิทธิท่ีจะติดต�อกับบุตรของตนได�ตาม

ควรแก�พฤติการณ" ไม�ว�าบุคคลใดจะเปBนผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองก็ตาม 
 

หมวด ๓ 
ความปกครอง 

   
 

มาตรา ๑๕๘๕  บุคคลท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะและไม�มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูก
ถอนอํานาจปกครองเสียแล�วน้ัน จะจัดให�มีผู�ปกครองข้ึนในระหว�างท่ีเปBนผู�เยาว"ก็ได� 

ในกรณีท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนตามมาตรา ๑๕๘๒ 
วรรคหน่ึง ศาลจะต้ังผู�ปกครองในส�วนท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองน้ันก็ได� หรือใน
กรณีท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจจัดการทรัพย"สินตามมาตรา ๑๕๘๒ วรรคสอง ศาลจะต้ัง
ผู�ปกครองเพ่ือจัดการทรัพย"สินก็ได�๑๖๑ 

 
มาตรา ๑๕๘๖๑๖๒  ผู�ปกครองตามมาตรา ๑๕๘๕ น้ัน ให�ต้ังโดยคําสั่งศาลเม่ือมีการ

ร�องขอของญาติของผู�เยาว" อัยการ หรือผู�ซึ่งบิดาหรือมารดาท่ีตายทีหลังได�ระบุช่ือไว�ในพินัยกรรมให�
เปBนผู�ปกครอง 

ภายใต�บังคับมาตรา ๑๕๙๐ การต้ังผู�ปกครองน้ันถ�ามีข�อกําหนดพินัยกรรมก็ให�ศาล
ต้ังตามข�อกําหนดพินัยกรรม เว�นแต�พินัยกรรมน้ันไม�มีผลบังคับหรือบุคคลท่ีระบุช่ือไว�ในพินัยกรรมน้ัน
เปBนบุคคลท่ีต�องห�ามมิให�เปBนผู�ปกครองตามมาตรา ๑๕๘๗ 

 
มาตรา ๑๕๘๗  บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล�วอาจถูกต้ังเปBนผู�ปกครองได� เว�นแต� 
(๑) ผู�ซึ่งศาลสั่งว�าเปBนคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ 
(๒) ผู�ซึ่งเปBนบุคคลล�มละลาย 
(๓) ผู�ซึ่งไม�เหมาะสมท่ีจะปกครองผู�เยาว"หรือทรัพย"สินของผู�เยาว" 
(๔) ผู�ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู�เยาว" ผู�บุพการีหรือพ่ีน�องร�วมบิดามารดาหรือร�วม

แต�บิดาหรือมารดากับผู�เยาว" 
(๕)๑๖๓ ผู�ซึ่งบิดาหรือมารดาท่ีตายได�ทําหนังสือระบุช่ือห�ามไว�มิให�เปBนผู�ปกครอง 
 

                                                 
๑๖๐ มาตรา ๑๕๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๑ มาตรา ๑๕๘๕ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๒ มาตรา ๑๕๘๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๓ มาตรา ๑๕๘๗ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๒ 
- 
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มาตรา ๑๕๘๘๑๖๔  หากปรากฏว�าบุคคลท่ีศาลต้ังให�เปBนผู�ปกครองเปBนผู�ต�องห�ามมิ
ให�เปBนผู�ปกครองตามมาตรา ๑๕๘๗ อยู�ในขณะท่ีศาลต้ังให�เปBนผู�ปกครองโดยปรากฏแก�ศาลเองหรือผู�
มีส�วนได�เสียหรืออัยการร�องขอ ให�ศาลสั่งเพิกถอนคําสั่งต้ังผู�ปกครองน้ันเสียและมีคําสั่งเก่ียวกับ
ผู�ปกครองต�อไปตามท่ีเห็นสมควร 

การเพิกถอนคําสั่งต้ังผู�ปกครองตามวรรคหน่ึง ไม�กระทบกระเทือนสิทธิของ
บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริต เว�นแต�ในกรณีการเพิกถอนคําสั่งต้ังผู�ปกครองท่ีต�องห�ามตาม
มาตรา ๑๕๘๗ (๑) หรือ (๒) การกระทําของผู�ปกครองไม�ผูกพันผู�เยาว"ไม�ว�าบุคคลภายนอกจะได�
กระทําการโดยสุจริตหรือไม� 

 
มาตรา ๑๕๘๙๑๖๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๙๐๑๖๖  ผู�ปกครองมีได�คราวหน่ึงเพียงคนเดียว แต�ในกรณีมีข�อกําหนด

พินัยกรรมให�ต้ังผู�ปกครองหลายคนหรือเม่ือมีผู�ร�องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ให�ศาลมีอํานาจต้ัง
ผู�ปกครองได�ตามจํานวนท่ีศาลเห็นว�าจําเปBน ในกรณีท่ีต้ังผู�ปกครองหลายคนศาลจะกําหนดให�
ผู�ปกครองเหล�าน้ันกระทําการร�วมกันหรือกําหนดอํานาจเฉพาะสําหรับคนหน่ึง ๆ ก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๑๑๖๗  ความเปBนผู�ปกครองน้ันเร่ิมแต�วันทราบคําสั่งต้ังของศาล 
 
มาตรา ๑๕๙๒๑๖๘  ให�ผู�ปกครองรีบทําบัญชีทรัพย"สินของผู�อยู�ในปกครองให�เสร็จ

ภายในสามเดือนนับแต�วันท่ีทราบคําสั่งต้ังของศาล แต�ผู�ปกครองจะร�องต�อศาลก�อนสิ้นกําหนดขอให�
ยืดเวลาก็ได� 

บัญชีน้ันต�องมีพยานรับรองความถูกต�องอย�างน�อยสองคน พยานสองคนน้ันต�องเปBน
ผู�บรรลุนิติภาวะและเปBนญาติของผู�อยู�ในปกครอง แต�ถ�าหาญาติไม�ได�จะให�ผู�อ่ืนเปBนพยานก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๓  ให�ผู�ปกครองย่ืนสําเนาบัญชีทรัพย"สินท่ีตนรับรองว�าถูกต�องต�อศาล

ฉบับหน่ึงภายในสิบวันนับแต�วันท่ีได�ทําบัญชีทรัพย"สินแล�ว และศาลจะสั่งให�ผู�ปกครองช้ีแจงเพ่ิมเติม
หรือให�นําเอกสารมาประกอบเพ่ือแสดงให�เห็นว�าบัญชีน้ันถูกต�องแล�วก็ได� 

                                                 
๑๖๔ มาตรา ๑๕๘๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๕ มาตรา ๑๕๘๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 

(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๖ มาตรา ๑๕๙๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๗ มาตรา ๑๕๙๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๘ มาตรา ๑๕๙๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๓ 
- 
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ถ�าศาลมิได�มีคําสั่งเปBนอย�างอ่ืนภายในสิบห�าวันนับแต�วันย่ืนบัญชี หรือวันช้ีแจง
เพ่ิมเติม หรือวันนําเอกสารย่ืนประกอบ แล�วแต�กรณี ให�ถือว�าศาลยอมรับบัญชีน้ันแล�ว๑๖๙ 

 
มาตรา ๑๕๙๔  ถ�าผู�ปกครองไม�ปฏิบัติเก่ียวแก�การทําบัญชีทรัพย"สินหรือการย่ืน

บัญชีทรัพย"สินให�ถูกต�องครบถ�วนตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕๙๒ หรือมาตรา ๑๕๙๓ หรือไม�ปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาลซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๕๙๓ หรือศาลไม�พอใจในบัญชีทรัพย"สินเพราะทําข้ึนด�วยความ
เลินเล�ออย�างร�ายแรงหรือไม�สุจริต หรือเห็นได�ชัดว�าผู�ปกครองหย�อนความสามารถ ศาลจะสั่งถอน
ผู�ปกครองน้ันเสียก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๕  ก�อนท่ีศาลยอมรับบัญชีน้ัน ห�ามมิให�ผู�ปกครองทํากิจการใด เว�นแต�

เปBนการเร�งร�อนและจําเปBน แต�จะยกข�อห�ามดังกล�าวข้ึนเปBนข�อต�อสู�บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดย
สุจริตและเสียค�าตอบแทนไม�ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๖  ถ�ามีหน้ีเปBนคุณแก�ผู�ปกครองแต�เปBนโทษต�อผู�อยู�ในปกครองหรือเปBน

คุณแก�ผู�อยู�ในปกครองแต�เปBนโทษต�อผู�ปกครอง ให�ผู�ปกครองแจ�งข�อความเหล�าน้ันต�อศาลก�อนลงมือ
ทําบัญชีทรัพย"สิน 

ถ�าผู�ปกครองรู�ว�ามีหน้ีเปBนคุณแก�ตนแต�เปBนโทษต�อผู�อยู�ในปกครอง และมิได�แจ�ง
ข�อความน้ันต�อศาล หน้ีของผู�ปกครองน้ันย�อมสูญไป 

ถ�าผู�ปกครองรู�ว�ามีหน้ีเปBนโทษต�อตนแต�เปBนคุณแก�ผู�อยู�ในปกครอง และมิได�แจ�ง
ข�อความน้ันต�อศาล ศาลจะสั่งถอนผู�ปกครองก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๗  เม่ือศาลเห็นสมควรโดยลําพัง หรือเม่ือผู�มีส�วนได�เสียหรืออัยการร�อง

ขอ ศาลอาจสั่งให�ผู�ปกครอง 
(๑) หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย"สินของผู�อยู�ในปกครอง ตลอดจนการ

มอบคืนทรัพย"สินน้ัน 
(๒) แถลงถึงความเปBนอยู�แห�งทรัพย"สินของผู�อยู�ในปกครอง 
 
มาตรา ๑๕๙๘  ในระหว�างปกครอง ถ�าผู�อยู�ในปกครองได�ทรัพย"สินอันมีค�ามาโดย

ทางมรดกหรือการให�โดยเสน�หา ให�นํามาตรา ๑๕๙๒ ถึงมาตรา ๑๕๙๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑  ให�ผู�ปกครองทําบัญชีทรัพย"สินส�งต�อศาลป:ละคร้ังนับแต�วันเปBน

ผู�ปกครอง แต�เม่ือศาลได�รับบัญชีป:แรกแล�วจะสั่งให�ส�งบัญชีเช�นว�าน้ันในระยะเวลาเกินหน่ึงป:ก็ได� 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๒  ผู�ปกครองมีสิทธิและหน�าท่ีเช�นเดียวกับผู�ใช�อํานาจปกครองตาม

มาตรา ๑๕๖๔ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๕๖๗ 

                                                 
๑๖๙ มาตรา ๑๕๙๓ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๔ 
- 
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มาตรา ๑๕๙๘/๓  ผู�ปกครองเปBนผู�แทนโดยชอบธรรมของผู�อยู�ในปกครอง 
ให�นํามาตรา ๑๕๗๐ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๒ มาตรา ๑๕๗๔ มาตรา ๑๕๗๕ 

มาตรา ๑๕๗๖ และมาตรา ๑๕๗๗ มาใช�บังคับแก�ผู�ปกครองและผู�อยู�ในปกครองโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๔  เงินได�ของผู�อยู�ในปกครองน้ัน ผู�ปกครองย�อมใช�ได�ตามสมควร

เพ่ือการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผู�อยู�ในปกครอง ถ�ามีเหลือให�ใช�เพ่ือแสวงหาผลประโยชน" 
เฉพาะในเร่ืองต�อไปน้ี 

(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรท่ีรัฐบาลไทยคํ้าประกัน 
(๒) รับขายฝากหรือรับจํานองอสังหาริมทรัพย"ในลําดับแรก แต�จํานวนเงินท่ีรับขาย

ฝากหรือรับจํานองต�องไม�เกินก่ึงราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย"น้ัน 
(๓) ฝากประจําในธนาคารท่ีได�ต้ังข้ึนโดยกฎหมายหรือท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบ

กิจการในราชอาณาจักร 
(๔) ลงทุนอย�างอ่ืนซึ่งศาลอนุญาตเปBนพิเศษ 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๕  ถ�าผู�อยู�ในปกครองรู�จักผิดชอบและมีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบห�าป:

บริบูรณ"เม่ือผู�ปกครองจะทํากิจการใดท่ีสําคัญ ให�ปรึกษาหารือผู�อยู�ในปกครองก�อนเท�าท่ีจะทําได� 
การท่ีผู�อยู�ในปกครองได�ยินยอมด�วยน้ันหาคุ�มผู�ปกครองให�พ�นจากความรับผิดไม� 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๖๑๗๐  ความปกครองสิ้นสุดลงเม่ือผู�อยู�ในปกครองตายหรือบรรลุนิติ

ภาวะ 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๗๑๗๑  ความเปBนผู�ปกครองสิ้นสุดลงเม่ือผู�ปกครอง 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยได�รับอนุญาตจากศาล 
(๓) เปBนคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) เปBนบุคคลล�มละลาย 
(๕) ถูกถอนโดยคําสั่งศาล 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๘๑๗๒  ให�ศาลสั่งถอนผู�ปกครองในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู�ปกครองละเลยไม�กระทําการตามหน�าท่ี 
(๒) ผู�ปกครองประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงในหน�าท่ี 

                                                 
๑๗๐ มาตรา ๑๕๙๘/๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๗๑ มาตรา ๑๕๙๘/๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๗๒ มาตรา ๑๕๙๘/๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๕ 
- 
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(๓) ผู�ปกครองใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
(๔) ผู�ปกครองประพฤติมิชอบซึ่งไม�สมควรแก�หน�าท่ี 
(๕) ผู�ปกครองหย�อนความสามารถในหน�าท่ีจนน�าจะเปBนอันตรายแก�ประโยชน"ของผู�

อยู�ในปกครอง 
(๖) มีกรณีดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕๘๗ (๓) (๔) หรือ (๕) 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๙  การร�องขอให�ถอนผู�ปกครองตามมาตรา ๑๕๙๘/๘ น้ัน ผู�อยู�ใน

ปกครองซึ่งมีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบห�าป:บริบูรณ" หรือญาติของผู�อยู�ในปกครองหรืออัยการจะเปBนผู�ร�องขอก็
ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๐  ในระหว�างพิจารณาคําร�องขอให�ถอนผู�ปกครอง ศาลจะต้ัง

ผู�จัดการช่ัวคราวให�จัดการทรัพย"สินของผู�อยู�ในปกครองแทนผู�ปกครองก็ได� 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๑  ถ�าความปกครองหรือความเปBนผู�ปกครองสิ้นสุดลง ให�

ผู�ปกครองหรือทายาทรีบส�งมอบทรัพย"สินท่ีจัดการแก�ผู�อยู�ในปกครอง หรือทายาทหรือผู�ปกครองคน
ใหม� และให�ทําบัญชีในการจัดการทรัพย"สินส�งมอบภายในเวลาหกเดือน และถ�ามีเอกสารเก่ียวกับเร่ือง
จัดการทรัพย"สินน้ันก็ให�ส�งมอบพร�อมกับบัญชี แต�เม่ือผู�ปกครองหรือทายาทร�องขอศาลจะสั่งให�
ยืดเวลาก็ได� 

ให�นํามาตรา ๑๕๘๐ และมาตรา ๑๕๘๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๒  นับแต�วันส�งมอบบัญชี ให�เร่ิมคิดดอกเบ้ียในจํานวนเงินซึ่ง

ผู�ปกครองหรือผู�อยู�ในปกครองจะต�องคืนให�แก�กัน 
ถ�าผู�ปกครองใช�เงินของผู�อยู�ในปกครองนอกจากเพ่ือประโยชน"ของผู�อยู�ในปกครอง

แล�ว ให�เสียดอกเบ้ียร�อยละสิบห�าต�อป:ในจํานวนเงินน้ันต้ังแต�วันใช�เปBนต�นไป 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๓  ผู�อยู�ในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย"สินท้ังหมดของ

ผู�ปกครองเพ่ือชําระหน้ีซึ่งค�างอยู�แก�ตน 
บุริมสิทธิน้ีให�อยู�ในลําดับท่ีหกถัดจากบุริมสิทธิสามัญอย�างอ่ืนตามมาตรา ๒๕๓ แห�ง

ประมวลกฎหมายน้ี 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๔  ผู�ปกครองไม�มีสิทธิได�รับบําเหน็จ เว�นแต�ในกรณีต�อไปน้ี 
(๑) มีข�อกําหนดไว�ในพินัยกรรมให�ผู�ปกครองได�รับบําเหน็จ ในกรณีเช�นว�าน้ี ให�

ผู�ปกครองได�รับบําเหน็จเท�าท่ีกําหนดในพินัยกรรม 
(๒) ในกรณีท่ีพินัยกรรมไม�ได�กําหนดบําเหน็จไว� แต�ไม�มีข�อกําหนดห�ามผู�ปกครองรับ

บําเหน็จ ผู�ปกครองจะร�องขอต�อศาลให�กําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได� ศาลจะกําหนดให�หรือไม�
เพียงใดก็ได� 

(๓) ในกรณีท่ีไม�มีคําสั่งต้ังผู�ปกครองไว�ในพินัยกรรม และไม�มีข�อกําหนดห�าม
ผู�ปกครองรับบําเหน็จ ศาลจะกําหนดบําเหน็จให�แก�ผู�ปกครองในคําสั่งต้ังผู�ปกครองก็ได� หรือถ�าศาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๖ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มิได�กําหนด ผู�ปกครองจะร�องขอต�อศาลให�กําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได� ศาลจะกําหนดให�หรือไม�
เพียงใดก็ได� 

ในการพิจารณากําหนดบําเหน็จ ให�ศาลพิเคราะห"ถึงพฤติการณ" รายได�และฐานะ
ความเปBนอยู�ของผู�ปกครองและผู�อยู�ในปกครอง 

ถ�าผู�ปกครองหรือผู�อยู�ในปกครองแสดงได�ว�า พฤติการณ" รายได�หรือฐานะความ
เปBนอยู�ของผู�ปกครองหรือผู�อยู�ในปกครองได�เปลี่ยนแปลงไปภายหลังท่ีได�เข�ารับหน�าท่ีผู�ปกครอง ศาล
จะสั่งให�บําเหน็จ งด ลด เพ่ิม หรือกลับให�บําเหน็จแก�ผู�ปกครองอีกก็ได� แล�วแต�กรณี  ท้ังน้ี ให�ใช�บังคับ
แก�กรณีที่มีข�อกําหนดห�ามไว�ในพินัยกรรมมิให�ผู�ปกครองได�รับบําเหน็จด�วย 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๕๑๗๓  ในกรณีท่ีศาลสั่งให�สามีหรือภริยาเปBนคนไร�ความสามารถ

และภริยาหรือสามีเปBนผู�อนุบาล ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ใช�อํานาจปกครองมาใช�
บังคับโดยอนุโลม เว�นแต�สิทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๖๑๗๔  คู�สมรสซึ่งเปBนผู�อนุบาลของคู�สมรสท่ีถูกศาลสั่งให�เปBนคนไร�

ความสามารถมีอํานาจจัดการสินส�วนตัวของคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงและมีอํานาจจัดการสินสมรสแต�ผู�
เดียว แต�การจัดการสินส�วนตัวและสินสมรสตามกรณีท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๔๗๖ วรรคหน่ึง คู�สมรสน้ัน
จะจัดการไม�ได� เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากศาล 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๗  ในกรณีท่ีศาลสั่งให�สามีหรือภริยาเปBนคนไร�ความสามารถและ

ศาลเห็นไม�สมควรให�คู�สมรสเปBนผู�อนุบาล และต้ังบิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเปBนผู�อนุบาล ใน
กรณีเช�นว�าน้ี ให�ผู�อนุบาลเปBนผู�จัดการสินสมรสร�วมกันกับคู�สมรสอีกฝRายหน่ึง เว�นแต�ถ�ามีเหตุสําคัญ
อันจะเกิดความเสียหายแก�คนไร�ความสามารถ ศาลจะสั่งเปBนอย�างอ่ืนก็ได� 

อย�างไรก็ตาม เม่ือมีกรณีดังกล�าวตามวรรคหน่ึง คู�สมรสอีกฝRายหน่ึงมีสิทธิร�องขอต�อ
ศาลให�สั่งแยกสินสมรสได� 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๘๑๗๕  ในกรณีท่ีบิดามารดาเปBนผู�อนุบาลบุตร ถ�าบุตรน้ันยังไม�

บรรลุนิติภาวะ ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ใช�อํานาจปกครองมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
แต�ถ�าบุตรน้ันบรรลุนิติภาวะแล�ว ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ปกครองมาใช�บังคับโดย
อนุโลม เว�นแต�สิทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) 

ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช�บิดามารดาหรือมิใช�คู�สมรสเปBนผู�อนุบาล ให�นําบทบัญญัติ
ว�าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของผู�ปกครองมาใช�บังคับโดยอนุโลม แต�ถ�าผู�อยู�ในความอนุบาลบรรลุนิติภาวะ
แล�วจะใช�สิทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) ไม�ได� 
                                                 

๑๗๓ มาตรา ๑๕๙๘/๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๗๔ มาตรา ๑๕๙๘/๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๗๕ มาตรา ๑๕๙๘/๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๗ 
- 
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หมวด ๔ 

บุตรบุญธรรม 
   

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๙๑๗๖  บุคคลท่ีมีอายุไม�ตํ่ากว�าย่ีสิบห�าป:จะรับบุคคลอ่ืนเปBนบุตร

บุญธรรมก็ได� แต�ผู�น้ันต�องมีอายุแก�กว�าผู�ที่จะเปBนบุตรบุญธรรมอย�างน�อยสิบห�าป: 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๐  การรับบุตรบุญธรรม ถ�าผู�ที่จะเปBนบุตรบุญธรรมมีอายุไม�ตํ่ากว�า

สิบห�าป: ผู�น้ันต�องให�ความยินยอมด�วย 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๑๑๗๗  การรับผู�เยาว"เปBนบุตรบุญธรรมจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับ

ความยินยอมของบิดาและมารดาของผู�จะเปBนบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง
ตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองต�องได�รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอํานาจปกครอง 

ถ�าไม�มีผู�มีอํานาจให�ความยินยอมดังกล�าวในวรรคหน่ึง หรือมีแต�บิดาหรือมารดาคน
ใดคนหน่ึงหรือท้ังสองคนไม�สามารถแสดงเจตนาให�ความยินยอมได� หรือไม�ให�ความยินยอมและการ
ไม�ให�ความยินยอมน้ันปราศจากเหตุผลอันสมควรและเปBนปฏิป;กษ"ต�อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิ
ภาพของผู�เยาว" มารดาหรือบิดาหรือผู�ประสงค"จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร�องขอต�อศาลให�มี
คําสั่งอนุญาตแทนการให�ความยินยอมตามวรรคหน่ึงก็ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๒๑๗๘  ในการรับผู�เยาว"เปBนบุตรบุญธรรม ถ�าผู�เยาว"เปBนผู�ถูก

ทอดท้ิงและอยู�ในความดูแลของสถานสงเคราะห"เด็กตามกฎหมายว�าด�วยการสงเคราะห"และคุ�มครอง
เด็ก ให�สถานสงเคราะห"เด็กเปBนผู�ให�ความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถ�าสถานสงเคราะห"เด็กไม�ให�
ความยินยอม ให�นําความในมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๓๑๗๙  ในกรณีท่ีผู�เยาว"มิได�ถูกทอดท้ิง แต�อยู�ในความอุปการะเลี้ยง

ดูของสถานสงเคราะห"เด็กตามกฎหมายว�าด�วยการสงเคราะห"และคุ�มครองเด็ก บิดาและมารดา หรือ
บิดาหรือมารดาในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาคนใดคนหน่ึงตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง จะทําหนังสือ
มอบอํานาจให�สถานสงเคราะห"เด็กดังกล�าวเปBนผู�มีอํานาจให�ความยินยอมในการรับผู�เยาว"เปBนบุตรบุญ
ธรรมแทนตนก็ได� ในกรณีเช�นน้ันให�นําความในมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
                                                 

๑๗๖ มาตรา ๑๕๙๘/๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๗๗ มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๗๘ มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๗๙ มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๘ 
- 
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หนังสือมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงจะถอนเสียมิได�ตราบเท�าท่ีผู�เยาว"ยังอยู�ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห"เด็กน้ัน 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๔๑๘๐  ผู�มีอํานาจให�ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห"เด็กในการ

รับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๓ จะรับผู�เยาว"ซึ่งอยู�ในความดูแลหรือ
อยู�ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห"เด็กน้ันเปBนบุตรบุญธรรมของตนเองได�ต�อเม่ือศาลได�มี
คําสั่งอนุญาตตามคําขอของผู�น้ันแทนการให�ความยินยอมของสถานสงเคราะห"เด็ก 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๕๑๘๑  ผู�จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�จะเปBนบุตรบุญธรรม ถ�ามีคู�

สมรสอยู�ต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรสก�อน ในกรณีที่คู�สมรสไม�อาจให�ความยินยอมได�หรือไปเสีย
จากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�และหาตัวไม�พบเปBนเวลาไม�น�อยกว�าหน่ึงป: ต�องร�องขอต�อศาลให�มีคําสั่ง
อนุญาตแทนการให�ความยินยอมของคู�สมรสน้ัน 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๖  ผู�เยาว"ท่ีเปBนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู�จะเปBนบุตรบุญธรรม

ของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไม�ได� เว�นแต�เปBนบุตรบุญธรรมของคู�สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรม 
ถ�าคู�สมรสฝRายหน่ึงจะจดทะเบียนรับผู�เยาว"ซึ่งเปBนบุตรบุญธรรมของคู�สมรสอีกฝRาย

หน่ึงเปBนบุตรบุญธรรมของตนด�วยจะต�องได�รับความยินยอมของคู�สมรสซึ่งเปBนผู�รับบุตรบุญธรรมอยู�
แล�วและมิให�นํามาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มาใช�บังคับ๑๘๒ 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๗๑๘๓  การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ"ต�อเม่ือได�จดทะเบียนตาม

กฎหมาย แต�ถ�าผู�จะเปBนบุตรบุญธรรมน้ันเปBนผู�เยาว"ต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการรับเด็กเปBน
บุตรบุญธรรมก�อน 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๘  บุตรบุญธรรมย�อมมีฐานะอย�างเดียวกับบุตรชอบด�วยกฎหมาย

ของผู�รับบุตรบุญธรรมน้ัน แต�ไม�สูญสิทธิและหน�าท่ีในครอบครัวท่ีได�กําเนิดมา ในกรณีเช�นน้ี ให�บิดา
มารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแต�วันเวลาท่ีเด็กเปBนบุตรบุญธรรมแล�ว 

ให�นําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ แห�งบรรพน้ีมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๙  การรับบุตรบุญธรรมไม�ก�อให�เกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญ

ธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมเพราะเหตุการณ"รับบุตรบุญธรรมน้ัน 
                                                 

๑๘๐ มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๘๑ มาตรา ๑๕๙๘/๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๘๒ มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๘๓ มาตรา ๑๕๙๘/๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๙ 
- 
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มาตรา ๑๕๙๘/๓๐  ถ�าบุตรบุญธรรมซึ่งไม�มีคู�สมรสหรือผู�สืบสันดานตายก�อนผู�รับ

บุตรบุญธรรม ผู�รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร�องเอาทรัพย"สินท่ีตนได�ให�แก�บุตรบุญธรรมคืนจากกอง
มรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเท�าท่ีทรัพย"สินน้ันยังคงเหลืออยู�ภายหลังท่ีชําระหน้ีของกองมรดกเสร็จ
สิ้นแล�ว 

ห�ามมิให�ฟPองคดีเรียกร�องสิทธิตามวรรคหน่ึง เม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป:นับแต�เวลาท่ีผู�รับ
บุตรบุญธรรมได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเม่ือพ�นกําหนดสิบป:นับแต�วันท่ีบุตร
บุญธรรมตาย 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๑  การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ�าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล�ว

จะเลิกโดยความตกลงกันในระหว�างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเม่ือใดก็ได� 
ถ�าบุตรบุญธรรมยังไม�บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําได�ต�อเม่ือได�รับ

ความยินยอมของบิดาและมารดา และให�นํามาตรา ๑๕๙๘/๒๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีได�รับผู�เยาว"เปBนบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง มาตรา 
๑๕๙๘/๒๒ มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๖ วรรคสอง ถ�าบุตรบุญ
ธรรมยังไม�บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมให�กระทําได�ต�อเม่ือมีคําสั่งศาลโดยคําร�องขอของผู�มี
ส�วนได�เสียหรืออัยการ๑๘๔ 

การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ"ต�อเม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๒  การรับบุตรบุญธรรมย�อมเปBนอันยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝRาฝVน

มาตรา ๑๔๕๑ 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๓  คดีฟPองเลิกการรับบุตรบุญธรรมน้ัน เม่ือ 
(๑)๑๘๕ ฝRายหน่ึงทําการช่ัวร�ายไม�ว�าจะเปBนความผิดอาญาหรือไม� เปBนเหตุให�อีกฝRาย

หน่ึงอับอายขายหน�าอย�างร�ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได�รับความเสียหายหรือเดือดร�อนเกินควร 
อีกฝRายหน่ึงฟPองเลิกได� 

(๒)๑๘๖ ฝRายหน่ึงหม่ินประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝRายหน่ึงหรือบุพการีของอีกฝRาย
หน่ึงอันเปBนการร�ายแรง อีกฝRายหน่ึงฟPองเลิกได� ถ�าบุตรบุญธรรมกระทําการดังกล�าวต�อคู�สมรสของ
ผู�รับบุตรบุญธรรม ให�ผู�รับบุตรบุญธรรมฟPองเลิกได� 

                                                 
๑๘๔ มาตรา ๑๕๙๘/๓๑ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๘๕ มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๘๖ มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๐ 
- 
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(๓)๑๘๗ ฝRายหน่ึงกระทําการประทุษร�ายอีกฝRายหน่ึงหรือบุพการีหรือคู�สมรสของอีก
ฝRายหน่ึงเปBนเหตุให�เกิดอันตรายแก�กายหรือจิตใจอย�างร�ายแรงและการกระทําน้ันเปBนความผิดท่ีมีโทษ
อาญา อีกฝRายหน่ึงฟPองเลิกได� 

(๔) ฝRายหน่ึงไม�อุปการะเลี้ยงดูอีกฝRายหน่ึง อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPองเลิกได� 
(๕) ฝRายหน่ึงจงใจละท้ิงอีกฝRายหน่ึงไปเกินหน่ึงป: อีกฝRายหน่ึงน้ันฟPองเลิกได� 
(๖) ฝRายหน่ึงต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเกินสามป: เว�นแต�ความผิดท่ีกระทําโดย

ประมาท อีกฝRายหน่ึงฟPองเลิกได� 
(๗) ผู�รับบุตรบุญธรรมทําผิดหน�าท่ีบิดามารดา และการกระทําน้ันเปBนการละเมิด 

หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๖๔ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๓ มาตรา ๑๕๗๔ หรือมาตรา ๑๕๗๕ 
เปBนเหตุให�เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย�างร�ายแรงต�อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟPองเลิกได� 

(๘)๑๘๘ ผู�รับบุตรบุญธรรมผู�ใดถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมด และเหตุ
ท่ีถูกถอนอํานาจปกครองน้ันมีพฤติการณ"แสดงให�เห็นว�า ผู�น้ันไม�สมควรเปBนผู�รับบุตรบุญธรรมต�อไป 
บุตรบุญธรรมฟPองเลิกได� 

(๙)๑๘๙ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๔  ห�ามมิให�ฟPองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป: 

นับแต�วันท่ีผู�ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู�หรือควรได�รู�ข�อเท็จจริงอันเปBนเหตุให�เลิกการน้ัน หรือเม่ือ
พ�นกําหนดสิบป:นับแต�เหตุน้ันเกิดข้ึน 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๕๑๙๐  การฟPองเลิกการรับบุตรบุญธรรม ถ�าบุตรบุญธรรมมีอายุไม�

ครบสิบห�าป:บริบูรณ"ให�บิดามารดาโดยกําเนิดเปBนผู�มีอํานาจฟPองแทน แต�ถ�าบุตรบุญธรรมมีอายุสิบห�า
ป:บริบูรณ"แล�วบุตรบุญธรรมฟPองได�โดยไม�ต�องได�รับความยินยอมจากผู�ใด 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง อัยการจะฟPองคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได� 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๖  การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล ย�อมมีผลแต�

เวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แต�จะอ�างเปBนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม�ได� เว�น
แต�ได�จดทะเบียนแล�ว 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๗๑๙๑  เม่ือผู�รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม 

ถ�าบุตรบุญธรรมยังไม�บรรลุนิติภาวะ ให�บิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครองนับแต�เวลาท่ีผู�รับ
                                                 

๑๘๗ มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๘๘ มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๘) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๘๙ มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๙) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๙๐ มาตรา ๑๕๙๘/๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๑ 
- 
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บุตรบุญธรรมตาย หรือนับแต�เวลาท่ีจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ หรือ
นับแต�เวลาท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เลิกการรับบุตรบุญธรรม เว�นแต�ศาลเห็นสมควรสั่งเปBน
ประการอ่ืน 

ในกรณีท่ีมีการต้ังผู�ปกครองของผู�เปBนบุตรบุญธรรมไว�ก�อนผู�รับบุตรบุญธรรมตาย 
หรือก�อนการเลิกรับบุตรบุญธรรม ให�ผู�ปกครองยังคงมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดิมต�อไป เว�นแต�บิดามารดา
โดยกําเนิดจะร�องขอ และศาลมีคําสั่งให�ผู�ร�องขอเปBนผู�มีอํานาจปกครอง 

การเปลี่ยนผู�ใช�อํานาจปกครองตามวรรคหน่ึงหรือผู�ปกครองตามวรรคสองไม�เปBนเหตุ
เสื่อมสิทธิท่ีบุคคลภายนอกได�มาโดยสุจริตก�อนผู�รับบุตรบุญธรรมตายหรือก�อนจดทะเบียนเลิกการรับ
บุตรบุญธรรม 

ให�พนักงานอัยการเปBนผู�มีอํานาจร�องขอเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งเปBนประการอ่ืนตามวรรค
หน่ึง 
 

ลักษณะ ๓ 
ค�าอุปการะเลี้ยงดู 
   

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๘  ค�าอุปการะเลี้ยงดูระหว�างสามีภริยา หรือระหว�างบิดามารดา

กับบุตรน้ันย�อมเรียกจากกันได�ในเม่ือฝRายท่ีควรได�รับอุปการะเลี้ยงดูไม�ได�รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือ
ได�รับการอุปการะเลี้ยงดูไม�เพียงพอแก�อัตภาพ ค�าอุปการะเลี้ยงดูน้ีศาลอาจให�เพียงใดหรือไม�ให�ก็ได� 
โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�มีหน�าท่ีต�องให� ฐานะของผู�รับและพฤติการณ"แห�งกรณี 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๙  เม่ือผู�มีส�วนได�เสียแสดงว�าพฤติการณ" รายได� หรือฐานะของ

คู�กรณีได�เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแก�ไขในเร่ืองค�าอุปการะเลี้ยงดูโดยให�เพิกถอน ลด เพ่ิม หรือกลับ
ให�ค�าอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได� 

ในกรณีท่ีศาลไม�พิพากษาให�ค�าอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแต�เพียงอีกฝRายหน่ึงไม�อยู�
ในฐานะท่ีจะให�ค�าอุปการะเลี้ยงดูได�ในขณะน้ัน หากพฤติการณ" รายได� หรือฐานะของอีกฝRายหน่ึงน้ัน
ได�เปลี่ยนแปลงไป และพฤติการณ"รายได�หรือฐานะของผู�เรียกร�องอยู�ในสภาพท่ีควรได�รับค�าอุปการะ
เลี้ยงดู ผู�เรียกร�องอาจร�องขอให�ศาลเปลี่ยนแปลงคําสั่งในคดีน้ันใหม�ได� 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๔๐  ค�าอุปการะเลี้ยงดูน้ันให�ชําระเปBนเงินโดยวิธีชําระเปBนคร้ังคราว

ตามกําหนด เว�นแต�คู�กรณีจะตกลงกันให�ชําระเปBนอย�างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน ถ�าไม�มีการตกลงกันและมี
เหตุพิเศษ เม่ือฝRายใดฝRายหน่ึงร�องขอและศาลเห็นสมควร จะกําหนดให�ค�าอุปการะเลี้ยงดูเปBนอย�างอ่ืน
หรือโดยวิธีอ่ืน โดยจะให�ชําระเปBนเงินด�วยหรือไม�ก็ได� 

ในกรณีขอค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เม่ือมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเปBนการสมควรเพ่ือ
ประโยชน"แก�บุตร จะกําหนดให�บุตรได�รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใด ๆ นอกจากท่ีคู�กรณีตกลง

                                                                                                                                            
๑๙๑ มาตรา ๑๕๙๘/๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๒ 
- 
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กัน หรือนอกจากท่ีฝRายใดฝRายหน่ึงร�องขอก็ได� เช�นให�ไปอยู�ในสถานการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยให�ผู�ท่ีมี
หน�าท่ีต�องชําระค�าอุปการะเลี้ยงดูออกค�าใช�จ�ายในการน้ี 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๔๑  สิทธิท่ีจะได�ค�าอุปการะเลี้ยงดูน้ัน จะสละหรือโอนมิได�และไม�

อยู�ในข�ายแห�งการบังคับคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๓ 
- 
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พระราชบัญญัติ 
ให�ใช�บทบัญญติับรรพ ๖ แห�งประมวลกฎหมาย 

แพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค" 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 

อนุวัตน"จาตุรนต" 
อาทิตย"ทิพอาภา 
เจ�าพระยายมราช 

ตราไว� ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
เปBนป:ที่ ๒ ในรัชชกาลป;จจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู�แทนราษฎรลงมติว�า การประมวลกฎหมายแห�งบ�านเมืองได�ดําเนินมาถึง

คราวท่ีควรใช�บรรพ ๖ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
 

จ่ึงมีพระบรมราชโองการให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผู�แทนราษฎร ด่ังต�อไปน้ี 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีให�เรียกว�า “พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๖ 
แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 

มาตรา ๒๑๙๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ี ต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�น
ไป 
 

มาตรา ๓  ให�เพ่ิมบทบัญญัติ บรรพ ๖ ต้ังแต�มาตรา ๑๕๙๙ ถึงมาตรา ๑๗๕๕ 
ตามท่ีได�ตราไว�ต�อท�ายพระราชบัญญัติน้ีเข�าเปBนส�วนหน่ึงแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" และ
ให�ใช�บทบัญญัติแห�งบรรพน้ีต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปBนต�นไป 
 

มาตรา ๔๑๙๓  (ยกเลิก) 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                 

๑๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน�า ๕๒๙/๗ มิถุนายน ๒๔๗๘ 
๑๙๓ มาตรา ๔ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๖ 

แห�งประมวนกดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๔ 
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นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๕ 
- 
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พระราชกําหนด 
แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๖ 

แห�งประมวนกดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ 
พุทธสักราช ๒๔๘๖ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค" 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

และวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔) 
อาทิตย"ทิพอาภา 
ปรีดี  พนมยงค" 

ตราไว� ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
เปBนป:ที่ ๑๐ ในรัชกาลป;จจุบัน 

 
โดยท่ีเห็นสมควรขยายการใช�บทบัญญัติบรรพ ๖ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย"ให�ทั่วถึง เพ่ือความม่ันคงและวัฒนธรรมแห�งชาติ 
 

และโดยท่ีมีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู�แทนราษฎรให�ทันท�วงทีมิได� 
 

จึงมีพระบรมราชโองการให�ตราพระราชกําหนดข้ึนไว� โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ดังต�อไปน้ี 
 

มาตรา ๑  พระราชกําหนดน้ีให� เ รียกว�า “พระราชกําหนดแก� ไขเ พ่ิมเติม
พระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๖ แห�งประมวนกดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธ
สักราช ๒๔๘๖” 
 

มาตรา ๒๑๙๔  ให�ใช�พระราชกําหนดน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�น
ไป 
 

มาตรา ๓  ให�ยกเลิกมาตรา ๔ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๖ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 

                                                 
๑๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๓๒/หน�า ๑๐๙๒/๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๖ 
- 
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จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 

 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๖ แห�งประมวน
กดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ พุทธสักราช ๒๔๘๖๑๙๕ 

                                                 
๑๙๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๔๗/หน�า ๑๓๔๕/๑๔ กันยายน ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๗ 
- 
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บรรพ ๖ 
มรดก 

   
 

ลักษณะ ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
หมวด ๑ 

การตกทอดแห�งทรัพย"มรดก 
   

 
มาตรา ๑๕๙๙  เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแก�ทายาท 
ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได�แต�โดยบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๑๖๐๐  ภายใต�บังคับของบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ี กองมรดกของ

ผู�ตายได�แก�ทรัพย"สินทุกชนิดของผู�ตาย ตลอดท้ังสิทธิหน�าท่ีและความรับผิดต�าง ๆ เว�นแต�ตาม
กฎหมายหรือว�าโดยสภาพแล�ว เปBนการเฉพาะตัวของผู�ตายโดยแท� 

 
มาตรา ๑๖๐๑  ทายาทไม�จําต�องรับผิดเกินกว�าทรัพย"มรดกท่ีตกทอดได�แก�ตน 
 
มาตรา ๑๖๐๒  เม่ือบุคคลใดต�องถือว�าถึงแก�ความตายตามความในมาตรา ๖๒ แห�ง

ประมวลกฎหมายน้ี มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแก�ทายาท 
ถ�าพิสูจน"ได�ว�าบุคคลน้ันยังคงมีชีวิตอยู� หรือตายในเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาดังระบุไว�

ในคําสั่งท่ีสั่งให�เปBนคนสาบสูญ ให�ใช�บทบัญญัติมาตรา ๖๓ แห�งประมวลกฎหมายน้ีบังคับแก�ทายาท
ของบุคคลน้ัน 

[เลขมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�
บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 
มาตรา ๑๖๐๓  กองมรดกย�อมตกทอดแก�ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดย

พินัยกรรม 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว�า “ทายาทโดยธรรม”  
ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว�า “ผู�รับพินัยกรรม” 

 
หมวด ๒ 

การเปBนทายาท 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๘ 
- 
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มาตรา ๑๖๐๔  บุคคลธรรมดาจะเปBนทายาทได�ก็ต�อเม่ือมีสภาพบุคคลหรือสามารถ

มีสิทธิได�ตามมาตรา ๑๕ แห�งประมวลกฎหมายน้ี ในเวลาท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตาย 
เพ่ือประโยชน"แห�งมาตราน้ี ให�ถือว�าเด็กท่ีเกิดมารอดอยู�ภายในสามร�อยสิบวันนับแต�

เวลาท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตายน้ัน เปBนทารกในครรภ"มารดาอยู�ในเวลาท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตาย 
 
มาตรา ๑๖๐๕  ทายาทคนใดยักย�าย หรือปZดบังทรัพย"มรดกเท�าส�วนท่ีตนจะได�หรือ

มากกว�าน้ันโดยฉ�อฉลหรือรู�อยู�ว�า ตนทําให�เสื่อมประโยชน"ของทายาทคนอ่ืน ทายาทคนน้ันต�องถูก
กําจัดมิให�ได�มรดกเลย แต�ถ�าได�ยักย�ายหรือปZดบังทรัพย"มรดกน�อยกว�าส�วนท่ีตนจะได� ทายาทคนน้ัน
ต�องถูกกําจัดมิให�ได�มรดกเฉพาะส�วนท่ีได�ยักย�ายหรือปZดบังไว�น้ัน 

มาตราน้ีมิให�ใช�บังคับแก�ผู�รับพินัยกรรม ซึ่งผู�ตายได�ทําพินัยกรรมยกทรัพย"สินให�
เฉพาะสิ่งเฉพาะอย�าง ในอันท่ีจะได�รับทรัพย"สินน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๐๖  บุคคลดังต�อไปน้ีต�องถูกกําจัดมิให�รับมรดกฐานเปBนผู�ไม�สมควร คือ  
(๑) ผู�ท่ีต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าได�เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให�เจ�ามรดก

หรือผู�มีสิทธิได�รับมรดกก�อนตนถึงแก�ความตายโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
(๒) ผู�ท่ีได�ฟPองเจ�ามรดกหาว�าทําความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับต�องคํา

พิพากษาถึงท่ีสุดว�า มีความผิดฐานฟPองเท็จหรือทําพยานเท็จ 
(๓) ผู�ท่ีรู�แล�วว�า เจ�ามรดกถูกฆ�าโดยเจตนา แต�มิได�นําข�อความน้ันข้ึนร�องเรียนเพ่ือ

เปBนทางท่ีจะเอาตัวผู�กระทําผิดมาลงโทษ แต�ข�อน้ีมิให�ใช�บังคับถ�าบุคคลน้ันมีอายุยังไม�ครบสิบหกป:
บริบูรณ" หรือเปBนคนวิกลจริตไม�สามารถรู�ผิดชอบ หรือถ�าผู�ท่ีฆ�าน้ันเปBนสามีภริยาหรือผู�บุพการีหรือ
ผู�สืบสันดานของตนโดยตรง 

(๔) ผู�ท่ีฉ�อฉลหรือข�มขู�ให�เจ�ามรดกทํา หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต�
บางส�วนหรือท้ังหมดซึ่งเก่ียวกับทรัพย"มรดก หรือไม�ให�กระทําการดังกล�าวน้ัน 

(๕) ผู�ที่ปลอม ทําลาย หรือปZดบังพินัยกรรมแต�บางส�วนหรือท้ังหมด 
เจ�ามรดกอาจถอนข�อกําจัดฐานเปBนผู�ไม�สมควรเสียก็ได�โดยให�อภัยไว�เปBนลายลักษณ"

อักษร 
 
มาตรา ๑๖๐๗  การถูกกําจัดมิให�รับมรดกน้ันเปBนการเฉพาะตัว ผู�สืบสันดานของ

ทายาทท่ีถูกกําจัดสืบมรดกต�อไปเหมือนหน่ึงว�าทายาทน้ันตายแล�ว แต�ในส�วนทรัพย"สินซึ่งผู�สืบสันดาน
ได�รับมรดกมาเช�นน้ี ทายาทท่ีว�าน้ันไม�มีสิทธิท่ีจะจัดการและใช�ดังท่ีระบุไว�ในบรรพ ๕ ลักษณะ ๒ 
หมวด ๓ แห�งประมวลกฎหมายน้ี ในกรณีเช�นน้ันให�ใช�มาตรา ๑๕๔๘ บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การตัดมิให�รับมรดก 
   

 
มาตรา ๑๖๐๘  เจ�ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให�รับมรดกก็ได�แต�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๙ 
- 
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ด�วยแสดงเจตนาชัดแจ�ง 
(๑) โดยพินัยกรรม 
(๒) โดยทําเปBนหนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
ตัวทายาทผู�ถูกตัดมิให�รับมรดกน้ันต�องระบุไว�ให�ชัดเจน 
แต�เม่ือบุคคลใดได�ทําพินัยกรรมจําหน�ายทรัพย"มรดกเสียท้ังหมดแล�ว ให�ถือว�าบรรดา

ทายาทโดยธรรมผู�ที่มิได�รับประโยชน"จากพินัยกรรม เปBนผู�ถูกตัดมิให�รับมรดก 
 
มาตรา ๑๖๐๙  การแสดงเจตนาตัดมิให�รับมรดกน้ันจะถอนเสียก็ได� 
ถ�าการตัดมิให�รับมรดกน้ันได�ทําโดยพินัยกรรม จะถอนเสียได�ก็แต�โดยพินัยกรรม

เท�าน้ัน แต�ถ�าการตัดมิให�รับมรดกได�ทําเปBนหนังสือมอบไว�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี การถอนจะทําตาม
แบบใดแบบหน่ึงดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๖๐๘ (๑) หรือ (๒) ก็ได� 

 
หมวด ๔ 

การสละมรดกและอ่ืน ๆ 
   

 
มาตรา ๑๖๑๐  ถ�ามรดกตกทอดแก�ผู�เยาว" หรือบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู�ไม�

สามารถจะจัดทําการงานของตนเองได�ตามความหมายแห�งมาตรา ๓๒ แห�งประมวลกฎหมายน้ี และ
บุคคลน้ันยังไม�มีผู�แทนโดยชอบธรรม หรือผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ" เม่ือผู�มีส�วนได�เสีย หรือพนักงาน
อัยการร�องขอ ก็ให�ศาลต้ังผู�ปกครอง ผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ" แล�วแต�กรณี 

[เลขมาตรา ๓๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ
บรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 
มาตรา ๑๖๑๑  ทายาทซึ่งเปBนผู�เยาว" บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู�ไม�สามารถจะ

จัดทําการงานของตนเองได�ตามความหมายแห�งมาตรา ๓๒ แห�งประมวลกฎหมายน้ี จะทําการ
ดังต�อไปน้ีไม�ได� เว�นแต�จะได�รับความยินยอมของบิดามารดา ผู�ปกครอง ผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ" 
แล�วแต�กรณี และได�รับอนุมัติจากศาลแล�วคือ 

(๑) สละมรดก 
(๒) รับมรดกอันมีค�าภาระติดพันหรือเง่ือนไข 
[เลขมาตรา ๓๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ

บรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 
มาตรา ๑๖๑๒  การสละมรดกน้ัน ต�องแสดงเจตนาชัดแจ�งเปBนหนังสือมอบไว�แก�

พนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือทําเปBนสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 
มาตรา ๑๖๑๓  การสละมรดกน้ัน จะทําแต�เพียงบางส�วน หรือทําโดยมีเง่ือนไข หรือ

เง่ือนเวลาไม�ได� 
การสละมรดกน้ัน จะถอนเสียมิได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๐ 
- 
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มาตรา ๑๖๑๔  ถ�าทายาทสละมรดกด�วยวิธีใดโดยท่ีรู�อยู�ว�าการท่ีทําเช�นน้ันจะทําให�

เจ�าหน้ีของตนเสียเปรียบ เจ�าหน้ีมีสิทธิท่ีจะร�องขอให�เพิกถอนการสละมรดกน้ันเสียได� แต�ความข�อน้ีมิ
ให�ใช�บังคับ ถ�าปรากฏว�าในขณะท่ีสละมรดกน้ัน บุคคลซึ่งเปBนผู�ได�ลาภงอกแต�การน้ันมิได�รู�เท�าถึง
ข�อความจริงอันเปBนทางให�เจ�าหน้ีต�องเสียเปรียบน้ันด�วย แต�หากกรณีเปBนการสละมรดกโดยเสน�หา 
เพียงแต�ทายาทผู�สละมรดกเปBนผู�รู�ฝRายเดียวเท�าน้ันก็พอแล�ว ท่ีจะขอเพิกถอนได� 

เม่ือได�เพิกถอนการสละมรดกแล�ว เจ�าหน้ีจะร�องขอให�ศาลสั่ง เพ่ือให�ตนรับมรดก
แทนท่ีทายาทและในสิทธิของทายาทน้ันก็ได� 

ในกรณีเช�นน้ี เม่ือได�ชําระหน้ีของทายาทน้ันให�แก�เจ�าหน้ีแล�ว ถ�าส�วนของทายาทน้ัน
ยังมีเหลืออยู�อีก ก็ให�ได�แก�ผู�สืบสันดานของทายาทน้ัน หรือทายาทอ่ืนของเจ�ามรดก แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๖๑๕  การท่ีทายาทสละมรดกน้ัน มีผลย�อนหลังไปถึงเวลาท่ีเจ�ามรดกตาย 
เม่ือทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผู�สืบสันดานของทายาทคนน้ันสืบมรดกได�ตาม

สิทธิของตน และชอบท่ีจะได�รับส�วนแบ�งเท�ากับส�วนแบ�งท่ีผู�สละมรดกน้ันจะได�รับ แต�ผู�สืบสันดานน้ัน
ต�องไม�ใช�ผู�ท่ีบิดามารดา ผู�ปกครอง หรือผู�อนุบาล แล�วแต�กรณี ได�บอกสละมรดกโดยสมบูรณ"ในนาม
ของผู�สืบสันดานน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๑๖  ถ�าผู�สืบสันดานของผู�สละมรดกได�มรดกมาดังกล�าวไว�ในมาตรา 

๑๖๑๕ แล�ว ผู�ท่ีได�สละมรดกน้ันไม�มีสิทธิในส�วนทรัพย"สินอันผู�สืบสันดานของตนได�รับมรดกมา ในอัน
ท่ีจะจัดการและใช�ดังท่ีระบุไว�ในบรรพ ๕ ลักษณะ ๒ หมวด ๓ แห�งประมวลกฎหมายน้ี และให�ใช�
มาตรา ๑๕๔๘ บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๑๗  ผู�รับพินัยกรรมคนใดสละมรดก ผู�น้ันรวมตลอดท้ังผู�สืบสันดานไม�มี

สิทธิจะรับมรดกท่ีได�สละแล�วน้ัน 
 
มาตรา ๑๖๑๘  ถ�าทายาทโดยธรรมผู�ที่ได�สละมรดกไม�มีผู�สืบสันดานท่ีจะรับมรดกได� 

หรือผู�รับพินัยกรรมได�สละมรดก ให�ป;นส�วนแบ�งของผู�ที่ได�สละมรดกน้ัน ๆ แก�ทายาทอ่ืนของเจ�ามรดก
ต�อไป 

 
มาตรา ๑๖๑๙  ผู�ใดจะสละหรือจําหน�ายจ�ายโอนโดยประการใด ซึ่งสิทธิอันหากจะมี

ในภายหน�าในการสืบมรดกผู�ที่ยังมีชีวิตอยู�น้ันไม�ได� 
 

ลักษณะ ๒ 
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๑ 
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มาตรา ๑๖๒๐  ถ�าผู�ใดตายโดยไม�ได�ทําพินัยกรรมไว�หรือทําพินัยกรรมไว�แต�ไม�มีผล
บังคับได� ให�ป;นทรัพย"มรดกท้ังหมดแก�ทายาทโดยธรรมของผู�ตายน้ันตามกฎหมาย 

ถ�าผู�ใดตายโดยได�ทําพินัยกรรมไว� แต�พินัยกรรมน้ันจําหน�ายทรัพย"หรือมีผลบังคับได�
แต�เพียงบางส�วนแห�งทรัพย"มรดก ให�ป;นส�วนท่ีมิได�จําหน�ายโดยพินัยกรรม หรือส�วนท่ีพินัยกรรมไม�มี
ผลบังคับให�แก�ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๖๒๑  เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรมจะได�แสดงเจตนากําหนดไว�ในพินัยกรรมเปBน

อย�างอ่ืน แม�ทายาทโดยธรรมคนใดจะได�รับทรัพย"สินอย�างหน่ึงอย�างใดตามพินัยกรรม ทายาทคนน้ันก็
ยังมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาส�วนโดยธรรมของตนจากทรัพย"มรดกส�วนท่ียังไม�ได�จําหน�ายโดยพินัยกรรมจน
เต็มอีกก็ได� 

 
มาตรา ๑๖๒๒  พระภิกษุน้ัน จะเรียกร�องเอาทรัพย"มรดกในฐานะท่ีเปBนทายาทโดย

ธรรมไม�ได� เว�นแต�จะได�สึกจากสมณเพศมาเรียกร�องภายในกําหนดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ 
แต�พระภิกษุน้ัน อาจเปBนผู�รับพินัยกรรมได� 
 
มาตรา ๑๖๒๓  ทรัพย"สินของพระภิกษุท่ีได�มาในระหว�างเวลาท่ีอยู�ในสมณเพศน้ัน 

เม่ือพระภิกษุน้ันถึงแก�มรณภาพให�ตกเปBนสมบัติของวัดท่ีเปBนภูมิลําเนาของพระภิกษุน้ัน เว�นไว�แต�
พระภิกษุน้ันจะได�จําหน�ายไปในระหว�างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม 

 
มาตรา ๑๖๒๔  ทรัพย"สินใดเปBนของบุคคลก�อนอุปสมบทเปBนพระภิกษุ ทรัพย"สินน้ัน

หาตกเปBนสมบัติของวัดไม� และให�เปBนมรดกตกทอดแก�ทายาทโดยธรรมของบุคคลน้ัน หรือบุคคลน้ัน
จะจําหน�ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได� 

 
มาตรา ๑๖๒๕  ถ�าผู�ตายเปBนผู�สมรสแล�ว การคิดส�วนแบ�งและการป;นทรัพย"สิน

ระหว�างผู�ตายกับคู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�น้ันให�เปBนไปดังน้ี 
(๑) ในเร่ืองส�วนแบ�งในทรัพย"สินระหว�างสามีภริยาให�อยู�ในบังคับของบทบัญญัติแห�ง

ประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยการหย�าโดยยินยอมท้ังสองฝRาย อันมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมให�บริบูรณ"ใน
มาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘ และโดยเฉพาะต�องอยู�ในบังคับแห�งมาตรา ๑๕๑๓ ถึง ๑๕๑๗ แห�ง
ประมวลกฎหมายน้ี แต�การคิดส�วนแบ�งน้ันมีผลต้ังแต�วันท่ีการสมรสได�สิ้นไปด�วยเหตุความตายน้ัน 

(๒) ในเร่ืองส�วนแบ�งในทรัพย"มรดกของผู�ตาย ให�อยู�ในบังคับของบทบัญญัติแห�ง
บรรพน้ี นอกจากมาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘ 

 
มาตรา ๑๖๒๖  เม่ือได�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๒๕ (๑) แล�ว ให�คิดส�วนแบ�งทรัพย"

มรดกระหว�างทายาทโดยธรรม ดังต�อไปน้ี 
(๑) ทรัพย"มรดกน้ันให�แบ�งแก�ทายาทตามลําดับและช้ันต�าง ๆ ดังท่ีบัญญัติไว�ใน

หมวด ๒ แห�งลักษณะน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๒ 
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(๒) ส�วนแบ�งอันจะได�แก�ทายาทในลําดับและช้ันต�าง ๆ น้ัน ให�แบ�งในระหว�างบรรดา
ทายาทในลําดับและช้ันน้ัน ๆ ดังท่ีบัญญัติไว�ในหมวด ๓ แห�งลักษณะน้ี 

 
มาตรา ๑๖๒๗  บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาได�รับรองแล�วและบุตรบุญธรรมน้ัน ให�ถือ

ว�าเปBนผู�สืบสันดาน เหมือนกับบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย ตามความหมายแห�งประมวลกฎหมายน้ี 
 
มาตรา ๑๖๒๘  สามีภริยาท่ีร�างกัน หรือแยกกันอยู�โดยยังมิได�หย�าขาดจากกันตาม

กฎหมาย มิได�สิ้นไปซึ่งสิทธิโดยธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน 
 

หมวด ๒ 
การแบ�งทรัพย"มรดกระหว�างทายาท 

โดยธรรมในลําดับและช้ันต�าง ๆ 
   

 
มาตรา ๑๖๒๙  ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเท�าน้ัน และภายใต�บังคับแห�งมาตรา 

๑๖๓๐ วรรค ๒ แต�ละลําดับมีสิทธิได�รับมรดกก�อนหลังดังต�อไปน้ี คือ 
(๑) ผู�สืบสันดาน 
(๒) บิดามารดา 
(๓) พ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน 
(๔) พ่ีน�องร�วมบิดาหรือร�วมมารดาเดียวกัน 
(๕) ปูR ย�า ตา ยาย 
(๖) ลุง ปPา น�า อา 
คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�น้ันก็เปBนทายาทโดยธรรม ภายใต�บังคับของบทบัญญัติพิเศษ

แห�งมาตรา ๑๖๓๕ 
 
มาตรา ๑๖๓๐  ตราบใดท่ีมีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู� หรือมีผู�รับมรดกแทนท่ียังไม�ขาด

สาย แล�วแต�กรณี ในลําดับหน่ึง ๆ ท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผู�ท่ีอยู�ในลําดับถัดลงไปไม�มีสิทธิ
ในทรัพย"มรดกของผู�ตายเลย 

แต�ความในวรรคก�อนน้ีมิให�ใช�บังคับในกรณีเฉพาะท่ีมีผู�สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู�
หรือมีผู�รับมรดกแทนท่ีกัน แล�วแต�กรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู� ในกรณีเช�นน้ันให�บิดามารดาได�
ส�วนแบ�งเสมือนหน่ึงว�าเปBนทายาทช้ันบุตร 

 
มาตรา ๑๖๓๑  ในระหว�างผู�สืบสันดานต�างช้ันกันน้ัน บุตรของเจ�ามรดกอันอยู�ในช้ัน

สนิทท่ีสุดเท�าน้ันมีสิทธิรับมรดก ผู�สืบสันดานท่ีอยู�ในช้ันถัดลงไปจะรับมรดกได�ก็แต�โดยอาศัยสิทธิใน
การรับมรดกแทนท่ี 

 
หมวด ๓ 

การแบ�งส�วนมรดกของทายาทโดยธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๓ 
- 
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ในลําดับและช้ันต�าง ๆ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

ญาติ 
   

 
มาตรา ๑๖๓๒  ภายใต�บังคับแห�งมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสุดท�าย การแบ�งส�วนมรดก

ของทายาทโดยธรรมในลําดับญาติให�เปBนไปตามบทบัญญัติในส�วนท่ี ๑ แห�งหมวดน้ี 
 
มาตรา ๑๖๓๓  ทายาทโดยธรรมในลําดับเดียวกัน ในลําดับหน่ึง ๆ ท่ีระบุไว�ใน

มาตรา ๑๖๒๙ น้ัน ชอบท่ีจะได�รับส�วนแบ�งเท�ากัน ถ�าในลําดับหน่ึงมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาท
โดยธรรมคนน้ันมีสิทธิได�รับส�วนแบ�งท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๖๓๔  ระหว�างผู�สืบสันดานท่ีรับมรดกแทนท่ีกันในส�วนแบ�งของสายหน่ึง ๆ 

ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๔ น้ัน ให�ได�รับส�วนแบ�งมรดกดังน้ี 
(๑) ถ�ามีผู�สืบสันดานต�างช้ันกัน บุตรของผู�ตายซึ่งอยู�ในช้ันสนิทท่ีสุดเท�าน้ันมีสิทธิรับ

มรดก ผู�สืบสันดานในช้ันถัดลงไปจะรับมรดกได�ก็แต�โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนท่ี 
(๒) ผู�สืบสันดานในช้ันเดียวกันได�รับส�วนแบ�งเท�ากัน 
(๓) ถ�าในช้ันหน่ึงมีผู�สืบสันดานคนเดียว ผู�สืบสันดานคนน้ันมีสิทธิได�รับส�วนแบ�ง

ท้ังหมด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
คู�สมรส 

   
 

มาตรา ๑๖๓๕  ลําดับและส�วนแบ�งของคู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�ในการรับมรดกของ
ผู�ตายน้ัน ให�เปBนไปดังต�อไปน้ี 

(๑) ถ�ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ซึ่งยังมีชีวิตอยู�หรือมีผู� รับมรดกแทนท่ี 
แล�วแต�กรณี คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�น้ัน มีสิทธิได�ส�วนแบ�งเสมือนหน่ึงว�าตนเปBนทายาทช้ันบุตร 

(๒) ถ�ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๓) และทายาทน้ันยังมีชีวิตอยู�หรือมีผู�รับมรดก
แทนท่ี หรือถ�าไม�มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) แต�มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) แล�วแต�กรณี คู�
สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�น้ันมีสิทธิได�รับมรดกก่ึงหน่ึง 

(๓) ถ�ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๔) หรือ (๖) และทายาทน้ันยังมีชีวิตอยู� หรือมี
ผู�รับมรดกแทนท่ี หรือมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๕) แล�วแต�กรณี คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู� มีสิทธิได�
มรดกสองส�วนในสาม 

(๔) ถ�าไม�มีทายาทดังท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๖๒๙ คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�น้ันมีสิทธิได�รับ
มรดกท้ังหมด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๔ 
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มาตรา ๑๖๓๖  ถ�าเจ�ามรดกมีภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายก�อนใช�ประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย"บรรพ ๕ หลายคนยังมีชีวิตอยู� ภริยาเหล�าน้ันท้ังหมดรวมกันมีสิทธิได�รับมรดก
ตามลําดับช้ันและส�วนแบ�งดังระบุไว�ในมาตรา ๑๖๓๕ แต�ในระหว�างกันเองให�ภริยาน�อยแต�ละคนมี
สิทธิได�รับมรดกก่ึงส�วนท่ีภริยาหลวงจะพึงได�รับ 

 
มาตรา ๑๖๓๗  ถ�าคู�สมรสฝRายใดท่ียังมีชีวิตอยู�เปBนผู�รับประโยชน"ตามสัญญาประกัน

ชีวิต คู�สมรสฝRายน้ันมีสิทธิรับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีได�ตกลงไว�กับผู�รับประกันภัย แต�จําต�องเอาจํานวน
เบ้ียประกันภัย เพียงเท�าท่ีพิสูจน"ได�ว�าสูงกว�าจํานวนเงินท่ีผู�ตายจะพึงส�งใช�เปBนเบ้ียประกันภัยได� ตาม
รายได�หรือฐานะของตนโดยปกติไปชดใช�สินเดิมของคู�สมรสอีกฝRายหน่ึง หรือสินสมรส แล�วแต�กรณี 

ถึงอย�างไรก็ดี จํานวนเงินเบ้ียประกันภัยซึ่งจะพึงส�งคืนตามบทบัญญัติข�างต�นน้ัน 
รวมท้ังสิ้นต�องไม�เกินจํานวนเงินท่ีผู�รับประกันภัยได�ชําระให� 

 
มาตรา ๑๖๓๘  เม่ือคู�สมรสท้ังสองฝRายได�ลงทุนออกเงินในการทําสัญญา และตาม

สัญญาน้ันท้ังสองฝRายจะต�องได�รับเงินป:ในขณะท่ียังมีชีวิตอยู�ร�วมกัน และเม่ือฝRายหน่ึงฝRายใดตาย ฝRาย
ท่ียังมีชีวิตอยู�ยังจะต�องได�รับเงินป:ต�อไปตลอดอายุ ฝRายท่ียังมีชีวิตอยู� จําต�องชดใช�สินเดิมของอีกฝRาย
หน่ึง หรือสินสมรสแล�วแต�กรณี สุดแต�ว�าได�เอาเงินสินเดิม หรือสินสมรสไปใช�ในการลงทุนน้ัน เงินท่ี
จะต�องชดใช�สินเดิมหรือสินสมรสดังว�าน้ี ให�ชดใช�เท�าจํานวนเงินซึ่งผู�จ�ายเงินรายป:จะเรียกให�ใช�เพ่ิมข้ึน
เปBนพิเศษ เพ่ือผู�จ�ายจะได�จ�ายเงินรายป:ให�แก�คู�สมรสฝRายท่ียังมีชีวิตอยู�น้ันต�อไป 
 

หมวด ๔ 
การรับมรดกแทนท่ีกัน 

   
 
มาตรา ๑๖๓๙  ถ�าบุคคลใดซึ่งจะเปBนทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ 

(๖) ถึงแก�ความตาย หรือถูกกําจัดมิให�รับมรดกก�อนเจ�ามรดกตาย ถ�าบุคคลน้ันมีผู�สืบสันดานก็ให�
ผู�สืบสันดานรับมรดกแทนท่ี ถ�าผู�สืบสันดานคนใดของบุคคลน้ันถึงแก�ความตายหรือถูกกําจัดมิให�รับ
มรดกเช�นเดียวกัน ก็ให�ผู�สืบสันดานของผู�สืบสันดานน้ันรับมรดกแทนท่ี และให�มีการรับมรดกแทนท่ี
กันเฉพาะส�วนแบ�งของบุคคลเปBนราย ๆ สืบต�อกันเช�นน้ีไปจนหมดสาย 

 
มาตรา ๑๖๔๐๑๙๖  เม่ือบุคคลใดต�องถือว�าถึงแก�ความตายตามความในมาตรา ๖๕ 

แห�งประมวลกฎหมายน้ี ให�มีการรับมรดกแทนท่ีกันได� 
 

                                                 
๑๙๖ เดิมการถึงแก�ความตายด�วยเหตุสาบสูญอยู�ในมาตรา ๖๕ แต�โดยผลของพระราชบัญญัติให�

ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕ น้ัน การถึงแก�ความ
ตายด�วยเหตุสาบสูญอยู�ในมาตรา ๖๒ แต�โดยท่ีมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕ ให�แก�เลขมาตรา ๖๕ เปBนมาตรา ๖๒ เฉพาะแต�
ในมาตรา ๑๖๐๒ เท�าน้ัน จึงมิได�แก�ไขเลขมาตราท่ีปรากฏในมาตรา ๑๖๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๕ 
- 
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มาตรา ๑๖๔๑  ถ�าบุคคลใดซึ่งจะเปBนทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) หรือ (๕) ถึงแก�
ความตาย หรือถูกกําจัดมิให�รับมรดกก�อนเจ�ามรดกตาย ถ�ามีทายาทในลําดับเดียวกันยังมีชีวิตอยู� ก็ให�
ส�วนแบ�งท้ังหมดตกได�แก�ทายาทน้ันเท�าน้ัน ห�ามมิให�มีการรับมรดกแทนท่ีกันต�อไป 

 
มาตรา ๑๖๔๒  การรับมรดกแทนท่ีกันน้ัน ให�ใช�บังคับแต�ในระหว�างทายาทโดย

ธรรม 
 
มาตรา ๑๖๔๓  สิทธิท่ีจะรับมรดกแทนท่ีกันน้ันได�เฉพาะแก�ผู�สืบสันดานโดยตรง ผู�

บุพการีหามีสิทธิดังน้ันไม� 
 
มาตรา ๑๖๔๔  ผู�สืบสันดานจะรับมรดกแทนท่ีได�ต�อเม่ือมีสิทธิบริบูรณ"ในการรับ

มรดก 
 
มาตรา ๑๖๔๕  การท่ีบุคคลใดสละมรดกของบุคคลอีกคนหน่ึงน้ัน ไม�ตัดสิทธิของผู�

สละท่ีจะรับมรดกแทนท่ีบุคคลอีกคนหน่ึงน้ันในการสืบมรดกบุคคลอ่ืน 
 

ลักษณะ ๓ 
พินัยกรรม 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑๖๔๖  บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกําหนดการเผื่อตายในเร่ือง

ทรัพย"สินของตนเอง หรือในการต�าง ๆ อันจะให�เกิดเปBนผลบังคับได�ตามกฎหมายเม่ือตนตายก็ได� 
 
มาตรา ๑๖๔๗  การแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายน้ันย�อมทําได�ด�วยคําสั่งคร้ัง

สุดท�ายกําหนดไว�ในพินัยกรรม 
 
มาตรา ๑๖๔๘  พินัยกรรมน้ันต�องทําตามแบบซึ่งระบุไว�ในหมวด ๒ แห�งลักษณะน้ี 
 
มาตรา ๑๖๔๙  ผู�จัดการมรดกซึ่งผู�ตายต้ังไว�ย�อมมีอํานาจและหน�าท่ีในอันท่ีจะ

จัดการทําศพของผู�ตาย เว�นแต�ผู�ตายจะได�ต้ังบุคคลอ่ืนไว�โดยเฉพาะให�จัดการดังว�าน้ัน 
ถ�าผู�ตายมิได�ต้ังผู�จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว�ให�เปBนผู�จัดการทําศพ หรือทายาทมิได�

มอบหมายต้ังให�บุคคลใดเปBนผู�จัดการทําศพ บุคคลผู�ได�รับทรัพย"มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดย
ธรรมเปBนจํานวนมากท่ีสุด เปBนผู�มีอํานาจและตกอยู�ในหน�าท่ีต�องจัดการทําศพ เว�นแต�ศาลจะเห็นเปBน
การสมควรต้ังบุคคลอ่ืนให�จัดการเช�นน้ัน ในเม่ือบุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนใดคนหน่ึงร�องขอข้ึน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๖ 
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มาตรา ๑๖๕๐  ค�าใช�จ�ายเกิดมีหน้ีเปBนคุณแก�บุคคลใดในการจัดการทําศพน้ัน ให�

เรียกเอาได�ตามบุริมสิทธิที่ระบุไว�ในมาตรา ๒๕๓ (๒) แห�งประมวลกฎหมายน้ี 
ถ�าการจัดการทําศพ ต�องชักช�าไปด�วยประการใด ๆ ให�บุคคลผู�มีอํานาจตามความใน

มาตราก�อนกันเงินเปBนจํานวนอันสมควรจากสินทรัพย"แห�งกองมรดกเพ่ือใช�ในการน้ี โดยให�บุคคลผู�มี
ส�วนได�เสียคนใดคนหน่ึงร�องต�อศาลได�ในกรณีที่ไม�ตกลงหรือคัดค�านการกันเงินจํานวนน้ัน 

กรณีจะเปBนอย�างไรก็ตาม เงินค�าใช�จ�าย หรือเงินท่ีกันไว�อันเก่ียวกับการจัดการทําศพ
น้ัน ให�กันไว�ได�แต�เพียงจํานวนตามสมควรแก�ฐานะในสมาคมของผู�ตาย แต�จะต�องไม�เปBนการเสื่อมเสีย
ต�อสิทธิของเจ�าหน้ีของผู�ตาย 

 
มาตรา ๑๖๕๑  ภายใต�บังคับบทบัญญัติลักษณะ ๔ 
(๑) เม่ือตามข�อกําหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิท่ีจะได�รับทรัพย"มรดกท้ังหมดของ

เจ�ามรดก หรือตามเศษส�วน หรือตามส�วนท่ีเหลือแห�งทรัพย"มรดก ซึ่งมิได�แยกไว�ต�างหากเปBนพิเศษ
จากกองมรดก บุคคลน้ันเรียกว�าผู�รับพินัยกรรมลักษณะท่ัวไป และมีสิทธิและความรับผิดเช�นเดียวกับ
ทายาทโดยธรรม 

(๒) เม่ือตามข�อกําหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิท่ีจะได�รับทรัพย"สินเฉพาะสิ่ง
เฉพาะอย�าง ซึ่งเจาะจงไว�โดยเฉพาะ หรือแยกไว�ต�างหากเปBนพิเศษจากกองมรดก บุคคลน้ันเรียกว�า 
ผู�รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ และมีสิทธิและความรับผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย"สินเท�าน้ัน 

ในกรณีท่ีมีข�อสงสัย ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า ผู�รับพินัยกรรมเปBนผู�รับพินัยกรรม
ลักษณะเฉพาะ 

 
มาตรา ๑๖๕๒  บุคคลผู�อยู�ในความปกครองน้ัน จะทําพินัยกรรมยกทรัพย"มรดกของ

ตนให�แก�ผู�ปกครองหรือคู�สมรส บุพการี หรือผู�สืบสันดาน หรือพ่ีน�องของผู�ปกครองไม�ได�จนกว�า
ผู�ปกครองจะได�ทําคําแถลงการณ"ปกครองตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕๗๗ และมาตราต�อ ๆ ไป แห�ง
ประมวลกฎหมายน้ีเสร็จสิ้นแล�ว 

 
มาตรา ๑๖๕๓  ผู�เขียน หรือพยานในพินัยกรรมจะเปBนผู�รับทรัพย"ตามพินัยกรรมน้ัน

ไม�ได� 
ให�ใช�บทบัญญัติในวรรคก�อนบังคับแก�คู�สมรสของผู�เขียนหรือพยานในพินัยกรรมด�วย 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งได�จดข�อความแห�งพินัยกรรมท่ีพยานนํามาแจ�งตามมาตรา 

๑๖๖๓ ให�ถือว�าเปBนผู�เขียนพินัยกรรมตามความหมายแห�งมาตราน้ี 
 
มาตรา ๑๖๕๔  ความสามารถของผู�ทําพินัยกรรมน้ันให�พิจารณาแต�ในเวลาท่ีทํา

พินัยกรรมเท�าน้ัน 
ความสามารถของผู�รับพินัยกรรมน้ัน ให�พิจารณาแต�ในเวลาท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย

เท�าน้ัน 
 

หมวด ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๗ 
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แบบพินัยกรรม 
   

 
มาตรา ๑๖๕๕  พินัยกรรมน้ัน จะทําได�ก็แต�ตามแบบใดแบบหน่ึงดังท่ีบัญญัติไว�ใน

หมวดน้ี 
 
มาตรา ๑๖๕๖  พินัยกรรมน้ัน จะทําตามแบบดังน้ีก็ได� กล�าวคือต�องทําเปBนหนังสือ

ลงวัน เดือน ป: ในขณะท่ีทําข้ึน และผู�ทําพินัยกรรมต�องลงลายมือช่ือไว�ต�อหน�าพยานอย�างน�อยสองคน
พร�อมกัน ซึ่งพยานสองคนน้ันต�องลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือของผู�ทําพินัยกรรมไว�ในขณะน้ัน 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงอย�างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมน้ันย�อมไม�
สมบูรณ" เว�นแต�จะได�ปฏิบัติตามแบบอย�างเดียวกับการทําพินัยกรรมตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๑๖๕๗  พินัยกรรมน้ัน จะทําเปBนเอกสารเขียนเองท้ังฉบับก็ได� กล�าวคือผู�ทํา

พินัยกรรมต�องเขียนด�วยมือตนเองซึ่งข�อความท้ังหมด วัน เดือน ป: และลายมือช่ือของตน 
การขูดลบ ตก เติม หรือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงอย�างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมน้ันย�อมไม�

สมบูรณ" เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรมจะได�ทําด�วยมือตนเอง และลงลายมือช่ือกํากับไว� 
บทบัญญัติมาตรา ๙ แห�งประมวลกฎหมายน้ี มิให�ใช�บังคับแก�พินัยกรรมท่ีทําข้ึนตาม

มาตราน้ี 
 
มาตรา ๑๖๕๘  พินัยกรรมน้ัน จะทําเปBนเอกสารฝRายเมืองก็ได� กล�าวคือ 
(๑) ผู�ทําพินัยกรรมต�องไปแจ�งข�อความท่ีตนประสงค"จะให�ใส�ไว�ในพินัยกรรมของตน

แก�กรมการอําเภอต�อหน�าพยานอีกอย�างน�อยสองคนพร�อมกัน 
(๒) กรมการอําเภอต�องจดข�อความท่ีผู�ทําพินัยกรรมแจ�งให�ทราบน้ันลงไว� และอ�าน

ข�อความน้ันให�ผู�ทําพินัยกรรมและพยานฟ;ง 
(๓) เม่ือผู�ทําพินัยกรรมและพยานทราบแน�ชัดว�าข�อความท่ีกรมการอําเภอจดน้ันเปBน

การถูกต�องตรงกันกับท่ีผู�ทําพินัยกรรมแจ�งไว�แล�ว ให�ผู�ทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือช่ือไว�เปBน
สําคัญ 

(๔) ข�อความท่ีกรมการอําเภอจดไว�น้ัน ให�กรมการอําเภอลงลายมือช่ือและลงวัน 
เดือน ป: ท้ังจดลงไว�ด�วยตนเองเปBนสําคัญว�า พินัยกรรมน้ันได�ทําข้ึนถูกต�องตามบทบัญญัติอนุมาตรา ๑ 
ถึง ๓ ข�างต�น แล�วประทับตราตําแหน�งไว�เปBนสําคัญ 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงอย�างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมน้ันย�อมไม�
สมบูรณ" เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรม พยาน และกรมการอําเภอจะได�ลงลายมือช่ือกํากับไว� 

 
มาตรา ๑๖๕๙  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝRายเมืองน้ัน จะทํานอกท่ีว�าการ

อําเภอก็ได� เม่ือมีการร�องขอเช�นน้ัน 
 
มาตรา ๑๖๖๐  พินัยกรรมน้ัน จะทําเปBนเอกสารลับก็ได� กล�าวคือ 
(๑) ผู�ทําพินัยกรรมต�องลงลายมือช่ือในพินัยกรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๘ 
- 
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(๒) ผู�ทําพินัยกรรมต�องผนึกพินัยกรรมน้ัน แล�วลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกน้ัน 
(๓) ผู�ทําพินัยกรรมต�องนําพินัยกรรมท่ีผนึกน้ันไปแสดงต�อกรมการอําเภอ และพยาน

อีกอย�างน�อยสองคน และให�ถ�อยคําต�อบุคคลท้ังหมดเหล�าน้ันว�าเปBนพินัยกรรมของตน ถ�าพินัยกรรม
น้ันผู�ทําพินัยกรรมมิได�เปBนผู�เขียนเองโดยตลอด ผู�ทําพินัยกรรมจะต�องแจ�งนามและภูมิลําเนาของ
ผู�เขียนให�ทราบด�วย 

(๔) เม่ือกรมการอําเภอจดถ�อยคําของผู� ทําพินัยกรรมและวัน เดือน ป: ท่ีทํา
พินัยกรรมมาแสดงไว�บนซองน้ันและประทับตราตําแหน�งแล�ว ให�กรมการอําเภอผู�ทําพินัยกรรมและ
พยานลงลายมือช่ือบนซองน้ัน 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงอย�างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมน้ันย�อมไม�
สมบูรณ" เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรมจะได�ลงลายมือช่ือกํากับไว� 

 
มาตรา ๑๖๖๑  ถ�าบุคคลผู�เปBนท้ังใบ�และหูหนวกหรือผู�ที่พูดไม�ได� มีความประสงค"จะ

ทําพินัยกรรมเปBนแบบเอกสารลับ ให�ผู�น้ันเขียนด�วยตนเองบนซองพินัยกรรมต�อหน�ากรมการอําเภอ
และพยานซึ่งข�อความว�าพินัยกรรมท่ีผนึกน้ันเปBนของตนแทนการให�ถ�อยคําดังท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 
๑๖๖๐ (๓) และถ�าหากมีผู�เขียนก็ให�เขียนช่ือกับภูมิลําเนาของผู�เขียนพินัยกรรมน้ันไว�ด�วย 

ให�กรมการอําเภอจดลงไว�บนซองเปBนสําคัญว�า ผู�ทําพินัยกรรมได�ปฏิบัติตามข�อความ
ในวรรคก�อนแล�ว แทนการจดถ�อยคําของผู�ทําพินัยกรรม 

 
มาตรา ๑๖๖๒  พินัยกรรมซึ่งได�ทําเปBนแบบเอกสารฝRายเมืองหรือเอกสารลับน้ัน 

กรมการอําเภอจะเปZดเผยแก�บุคคลอ่ืนใดไม�ได�ในระหว�างท่ีผู�ทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู� และผู�ทํา
พินัยกรรมจะเรียกให�กรมการอําเภอส�งมอบพินัยกรรมน้ันแก�ตนในเวลาใด ๆ กรมการอําเภอจําต�องส�ง
มอบให� 

ถ�าพินัยกรรมน้ันทําเปBนแบบเอกสารฝRายเมือง ก�อนส�งมอบพินัยกรรม ให�กรมการ
อําเภอคัดสําเนาพินัยกรรมไว�แล�วลงลายมือช่ือประทับตราตําแหน�งเปBนสําคัญ สําเนาพินัยกรรมน้ันจะ
เปZดเผยแก�บุคคลอ่ืนใดไม�ได�ในระหว�างท่ีผู�ทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู� 

 
มาตรา ๑๖๖๓  เม่ือมีพฤติการณ"พิเศษซึ่งบุคคลใดไม�สามารถจะทําพินัยกรรมตาม

แบบอ่ืนท่ีกําหนดไว�ได� เช�น ตกอยู�ในอันตรายใกล�ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม 
บุคคลน้ันจะทําพินัยกรรมด�วยวาจาก็ได� 

เพ่ือการน้ี ผู�ทําพินัยกรรมต�องแสดงเจตนากําหนดข�อพินัยกรรมต�อหน�าพยานอย�าง
น�อยสองคนซึ่งอยู�พร�อมกัน ณ ท่ีน้ัน 

พยานสองคนน้ันต�องไปแสดงตนต�อกรมการอําเภอโดยมิชักช�าและแจ�งข�อความท่ี
ผู�ทําพินัยกรรมได�สั่งไว�ด�วยวาจาน้ัน ท้ังต�องแจ�งวัน เดือน ป: สถานท่ีท่ีทําพินัยกรรมและพฤติการณ"
พิเศษน้ันไว�ด�วย 

ให�กรมการอําเภอจดข�อความท่ีพยานแจ�งน้ันไว� และพยานสองคนน้ันต�องลงลายมือ
ช่ือไว� หรือมิฉะน้ัน จะให�เสมอกับการลงลายมือช่ือได�ก็แต�ด�วยลงลายพิมพ"น้ิวมือโดยมีพยานลงลายมือ
ช่ือรับรองสองคน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๙ 
- 
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มาตรา ๑๖๖๔  ความสมบูรณ"แห�งพินัยกรรมซึ่งทําข้ึนตามมาตราก�อนน้ันย�อมสิ้นไป
เม่ือพ�นกําหนดหน่ึงเดือนนับแต�เวลาผู�ทําพินัยกรรมกลับมาสู�ฐานะท่ีจะทําพินัยกรรมตามแบบอ่ืนท่ี
กําหนดไว�ได� 

 
มาตรา ๑๖๖๕  เม่ือผู�ทําพินัยกรรมจะต�องลงลายมือช่ือตามมาตรา ๑๖๕๖, ๑๖๕๘, 

๑๖๖๐ จะให�เสมอกับลงลายมือช่ือได� ก็แต�ด�วยลงลายพิมพ"น้ิวมือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไว�
ด�วยสองคนในขณะน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๖๖  บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง แห�งประมวลกฎหมายน้ี มิให�ใช�

บังคับแก�พยานผู�ที่จะต�องลงลายมือช่ือตามมาตรา ๑๖๕๖, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐ 
[เลขมาตรา ๙ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�

บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 
มาตรา ๑๖๖๗  เม่ือคนในบังคับไทยจะทําพินัยกรรมในต�างประเทศ พินัยกรรมน้ัน

อาจทําตามแบบซึ่งกฎหมายของประเทศท่ีทําพินัยกรรมบัญญัติไว� หรือตามแบบท่ีกฎหมายไทย
บัญญัติไว�ก็ได� 

เม่ือทําพินัยกรรมตามแบบท่ีกฎหมายไทยบัญญัติไว� อํานาจและหน�าท่ีของกรมการ
อําเภอตามมาตรา ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑, ๑๖๖๒, ๑๖๖๓ ให�ตกแก�บุคคลดังต�อไปน้ี คือ 

(๑) พนักงานทูต หรือกงสุลฝRายไทย กระทําการตามขอบอํานาจของตน หรือ 
(๒) พนักงานใด ๆ ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายของต�างประเทศน้ัน ๆ ท่ีจะรับบันทึกข�อ

แจ�งความไว�เปBนหลักฐานได� 
 
มาตรา ๑๖๖๘  ผู�ทําพินัยกรรมไม�จําเปBนต�องเปZดเผยข�อความในพินัยกรรมน้ันให�

พยานทราบ เว�นแต�กฎหมายจะได�ระบุไว�เปBนอย�างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๖๖๙๑๙๗  ในระหว�างเวลาท่ีประเทศตกอยู�ในภาวะการรบหรือการสงคราม 

บุคคลท่ีรับราชการทหารหรือทําการเก่ียวข�องอยู�กับราชการทหาร จะทําพินัยกรรมตามแบบท่ีบัญญัติ
ไว�ในมาตรา ๑๖๕๘ มาตรา ๑๖๖๐ หรือมาตรา ๑๖๖๓ ก็ได� ในกรณีเช�นว�าน้ัน ให�นายทหารหรือ
ข�าราชการฝRายทหารช้ันสัญญาบัตรมีอํานาจและหน�าท่ีเช�นเดียวกับกรมการอําเภอ 

บทบัญญัติวรรคก�อนให�นํามาใช�บังคับแก�กรณีท่ีบุคคลท่ีรับราชการทหารหรือทําการ
เก่ียวข�องอยู�กับราชการทหารทําพินัยกรรมในต�างประเทศในระหว�างท่ีปฏิบัติการเพ่ือประเทศใน
ภาวะการรบหรือการสงครามในต�างประเทศโดยอนุโลม และในกรณีเช�นว�าน้ี ให�นายทหารหรือ
ข�าราชการฝRายทหารช้ันสัญญาบัตรมีอํานาจและหน�าท่ีเช�นเดียวกับพนักงานทูตหรือกงสุลฝRายไทย 

ถ�าผู�ทําพินัยกรรมตามความในสองวรรคก�อนน้ันปRวยเจ็บหรือต�องบาดเจ็บ และอยู�ใน
โรงพยาบาล ให�แพทย"แห�งโรงพยาบาลน้ันมีอํานาจและหน�าท่ีเช�นเดียวกับกรมการอําเภอหรือ

                                                 
๑๙๗มาตรา ๑๖๖๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๐ 
- 
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พนักงานทูต หรือกงสุลฝRายไทย แล�วแต�กรณีด�วย 
 
มาตรา ๑๖๗๐  บุคคลต�อไปน้ีจะเปBนพยานในการทําพินัยกรรมไม�ได� 
(๑) ผู�ซึ่งยังไม�บรรลุนิติภาวะ 
(๒) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให�เปBนผู�เสมือนไร�ความสามารถ 
(๓) บุคคลท่ีหูหนวก เปBนใบ� หรือจักษุบอดท้ังสองข�าง 
 
มาตรา ๑๖๗๑  เม่ือบุคคลใดนอกจากผู�ทําพินัยกรรมเปBนผู�เขียนข�อความแห�ง

พินัยกรรม บุคคลน้ันต�องลงลายมือช่ือของตนท้ังระบุว�าเปBนผู�เขียน 
ถ�าบุคคลน้ันเปBนพยานด�วย ให�เขียนข�อความระบุว�าตนเปBนพยานไว�ต�อท�ายลายมือ

ช่ือของตนเช�นเดียวกับพยานอ่ืน ๆ 
 
มาตรา ๑๖๗๒๑๙๘  ให� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย กลาโหม และ

ต�างประเทศ มีอํานาจและหน�าท่ีเท�าท่ีเก่ียวกับกระทรวงน้ัน ๆ ท่ีจะออกกฎกระทรวง เพ่ือให�การ
เปBนไปตามประมวลกฎหมายบรรพน้ี รวมท้ังกําหนดอัตราค�าฤชาธรรมเนียมอันเก่ียวกับการน้ัน 
 

หมวด ๓ 
ผลและการตีความแห�งพินัยกรรม 

   
 

มาตรา ๑๖๗๓  สิทธิและหน�าท่ีใด ๆ อันเกิดข้ึนตามพินัยกรรม ให�มีผลบังคับ
เรียกร�องกันได�ต้ังแต�ผู�ทําพินัยกรรมตายเปBนต�นไป เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรมจะได�กําหนดเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาให�มีผลบังคับเรียกร�องกันได�ภายหลัง 

 
มาตรา ๑๖๗๔  ถ�าข�อกําหนดพินัยกรรมมีเง่ือนไข และเง่ือนไขน้ันสําเร็จเสียก�อน

เวลาท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย หากว�าเปBนเง่ือนไขบังคับก�อน ข�อกําหนดพินัยกรรมน้ันมีผลเม่ือผู�ทํา
พินัยกรรมตาย หากว�าเปBนเง่ือนไขบังคับหลัง ข�อกําหนดพินัยกรรมน้ันเปBนอันไร�ผล 

ถ�าเง่ือนไขบังคับก�อนสําเร็จภายหลังท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย ข�อกําหนดพินัยกรรมมีผล
ต้ังแต�เวลาเง่ือนไขสําเร็จ 

ถ�าเง่ือนไขบังคับหลังสําเร็จภายหลังท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย ข�อกําหนดพินัยกรรมมีผล
ต้ังแต�เวลาท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย แต�ตกเปBนอันไร�ผลในเม่ือเง่ือนไขน้ันสําเร็จ 

แต�ถ�าผู�ทําพินัยกรรมได�กําหนดไว�ในพินัยกรรมว�า ในกรณีที่กล�าวมาในสองวรรคก�อน
น้ัน ให�ความสําเร็จแห�งเง่ือนไขมีผลย�อนหลังไปถึงเวลาท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย ก็ให�เปBนไปตามเจตนา
ของผู�ทําพินัยกรรมน้ัน 

 

                                                 
๑๙๘ มาตรา ๑๖๗๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๑ 
- 
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มาตรา ๑๖๗๕  เม่ือพินัยกรรมมีเง่ือนไขบังคับก�อน ผู�รับประโยชน"ตามข�อความแห�ง
พินัยกรรมน้ันจะร�องต�อศาลขอให�ต้ังผู�จัดการทรัพย"สินท่ียกให�โดยพินัยกรรมน้ันจนกว�าจะถึงเวลาท่ี
เง่ือนไขสําเร็จ หรือจนกว�าความสําเร็จแห�งเง่ือนไขตกเปBนอันพ�นวิสัยก็ได� 

ถ�าศาลเห็นเปBนการสมควร จะต้ังผู�ร�องน้ันเปBนผู�จัดการทรัพย"สินเสียเอง และเรียกให�
ผู�ร�องน้ันวางประกันตามท่ีสมควรก็ได� 

 
มาตรา ๑๖๗๖  พินัยกรรมจะทําข้ึนโดยให�บุคคลใดตกอยู�ในภาระติดพันท่ีจะต�อง

ก�อต้ังมูลนิธิ หรือจะสั่งจัดสรรทรัพย"สินไว�โดยตรง เพ่ือประโยชน"อย�างใดอย�างหน่ึงตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๑๐ แห�งประมวลกฎหมายน้ีก็ได� 

[เลขมาตรา ๑๑๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ
บรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 
มาตรา ๑๖๗๗  เม่ือมีพินัยกรรมก�อต้ังมูลนิธิข้ึนตามมาตราก�อน ให�เปBนหน�าท่ีของ

ทายาทหรือผู�จัดการมรดก แล�วแต�กรณี ท่ีจะต�องร�องขอให�รัฐบาลให�อํานาจจัดต้ังข้ึนเปBนนิติบุคคลตาม
มาตรา ๑๑๔ แห�งประมวลกฎหมายน้ี เว�นแต�จะได�มีข�อกําหนดไว�ในพินัยกรรมเปBนอย�างอ่ืน 

ถ�าบุคคลดังกล�าวแล�วมิได�ร�องขอให�รัฐบาลให�อํานาจ บุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคน
ใดหรือพนักงานอัยการจะเปBนผู�ร�องขอก็ได� 

[เลขมาตรา ๑๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ
บรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 

 
มาตรา ๑๖๗๘  เม่ือมูลนิธิใดซึ่งก�อต้ังข้ึนโดยพินัยกรรมได�ต้ังข้ึนเปBนนิติบุคคลแล�ว 

ให�ถือว�าทรัพย"สินซึ่งผู�ทําพินัยกรรมจัดสรรไว�เพ่ือการน้ัน ตกเปBนของนิติบุคคลน้ันต้ังแต�เวลาซึ่ง
พินัยกรรมมีผล เว�นแต�จะมีข�อกําหนดไว�ในพินัยกรรมเปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๖๗๙  ถ�าจัดต้ังมูลนิธิข้ึนไม�ได�ตามวัตถุท่ีประสงค" ให�ทรัพย"สินตกทอดไป

ตามท่ีระบุไว�ในพินัยกรรม 
ถ�าพินัยกรรมไม�ได�ระบุไว� เม่ือทายาทหรือผู�จัดการมรดก หรือพนักงานอัยการ หรือ

บุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนใดคนหน่ึงร�องขอ ให�ศาลจัดสรรทรัพย"สินน้ันให�แก�นิติบุคคลอ่ืนซึ่งปรากฏว�ามี
วัตถุที่ประสงค"ใกล�ชิดท่ีสุดกับความประสงค"ของผู�ทําพินัยกรรม 

ถ�าหากว�าจัดสรรทรัพย"สินอย�างน้ีไม�ได�ก็ดี หรือว�ามูลนิธิน้ันต้ังข้ึนไม�ได� เพราะเปBน
การขัดต�อกฎหมาย หรือขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดี ข�อกําหนด
พินัยกรรมในการจัดต้ังมูลนิธิน้ันเปBนอันไร�ผล 

 
มาตรา ๑๖๘๐  เจ�าหน้ีของผู�ทําพินัยกรรมมีสิทธิท่ีจะร�องขอให�เพิกถอนข�อกําหนด

พินัยกรรมซึ่งก�อต้ังมูลนิธิน้ันได�เพียงเท�าท่ีตนต�องเสียประโยชน"เน่ืองแต�การน้ัน 
 
มาตรา ๑๖๘๑  ถ�าทรัพย"สินซึ่งเปBนวัตถุแห�งพินัยกรรมน้ันได�สูญหาย ทําลาย หรือ

บุบสลายไป และพฤติการณ"ท้ังน้ีเปBนผลให�ได�ทรัพย"สินอ่ืนมาแทน หรือได�สิทธิเรียกร�องเอาค�าสินไหม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๒ 
- 
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ทดแทนทรัพย"สินน้ัน ผู�รับพินัยกรรมจะเรียกให�ส�งมอบของแทนซึ่งได�รับมาน้ัน หรือจะเรียกร�องเอาค�า
สินไหมทดแทนเสียเองก็ได�แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๖๘๒  เม่ือพินัยกรรมทําข้ึนเปBนการปลดหน้ีหรือโอนสิทธิเรียกร�อง 

พินัยกรรมน้ันมีผลเพียงจํานวนซึ่งคงค�างชําระอยู�ในเวลาท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรม
จะได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน 

ถ�ามีเอกสารอันเปBนหลักฐานแห�งหน้ีท่ีปลดให�หรือสิทธิเรียกร�องท่ีโอนไปน้ัน ก็ให�ส�ง
มอบแก�ผู�รับพินัยกรรมและให�ใช�มาตรา ๓๐๓ ถึง ๓๑๓, ๓๔๐ แห�งประมวลกฎหมายน้ีบังคับโดย
อนุโลม แต�ถ�าผู�ทําพินัยกรรมจะต�องกระทําการหรือดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึงตามมาตราน้ัน ๆ 
แล�ว บุคคลผู�ต�องจัดการตามพินัยกรรมหรือผู�รับพินัยกรรมจะกระทําการหรือดําเนินการน้ัน ๆ แทน
ผู�ทําพินัยกรรมก็ได� 

 
มาตรา ๑๖๘๓  พินัยกรรมท่ีบุคคลทําให�แก�เจ�าหน้ีคนใดของตนน้ัน ให�สันนิษฐานไว�

ก�อนว�า มิได�ทําข้ึนเพ่ือชําระหน้ีอันค�างชําระแก�เจ�าหน้ีคนน้ัน 
 
มาตรา ๑๖๘๔  เม่ือความข�อใดข�อหน่ึงในพินัยกรรมอาจตีความได�เปBนหลายนัย ให�

ถือเอาตามนัยท่ีจะสําเร็จผลตามความประสงค"ของผู�ทําพินัยกรรมน้ันได�ดีที่สุด 
 
มาตรา ๑๖๘๕  ในกรณีท่ีผู�ทําพินัยกรรมได�กําหนดผู�รับพินัยกรรมไว�โดยคุณสมบัติท่ี

ทราบตัวแน�นอนได� ถ�ามีบุคคลหลายคนทรงไว�ซึ่งคุณสมบัติท่ีจะเปBนผู� รับพินัยกรรมตามท่ีผู�ทํา
พินัยกรรมกําหนดไว�ดังน้ันได� ในกรณีที่มีข�อสงสัย ให�ถือว�าทุกคนมีสิทธิที่จะได�รับส�วนป;นเท�า ๆ กัน 

 
หมวด ๔ 

พินัยกรรมท่ีต้ังผู�ปกครองทรัพย" 
   

 
มาตรา ๑๖๘๖๑๙๙  อันว�าทรัสต"น้ัน จะก�อต้ังข้ึนโดยตรงหรือโดยทางอ�อมด�วย

พินัยกรรมหรือด�วยนิติกรรมใด ๆ ท่ีมีผลในระหว�างชีวิตก็ดีหรือเม่ือตายแล�วก็ดี หามีผลไม� เว�นแต�โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายเพ่ือการก�อต้ังทรัสต"เท�าน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๘๗  ถ�าผู�ทําพินัยกรรมประสงค"จะยกทรัพย"สินให�แก�ผู�เยาว" หรือผู�ซึ่งศาล

ได�สั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ หรือแก�ผู�ซึ่งต�องรักษาตัวอยู�ใน
โรงพยาบาลเพราะเหตุวิกลจริต แต�ต�องการมอบการเก็บรักษาและจัดการทรัพย"สินน้ันแก�บุคคลอ่ืน
นอกจากบิดามารดา ผู�ปกครอง ผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ"ของบุคคลเช�นน้ัน ผู�ทําพินัยกรรมต�องต้ัง
ผู�ปกครองทรัพย"ขึ้น 

                                                 
๑๙๙ มาตรา ๑๖๘๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๓ 
- 
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การต้ังผู�ปกครองทรัพย"น้ี ห�ามมิให�ต้ังข้ึนเปBนเวลาเกินกว�ากําหนดแห�งการเปBนผู�เยาว" 
หรือกําหนดท่ีศาลได�สั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ หรือกําหนดท่ีต�อง
รักษาตัวอยู�ในโรงพยาบาล แล�วแต�กรณี 

 
มาตรา ๑๖๘๘  การต้ังผู�ปกครองทรัพย"น้ัน ในส�วนท่ีเก่ียวด�วยอสังหาริมทรัพย"หรือ

ทรัพยสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย" ย�อมไม�บริบูรณ" เว�นแต�จะได�จดทะเบียนต�อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี 

บทบัญญัติท่ีกล�าวมาในวรรคก�อนน้ี ให�ใช�บังคับแก�เรือมีระวางต้ังแต�ห�าตันข้ึนไป ท้ัง
แพและสัตว"พาหนะด�วย๒๐๐ 

 
มาตรา ๑๖๘๙  นอกจากบุคคลท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๕๕๗ แห�งประมวลกฎหมายน้ี 

นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีมีความสามารถบริบูรณ" จะรับต้ังเปBนผู�ปกครองทรัพย"ก็ได� 
 
มาตรา ๑๖๙๐  ผู�ปกครองทรัพย"น้ัน ย�อมต้ังข้ึนได�โดย 
(๑) ผู�ทําพินัยกรรม 
(๒) บุคคลซึ่งระบุไว�ในพินัยกรรมให�เปBนผู�ต้ัง 
 
มาตรา ๑๖๙๑  เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรมจะได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืนในพินัยกรรม

ผู�ปกครองทรัพย"จะทําพินัยกรรมต้ังบุคคลอ่ืนให�ทําการสืบแทนตนก็ได� 
 
มาตรา ๑๖๙๒  เว�นแต�ผู�ทําพินัยกรรมจะได�กําหนดไว�ในพินัยกรรมเปBนอย�างอ่ืน ใน

ส�วนท่ีเก่ียวด�วยทรัพย"สินท่ีได�รับมอบไว� ผู�ปกครองทรัพย"มีสิทธิและหน�าท่ีเช�นเดียวกับผู�ปกครองตาม
ความหมายในบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายน้ี 

 
หมวด ๕ 

การเพิกถอนและการตกไปแห�งพินัยกรรม 
หรือข�อกําหนดพินัยกรรม 

   
 

มาตรา ๑๖๙๓  ผู�ทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียท้ังหมด หรือแต�
บางส�วนในเวลาใดก็ได� 

 
มาตรา ๑๖๙๔  ถ�าจะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก�อนเสียท้ังหมด หรือแต�บางส�วนด�วย

พินัยกรรมฉบับหลัง การเพิกถอนจะสมบูรณ"ต�อเม่ือพินัยกรรมฉบับหลังน้ันได�ทําตามแบบใดแบบหน่ึง
ท่ีกฎหมายบัญญัติไว� 

                                                 
๒๐๐ มาตรา ๑๖๘๘ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๔ 
- 
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มาตรา ๑๖๙๕  ถ�าพินัยกรรมได�ทําเปBนต�นฉบับแต�ฉบับเดียว ผู�ทําพินัยกรรมอาจ

เพิกถอนพินัยกรรมน้ันท้ังหมดหรือบางส�วนได� โดยทําลายหรือขีดฆ�าเสียด�วยความต้ังใจ 
ถ�าพินัยกรรมได�ทําเปBนต�นฉบับหลายฉบับ การเพิกถอนน้ันไม�บริบูรณ" เว�นแต�จะได�

กระทําแก�ต�นฉบับเหล�าน้ันทุกฉบับ 
 
มาตรา ๑๖๙๖  ถ�าผู�ทําพินัยกรรมได�โอนไปโดยสมบูรณ"ซึ่งทรัพย"สินอันเปBนวัตถุแห�ง

ข�อกําหนดพินัยกรรมใดด�วยความต้ังใจ ข�อกําหนดพินัยกรรมน้ันเปBนอันเพิกถอนไป 
วิธีเดียวกันน้ีให�ใช�บังคับ เม่ือผู�ทําพินัยกรรมได�ทําลายทรัพย"สินน้ันด�วยความต้ังใจ 
 
มาตรา ๑๖๙๗  ถ�าผู�ทําพินัยกรรมมิได�แสดงเจตนาไว�ในพินัยกรรมเปBนอย�างอ่ืน และ

ปรากฏว�าพินัยกรรมฉบับก�อนกับฉบับหลังขัดกัน ให�ถือว�าพินัยกรรมฉบับก�อนเปBนอันเพิกถอนโดย
พินัยกรรมฉบับหลัง เฉพาะในส�วนท่ีมีข�อความขัดกันน้ันเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๑๖๙๘  ข�อกําหนดพินัยกรรมน้ัน ย�อมตกไป 
(๑) เม่ือผู�รับพินัยกรรมตายก�อนผู�ทําพินัยกรรม 
(๒) เม่ือข�อกําหนดพินัยกรรมเปBนผลใช�ได�ต�อเม่ือเง่ือนไขอย�างใดอย�างหน่ึงสําเร็จลง 

และผู�รับพินัยกรรมตายเสียก�อนเง่ือนไขสําเร็จ หรือปรากฏเปBนท่ีแน�นอนอยู�แล�วว�าเง่ือนไขน้ันไม�
อาจจะสําเร็จได� 

(๓) เม่ือผู�รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม 
(๔) เม่ือทรัพย"สินท้ังหมดท่ียกให�สูญหาย หรือถูกทําลายโดยผู�ทําพินัยกรรมมิได�ต้ังใจ

ในระหว�างท่ีผู�ทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู� และผู�ทําพินัยกรรมมิได�ได�มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิท่ีจะ
เรียกค�าทดแทนในการท่ีทรัพย"สินน้ันสูญหายไป 

 
มาตรา ๑๖๙๙  ถ�าพินัยกรรม หรือข�อกําหนดในพินัยกรรม เก่ียวกับทรัพย"สินรายใด

เปBนอันไร�ผลด�วยประการใด ๆ ทรัพย"สินรายน้ันตกทอดแก�ทายาทโดยธรรมหรือได�แก�แผ�นดิน แล�วแต�
กรณี 

 
หมวด ๖ 

ความเสียเปล�าแห�งพินัยกรรมหรือ 
ข�อกําหนดพินัยกรรม 

   
 

มาตรา ๑๗๐๐  ภายใต�บังคับแห�งบทบัญญัติในหมวดน้ี บุคคลจะจําหน�ายทรัพย"สิน
ใด ๆ โดยนิติกรรมท่ีมีผลในระหว�างชีวิต หรือเม่ือตายแล�ว โดยมีข�อกําหนดห�ามมิให�ผู�รับประโยชน"โอน
ทรัพย"สินน้ันก็ได� แต�ต�องมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงนอกจากผู�รับประโยชน"กําหนดไว� สําหรับเปBนผู�จะได�รับ
ทรัพย"สินน้ันเปBนสิทธิเด็ดขาด ในเม่ือมีการละเมิดข�อกําหนดห�ามโอน 

ผู�ซึ่งกําหนดข้ึนดังกล�าวน้ันต�องเปBนผู�สามารถจะมีสิทธิต�าง ๆ ได�อยู�ในขณะท่ีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๕ 
- 
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จําหน�ายทรัพย"สินน้ันมีผลบังคับ 
ถ�ามิได�กําหนดบุคคลท่ีจะเปBนผู�รับทรัพย"สินในเม่ือมีการละเมิดข�อกําหนดห�ามโอนไว� 

ให�ถือว�าข�อกําหนดห�ามโอนน้ันเปBนอันไม�มีเลย 
 
มาตรา ๑๗๐๑  ข�อกําหนดห�ามโอนตามมาตราก�อนน้ันจะให�มีกําหนดเวลาหรือ

ตลอดชีวิตของผู�รับประโยชน"ก็ได� 
ถ�าไม�ได�กําหนดเวลาห�ามโอนไว� ในกรณีท่ีผู�รับประโยชน"เปBนบุคคลธรรมดา ให�ถือว�า

ข�อกําหนดห�ามโอนมีระยะเวลาอยู�ตลอดชีวิตของผู�รับประโยชน" แต�ในกรณีท่ีผู�รับประโยชน"เปBนนิติ
บุคคล ให�มีระยะเวลาเพียงสามสิบป: 

ถ�าได�กําหนดเวลาห�ามโอนไว� กําหนดน้ันมิให�เกินสามสิบป: ถ�ากําหนดไว�นานกว�าน้ัน 
ก็ให�ลดลงมาเปBนสามสิบป: 

 
มาตรา ๑๗๐๒  ข�อกําหนดห�ามโอนอันเก่ียวกับสังหาริมทรัพย"ซึ่งไม�อาจจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิได�น้ัน ให�ถือว�าเปBนอันไม�มีเลย 
ข�อ กําหนดห�ามโอนเ ก่ียว กับอสั งหา ริมทรัพย"ห รือทรัพยสิท ธิ อันเ ก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย"น้ัน ไม�บริบูรณ" เว�นแต�จะได�ทําเปBนหนังสือและจดทะเบียนการห�ามโอนต�อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี 

บทบัญญัติในวรรคก�อนน้ี ให�ใช�บังคับแก�เรือมีระวางต้ังแต�ห�าตันข้ึนไป ท้ังแพและ
สัตว"พาหนะด�วย๒๐๑ 

 
มาตรา ๑๗๐๓  พินัยกรรมซึ่งบุคคลท่ีมีอายุยังไม�ครบสิบห�าป:บริบูรณ"ทําข้ึนน้ัน เปBน

โมฆะ 
 
มาตรา ๑๗๐๔  พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู�ถูกศาลสั่งให�เปBนคนไร�ความสามารถทําข้ึนน้ัน 

เปBนโมฆะ 
พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู�ถูกอ�างว�าเปBนคนวิกลจริต แต�ศาลยังไม�ได�สั่งให�เปBนคนไร�

ความสามารถทําข้ึนน้ัน จะเปBนอันเสียเปล�าก็แต�เม่ือพิสูจน"ได�ว�าในเวลาท่ีทําพินัยกรรมน้ันผู�ทําจริต
วิกลอยู� 

 
มาตรา ๑๗๐๕  พินัยกรรมหรือข�อกําหนดพินัยกรรมน้ัน ถ�าได�ทําข้ึนขัดต�อ

บทบัญญัติแห�งมาตรา ๑๖๕๒, ๑๖๕๓, ๑๖๕๖, ๑๖๕๗, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑ หรือ ๑๖๖๓ ย�อม
เปBนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๗๐๖  ข�อกําหนดพินัยกรรมเปBนโมฆะ 
(๑) ถ�าต้ังผู�รับพินัยกรรมไว�โดยมีเง่ือนไขว�า ให�ผู�รับพินัยกรรมจําหน�ายทรัพย"สินของ

                                                 
๒๐๑ มาตรา ๑๗๐๒ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๖ 
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เขาเองโดยพินัยกรรมให�แก�ผู�ทําพินัยกรรม หรือแก�บุคคลภายนอก 
(๒) ถ�ากําหนดบุคคลซึ่งไม�อาจท่ีจะทราบตัวแน�นอนได�เปBนผู�รับพินัยกรรม แต�ผู�รับ

พินัยกรรมตามพินัยกรรมลักษณะเฉพาะน้ัน อาจกําหนดโดยให�บุคคลใดคนหน่ึงเปBนผู�ระบุเลือกเอา
จากบุคคลอ่ืนหลายคน หรือจากบุคคลอ่ืนหมู�ใดหมู�หน่ึง ซึ่งผู�ทําพินัยกรรมระบุไว�ก็ได� 

(๓) ถ�าทรัพย"สินท่ียกให�โดยพินัยกรรมระบุไว�ไม�ชัดแจ�งจนไม�อาจท่ีจะทราบแน�นอน
ได� หรือถ�าให�บุคคลใดคนหน่ึงกําหนดให�มากน�อยเท�าใดตามแต�ใจ 

 
มาตรา ๑๗๐๗  ถ�าข�อกําหนดพินัยกรรมต้ังผู�รับพินัยกรรมโดยมีเง่ือนไขว�าให�ผู�รับ

พินัยกรรมจําหน�ายทรัพย"สินท่ียกให�โดยพินัยกรรมน้ันแก�บุคคลอ่ืน ให�ถือว�าเง่ือนไขน้ันเปBนอันไม�มีเลย 
 
มาตรา ๑๗๐๘  เม่ือผู�ทําพินัยกรรมตายแล�ว บุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนใดคนหน่ึงจะ

ร�องขอให�ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งได�ทําข้ึนเพราะเหตุข�มขู�ก็ได� แต�หากผู�ทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู�
ต�อมาเกินหน่ึงป:นับแต�ผู�ทําพินัยกรรมพ�นจากการข�มขู�แล�ว จะมีการร�องขอเช�นว�าน้ันไม�ได� 

 
มาตรา ๑๗๐๙  เม่ือผู�ทําพินัยกรรมตายแล�ว บุคคลผู�มีส�วนได�เสียคนใดคนหน่ึงจะ

ร�องขอให�ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งได�ทําข้ึนเพราะสําคัญผิดหรือกลฉ�อฉลได�ก็ต�อเม่ือความสําคัญ
ผิดหรือกลฉ�อฉลน้ันถึงขนาด ซึ่งถ�ามิได�มีความสําคัญผิดหรือกลฉ�อฉลเช�นน้ัน พินัยกรรมน้ันก็จะมิได�ทํา
ข้ึน 

ความในวรรคก�อนน้ี ให�ใช�บังคับ แม�ถึงว�ากลฉ�อฉลน้ัน บุคคลซึ่งมิใช�เปBนผู� รับ
ประโยชน"ตามพินัยกรรมได�ก�อข้ึน 

แต�พินัยกรรมซึ่งได�ทําข้ึนโดยสําคัญผิดหรือกลฉ�อฉลย�อมมีผลบังคับได� เม่ือผู�ทํา
พินัยกรรมมิได�เพิกถอนพินัยกรรมน้ันภายในหน่ึงป:นับแต�ที่ได�รู�ถึงการสําคัญผิดหรือกลฉ�อฉลน้ัน 

 
มาตรา ๑๗๑๐  คดีฟPองขอให�เพิกถอนข�อกําหนดพินัยกรรมน้ัน มิให�ฟPองเม่ือพ�น

กําหนดดังน้ี 
(๑) สามเดือนภายหลังท่ีผู�ทําพินัยกรรมตาย ในกรณีท่ีโจทก"รู�เหตุแห�งการท่ีจะขอให�

เพิกถอนได� ในระหว�างท่ีผู�ทําพินัยกรรมมีชีวิตอยู� หรือ 
(๒) สามเดือนภายหลังท่ีโจทก"ได�รู�เหตุเช�นน้ันในกรณีอ่ืนใด 
แต�ถ�าโจทก"ไม�รู�ว�ามีข�อกําหนดพินัยกรรมอันกระทบกระท่ังถึงส�วนได�เสียของตน 

แม�ว�าโจทก"จะได�รู�เหตุแห�งการท่ีจะขอให�เพิกถอนได�ก็ดี อายุความสามเดือนให�เร่ิมนับแต�ขณะท่ีโจทก"รู�
หรือควรจะได�รู�ว�ามีข�อกําหนดพินัยกรรมน้ัน 

แต�อย�างไรก็ดี ห�ามมิให�ฟPองคดีเช�นน้ีเม่ือพ�นสิบป:นับแต�ผู�ทําพินัยกรรมตาย 
 

ลักษณะ ๔ 
วิธีจัดการและป;นทรัพย"มรดก 

   
 

หมวด ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๗ 
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ผู�จัดการมรดก 
   

 
มาตรา ๑๗๑๑  ผู�จัดการมรดกน้ันรวมตลอดท้ังบุคคลท่ีต้ังข้ึนโดยพินัยกรรมหรือโดย

คําสั่งศาล 
 
มาตรา ๑๗๑๒  ผู�จัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจต้ังข้ึนได� 
(๑) โดยผู�ทําพินัยกรรมเอง 
(๒) โดยบุคคลซึ่งระบุไว�ในพินัยกรรม ให�เปBนผู�ต้ัง 
 
มาตรา ๑๗๑๓  ทายาทหรือผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานอัยการจะร�องต�อศาลขอให�

ต้ังผู�จัดการมรดกก็ได� ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) เม่ือเจ�ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู�รับพินัยกรรมได�สูญหายไป หรืออยู�

นอกราชอาณาเขต หรือเปBนผู�เยาว" 
(๒) เม่ือผู�จัดการมรดกหรือทายาทไม�สามารถ หรือไม�เต็มใจท่ีจะจัดการ หรือมี

เหตุขัดข�องในการจัดการ หรือในการแบ�งป;นมรดก 
(๓) เม่ือข�อกําหนดพินัยกรรมซึ่งต้ังผู�จัดการมรดกไว�ไม�มีผลบังคับได�ด�วยประการใด ๆ 
การต้ังผู�จัดการมรดกน้ัน ถ�ามีข�อกําหนดพินัยกรรมก็ให�ศาลต้ังตามข�อกําหนด

พินัยกรรม และถ�าไม�มีข�อกําหนดพินัยกรรม ก็ให�ศาลต้ังเพ่ือประโยชน"แก�กองมรดกตามพฤติการณ"
และโดยคํานึงถึงเจตนาของเจ�ามรดก แล�วแต�ศาลจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๗๑๔  เม่ือศาลต้ังให�ผู�ใดเปBนผู�จัดการมรดกเพ่ือการใดโดยเฉพาะ ผู�น้ันไม�

จําต�องทําบัญชีทรัพย"มรดก เว�นแต�จะจําเปBนเพ่ือการน้ัน หรือศาลสั่งให�ทํา 
 
มาตรา ๑๗๑๕  ผู�ทําพินัยกรรมจะต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนให�เปBนผู�จัดการ

มรดกก็ได� 
เว�นแต�จะมีข�อกําหนดไว�ในพินัยกรรมเปBนอย�างอ่ืน ถ�ามีผู�จัดการมรดกหลายคน แต�

ผู�จัดการเหล�าน้ันบางคนไม�สามารถ หรือไม�เต็มใจท่ีจะจัดการ และยังมีผู�จัดการมรดกเหลืออยู�แต�คน
เดียว ผู�น้ันมีสิทธิท่ีจะจัดการมรดกได�โดยลําพัง แต�ถ�ามีผู�จัดการมรดกเหลืออยู�หลายคน ให�สันนิษฐาน
ไว�ก�อนว�า ผู�จัดการเหล�าน้ันแต�ละคนจะจัดการโดยลําพังไม�ได� 

 
มาตรา ๑๗๑๖  หน�าท่ีผู�จัดการมรดกท่ีศาลต้ัง ให�เร่ิมนับแต�วันท่ีได�ฟ;งหรือถือว�าได�

ฟ;งคําสั่งศาลแล�ว 
 
มาตรา ๑๗๑๗  ในเวลาใด ๆ ภายในหน่ึงป:นับแต�วันท่ีเจ�ามรดกตาย แต�ต�องเปBน

เวลาภายหลังท่ีเจ�ามรดกตายแล�วสิบห�าวัน ทายาทหรือผู�มีส�วนได�เสียคนใดคนหน่ึง จะแจ�งความถาม
ไปยังผู�ที่ถูกต้ังเปBนผู�จัดการมรดกโดยพินัยกรรมว�าจะรับเปBนผู�จัดการมรดกหรือไม�ก็ได� 

ถ�าผู�ท่ีได�รับแจ�งความมิได�ตอบรับเปBนผู�จัดการมรดกภายในหน่ึงเดือนนับแต�วันรับ
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แจ�งความน้ัน ให�ถือว�าผู�น้ันปฏิเสธ แต�การรับเปBนผู�จัดการมรดกน้ัน จะทําภายหลังหน่ึงป:นับแต�วันท่ี
เจ�ามรดกตายไม�ได� เว�นแต�ศาลจะอนุญาต 

 
มาตรา ๑๗๑๘  บุคคลต�อไปน้ีจะเปBนผู�จัดการมรดกไม�ได� 
(๑) ผู�ซึ่งยังไม�บรรลุนิติภาวะ 
(๒) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให�เปBนผู�เสมือนไร�ความสามารถ 
(๓) บุคคลซึ่งศาลสั่งให�เปBนคนล�มละลาย 
 
มาตรา ๑๗๑๙  ผู�จัดการมรดกมีสิทธิและหน�าท่ีท่ีจะทําการอันจําเปBน เพ่ือให�การ

เปBนไปตามคําสั่งแจ�งชัดหรือโดยปริยายแห�งพินัยกรรม และเพ่ือจัดการมรดกโดยท่ัวไป หรือเพ่ือ
แบ�งป;นทรัพย"มรดก 

 
มาตรา ๑๗๒๐  ผู�จัดการมรดกต�องรับผิดต�อทายาทตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๘๐๙ 

ถึง ๘๑๒, ๘๑๙, ๘๒๓ แห�งประมวลกฎหมายน้ีโดยอนุโลม และเม่ือเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให�ใช�
มาตรา ๘๓๑ บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๒๑  ผู�จัดการมรดกไม�มีสิทธิท่ีจะได�รับบําเหน็จจากกองมรดก เว�นแต�

พินัยกรรม หรือทายาทโดยจํานวนข�างมากจะได�กําหนดให�ไว� 
 
มาตรา ๑๗๒๒  ผู�จัดการมรดกจะทํานิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส�วนได�เสียเปBนปฏิป;กษ"

ต�อกองมรดกหาได�ไม� เว�นแต�พินัยกรรมจะได�อนุญาตไว� หรือได�รับอนุญาตจากศาล 
 
มาตรา ๑๗๒๓  ผู�จัดการมรดกต�องจัดการโดยตนเอง เว�นแต�จะทําการโดยตัวแทนได�

ตามอํานาจท่ีให�ไว�ชัดแจ�งหรือโดยปริยายในพินัยกรรม หรือโดยคําสั่งศาล หรือในพฤติการณ"เพ่ือ
ประโยชน"แก�กองมรดก 

 
มาตรา ๑๗๒๔  ทายาทย�อมมีความผูกพันต�อบุคคลภายนอกในกิจการท้ังหลายอัน

ผู�จัดการมรดกได�ทําไปภายในขอบอํานาจในฐานะท่ีเปBนผู�จัดการมรดก 
ถ�าผู�จัดการมรดกเข�าทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแก�ทรัพย"สินอย�างใด ๆ 

หรือประโยชน"อย�างอ่ืนใด อันบุคคลภายนอกได�ให� หรือได�ให�คําม่ันว�าจะให�เปBนลาภส�วนตัว ทายาทหา
ต�องผูกพันไม� เว�นแต�ทายาทจะได�ยินยอมด�วย 

 
มาตรา ๑๗๒๕  ผู�จัดการมรดกต�องสืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผู�มีส�วนได�เสียและแจ�งไป

ให�ทราบถึงข�อกําหนดพินัยกรรมท่ีเก่ียวกับผู�มีส�วนได�เสียน้ันภายในเวลาอันสมควร 
 
มาตรา ๑๗๒๖  ถ�าผู�จัดการมรดกมีหลายคน การทําการตามหน�าท่ีของผู�จัดการ

มรดกน้ันต�องถือเอาเสียงข�างมาก เว�นแต�จะมีข�อกําหนดพินัยกรรมเปBนอย�างอ่ืน ถ�าเสียงเท�ากัน เม่ือผู�
มีส�วนได�เสียร�องขอ ก็ให�ศาลเปBนผู�ช้ีขาด 
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มาตรา ๑๗๒๗  ผู�มีส�วนได�เสียคนหน่ึงคนใดจะร�องขอให�ศาลสั่งถอนผู�จัดการมรดก 

เพราะเหตุผู�จัดการมรดกละเลยไม�ทําการตามหน�าท่ี หรือเพราะเหตุอย�างอ่ืนท่ีสมควรก็ได� แต�ต�องร�อง
ขอเสียก�อนท่ีการป;นมรดกเสร็จสิ้นลง 

แม�ถึงว�าจะได�เข�ารับตําแหน�งแล�วก็ดี ผู�จัดการมรดกจะลาออกจากตําแหน�งโดยมีเหตุ
อันสมควรก็ได� แต�ต�องได�รับอนุญาตจากศาล 

 
มาตรา ๑๗๒๘  ผู�จัดการมรดกต�องลงมือจัดทําบัญชีทรัพย"มรดกภายในสิบห�าวัน 
(๑) นับแต�เจ�ามรดกตาย ถ�าในขณะน้ันผู� จัดการมรดกได�รู� ถึงการต้ังแต�งตาม

พินัยกรรมท่ีมอบหมายไว�แก�ตน หรือ 
(๒) นับแต�วันท่ีเร่ิมหน�าท่ีผู�จัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๒๖ ในกรณีท่ีศาลต้ังเปBน

ผู�จัดการมรดก หรือ 
(๓) นับแต�วันท่ีผู�จัดการมรดกรับเปBนผู�จัดการมรดกในกรณีอ่ืน 
 
มาตรา ๑๗๒๙  ผู�จัดการมรดกต�องจัดทําบัญชีทรัพย"มรดกให�แล�วเสร็จภายในหน่ึง

เดือนนับแต�เวลาท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๗๒๘ แต�กําหนดเวลาน้ี เม่ือผู�จัดการมรดกร�องขอก�อนสิ้น
กําหนดเวลาหน่ึงเดือน ศาลจะอนุญาตให�ขยายต�อไปอีกก็ได� 

บัญชีน้ันต�องทําต�อหน�าพยานอย�างน�อยสองคน ซึ่งต�องเปBนผู�มีส�วนได�เสียในกอง
มรดกน้ันด�วย 

บุคคลซึ่งจะเปBนพยานในการทําพินัยกรรมไม�ได�ตามมาตรา ๑๖๗๐ จะเปBนพยานใน
การทําบัญชีใด ๆ ท่ีต�องทําข้ึนตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ีไม�ได� 

 
มาตรา ๑๗๓๐  ให�นํามาตรา ๑๕๖๓, ๑๕๖๔ วรรค ๑ และ ๒ และ ๑๕๖๕ แห�ง

ประมวลกฎหมายน้ีมาใช�บังคับโดยอนุโลม ในระหว�างทายาทกับผู�จัดการมรดกโดยพินัยกรรมและใน
ระหว�างศาลกับผู�จัดการมรดกท่ีศาลต้ัง 

 
มาตรา ๑๗๓๑  ถ�าผู�จัดการมรดกมิได�จัดทําบัญชีภายในเวลาและตามแบบท่ีกําหนด

ไว� หรือถ�าบัญชีน้ันไม�เปBนท่ีพอใจแก�ศาล เพราะความประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง หรือการทุจริต 
หรือความไม�สามารถอันเห็นประจักษ"ของผู�จัดการมรดก ศาลจะถอนผู�จัดการมรดกเสียก็ได� 

 
มาตรา ๑๗๓๒  ผู�จัดการมรดกต�องจัดการตามหน�าท่ีและทํารายงานแสดงบัญชีการ

จัดการและแบ�งป;นมรดกให�เสร็จภายในหน่ึงป:นับแต�วันท่ีระบุไว�ในมาตรา ๑๗๒๘ เว�นแต�ผู�ทํา
พินัยกรรม ทายาทโดยจํานวนข�างมาก หรือศาลจะได�กําหนดเวลาให�ไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๗๓๓  การให�อนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิด หรือข�อตกลงอ่ืน ๆ อัน

เก่ียวกับรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๗๓๒ น้ัน จะสมบูรณ"ต�อเม่ือ
รายงานแสดงบัญชีน้ันได�ส�งมอบล�วงหน�าแก�ทายาทพร�อมด�วยเอกสารอันเก่ียวกับการน้ันไม�น�อยกว�า
สิบวันก�อนแล�ว 
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คดีเก่ียวกับการจัดการมรดกน้ัน มิให�ทายาทฟPองเกินกว�าห�าป:นับแต�การจัดการ
มรดกสิ้นสุดลง 
 

หมวด ๒ 
การรวบรวมจําหน�ายทรัพย"มรดกเปBนตัวเงิน 

และการชําระหน้ีกับแบ�งป;นทรัพย"มรดก 
   

 
มาตรา ๑๗๓๔  เจ�าหน้ีกองมรดกชอบแต�จะได�รับการชําระหน้ีจากทรัพย"สินในกอง

มรดกเท�าน้ัน 
 
มาตรา ๑๗๓๕  ทายาทจําต�องบอกทรัพย"มรดกและหน้ีสินของผู�ตายตามท่ีตนรู�

ท้ังหมดแก�ผู�จัดการมรดก 
 
มาตรา ๑๗๓๖  ตราบใดท่ีเจ�าหน้ีกองมรดก หรือผู�รับพินัยกรรมท่ีปรากฏตัว ยังไม�ได�

รับชําระหน้ี หรือส�วนได�ตามพินัยกรรมแล�วทุกคน ให�ถือว�าทรัพย"มรดกยังคงอยู�ในระหว�างจัดการ 
ในระหว�างเวลาเช�นว�าน้ัน ผู�จัดการมรดกชอบท่ีจะทําการใด ๆ ในทางจัดการตามท่ี

จําเปBนได� เช�นฟPองคดีหรือแก�ฟPองในศาลและอ่ืน ๆ อน่ึง ผู�จัดการมรดกต�องทําการทุกอย�างตามท่ี
จําเปBน เพ่ือเรียกเก็บหน้ีสินซึ่งค�างชําระอยู�แก�กองมรดกภายในเวลาอันเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได� และเม่ือ
เจ�าหน้ีกองมรดกได�รับชําระหน้ีแล�ว ผู�จัดการมรดกต�องทําการแบ�งป;นมรดก 

 
มาตรา ๑๗๓๗  เจ�าหน้ีกองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร�องต�อทายาทคนใดก็ได� แต�ถ�ามี

ผู�จัดการมรดก ให�เจ�าหน้ีเรียกเข�ามาในคดีด�วย 
 
มาตรา ๑๗๓๘  ก�อนแบ�งมรดก เจ�าหน้ีกองมรดกจะบังคับชําระหน้ีเต็มจํานวนจาก

กองมรดกก็ได� ในกรณีเช�นน้ี ทายาทคนหน่ึง ๆ อาจเรียกให�ชําระหน้ีจากทรัพย"มรดกของเจ�ามรดก 
หรือให�เอาเปBนประกันก็ได�จนถึงเวลาแบ�งมรดก 

เม่ือแบ�งมรดกแล�ว เจ�าหน้ีอาจเรียกให�ทายาทคนใดคนหน่ึงชําระหน้ีได�เพียงไม�เกิน
ทรัพย"มรดกท่ีทายาทคนน้ันได�รับไป ในกรณีเช�นน้ี ทายาทคนใดซึ่งได�ชําระหน้ีแก�เจ�าหน้ีกองมรดกเกิน
กว�าส�วนท่ีตนจะต�องเฉลี่ยใช�หน้ี ทายาทคนน้ันมีสิทธิไล�เบ้ียจากทายาทคนอ่ืนได� 

 
มาตรา ๑๗๓๙  ให�ชําระหน้ีท่ีกองมรดกค�างชําระตามลําดับต�อไปน้ี และตาม

บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วยบุริมสิทธิ โดยต�องไม�เปBนท่ีเสื่อมเสียแก�บรรดาเจ�าหน้ีผู�มี
บุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน และบรรดาเจ�าหน้ีท่ีมีประกันโดยการจํานํา
หรือการจํานอง 

(๑) ค�าใช�จ�ายเพ่ือประโยชน"อันร�วมกันของกองมรดก 
(๒) ค�าใช�จ�ายในการทําศพเจ�ามรดก 
(๓) ค�าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค�างชําระอยู� 
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(๔) ค�าจ�างซึ่งเจ�ามรดกค�างชําระแก�เสมียน คนใช�และคนงาน 
(๕) ค�าเคร่ืองอุปโภคบริโภคอันจําเปBนประจําวันซึ่งส�งให�แก�เจ�ามรดก 
(๖) หน้ีสินสามัญของเจ�ามรดก 
(๗) บําเหน็จของผู�จัดการมรดก 
 
มาตรา ๑๗๔๐  เว�นแต�เจ�ามรดกหรือกฎหมายจะได�กําหนดไว�เปBนอย�างอ่ืน ให�

จัดสรรทรัพย"สินของเจ�ามรดกเพ่ือชําระหน้ีตามลําดับต�อไปน้ี 
(๑) ทรัพย"สินนอกจากอสังหาริมทรัพย" 
(๒) อสังหาริมทรัพย"ซึ่งจัดสรรไว�ชัดแจ�งในพินัยกรรมว�าสําหรับชําระหน้ีถ�าหากว�ามี

ทรัพย"สินเช�นน้ัน 
(๓) อสังหาริมทรัพย"ซึ่งทายาทโดยธรรมชอบท่ีจะได�รับในฐานะเช�นน้ัน 
(๔) อสังหาริมทรัพย"ซึ่งเจ�ามรดกทําพินัยกรรมให�แก�ผู�ใดผู�หน่ึงโดยมีเง่ือนไขว�า ผู�น้ัน

ต�องชําระหน้ีของเจ�ามรดก 
(๕) อสังหาริมทรัพย"ซึ่งเจ�ามรดกทําพินัยกรรมให�โดยลักษณะท่ัวไปดังบัญญัติไว�ใน

มาตรา ๑๖๕๑ 
(๖) ทรัพย"สินเฉพาะอย�างซึ่งเจ�ามรดกทําพินัยกรรมให�โดยลักษณะเฉพาะดังบัญญัติ

ไว�ในมาตรา ๑๖๕๑  
ทรัพย"สินอย�างใดอย�างหน่ึงซึ่งได�จัดสรรไว�ตามความท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�นน้ัน ให�เอา

ออกขายทอดตลาด แต�ทายาทคนใดคนหน่ึงอาจมิให�มีการขายเช�นว�าน้ันได� โดยชําระราคาทรัพย"สิน
น้ันท้ังหมด หรือแต�บางส�วนตามท่ีผู�ตีราคาซึ่งศาลต้ังข้ึนได�กําหนดให� จนพอแก�จํานวนท่ีจะชําระหน้ี
ให�แก�เจ�าหน้ี 

 
มาตรา ๑๗๔๑  เจ�าหน้ีกองมรดกคนใดคนหน่ึง จะคัดค�านการขายทอดตลาดหรือ

การตีราคาทรัพย"สินดังระบุไว�ในมาตราก�อน โดยเสียค�าใช�จ�ายของตนเองก็ได� ถ�าเจ�าหน้ีได�ร�องคัดค�าน
แล�ว ยังได�กระทําการขายทอดตลาด หรือตีราคาไป จะยกการขายทอดตลาดหรือตีราคาน้ันข้ึนยันต�อ
เจ�าหน้ีผู�ร�องคัดค�านแล�วน้ันหาได�ไม� 

 
มาตรา ๑๗๔๒  ถ�าในการชําระหน้ีซึ่งค�างชําระอยู�แก�ตน เจ�าหน้ีคนใดคนหน่ึงได�รับ

ต้ังในระหว�างท่ีผู�ตายมีชีวิตอยู� ให�เปBนผู�รับประโยชน"ในการประกันชีวิต เจ�าหน้ีคนน้ันชอบท่ีจะได�รับ
เงินท้ังหมด ซึ่งได�ตกลงไว�กับผู�รับประกัน อน่ึง เจ�าหน้ีเช�นว�าน้ัน จําต�องส�งเบ้ียประกันภัยคืนเข�ากอง
มรดกก็ต�อเม่ือเจ�าหน้ีคนอ่ืน ๆ พิสูจน"ได�ว�า 

(๑) การท่ีผู�ตายชําระหน้ีให�แก�เจ�าหน้ีโดยวิธีดังกล�าวมาน้ันเปBนการขัดต�อบทบัญญัติ
มาตรา ๒๓๗ แห�งประมวลกฎหมายน้ี และ 

(๒) เบ้ียประกันภัยเช�นว�าน้ัน เปBนจํานวนสูงเกินส�วนเม่ือเทียบกับรายได�หรือฐานะ
ของผู�ตาย 

ถึงอย�างไรก็ดี เบ้ียประกันภัยซึ่งจะพึงส�งคืนเข�ากองมรดกน้ันต�องไม�เกินกว�าจํานวน
เงินท่ีผู�รับประกันชําระให� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๒ 
- 
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มาตรา ๑๗๔๓  ทายาทโดยธรรม หรือผู�รับพินัยกรรมโดยลักษณะท่ัวไปไม�จําต�อง
ปฏิบัติตามข�อกําหนดในพินัยกรรมลักษณะเฉพาะเกินกว�าจํานวนทรัพย"มรดกท่ีตนได�รับ 

 
มาตรา ๑๗๔๔  ผู�จัดการมรดกไม�จําต�องส�งมอบทรัพย"มรดกหรือส�วนใดส�วนหน่ึง

แห�งทรัพย"มรดกให�แก�ทายาทก�อนป:หน่ึงนับแต�วันท่ีเจ�ามรดกถึงแก�ความตาย เว�นแต�เจ�าหน้ีกองมรดก
และผู�รับพินัยกรรมท่ีปรากฏตัวได�รับชําระหน้ีและส�วนได�ตามพินัยกรรมแล�วทุกคน 
 

หมวด ๓ 
การแบ�งมรดก 

   
 

มาตรา ๑๗๔๕  ถ�ามีทายาทหลายคน ทายาทเหล�าน้ันมีสิทธิและหน�าท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย"มรดกร�วมกันจนกว�าจะได�แบ�งมรดกกันเสร็จแล�ว และให�ใช�มาตรา ๑๓๕๖ ถึงมาตรา ๑๓๖๖ 
แห�งประมวลกฎหมายน้ีบังคับ เพียงเท�าท่ีไม�ขัดกับบทบัญญัติแห�งบรรพน้ี 

 
มาตรา ๑๗๔๖  ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย หรือข�อความในพินัยกรรมถ�าหากมี ให�

สันนิษฐานไว�ก�อนว�า ผู�เปBนทายาทด�วยกันมีส�วนเท�ากันในกองมรดกท่ียังไม�ได�แบ�ง 
 
มาตรา ๑๗๔๗  การท่ีทายาทคนใดได�รับทรัพย"สินอย�างหน่ึงอย�างใด หรือประโยชน"

อย�างอ่ืนใดจากเจ�ามรดกโดยการให� หรือโดยการอย�างอ่ืนใด ซึ่งทําให�โดยเสน�หาในระหว�างเวลาท่ีเจ�า
มรดกยังมีชีวิตอยู�น้ัน หาทําให�สิทธิในการแบ�งป;นทรัพย"มรดกของทายาทคนน้ัน ต�องเสื่อมเสียไปแต�
โดยประการใดไม� 

 
มาตร ๑๗๔๘  ทายาทคนใดครอบครองทรัพย"มรดกซึ่งยังมิได�แบ�งกัน ทายาทคนน้ัน

มีสิทธิท่ีจะเรียกร�องให�แบ�งทรัพย"มรดกน้ันได� แม�ว�าจะล�วงพ�นกําหนดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ 
แล�วก็ดี 

สิทธิที่จะเรียกให�แบ�งทรัพย"มรดกตามวรรคก�อน จะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละสิบป:
ไม�ได� 

 
มาตรา ๑๗๔๙  ถ�ามีคดีฟPองเรียกทรัพย"มรดก ผู�ซึ่งอ�างว�าตนเปBนทายาทมีสิทธิใน

ทรัพย"มรดกน้ัน จะร�องสอดเข�ามาในคดีก็ได� 
แต�ศาลจะเรียกทายาทอ่ืน นอกจากคู�ความ หรือผู�ร�องสอด ให�เข�ามารับส�วนแบ�ง 

หรือกันส�วนแห�งทรัพย"มรดกไว�เพ่ือทายาทอ่ืนน้ันไม�ได� 
 
มาตรา ๑๗๕๐  การแบ�งป;นทรัพย"มรดกน้ัน อาจทําได�โดยทายาทต�างเข�าครอบครอง

ทรัพย"สินเปBนส�วนสัด หรือโดยการขายทรัพย"มรดกแล�วเอาเงินท่ีขายได�มาแบ�งป;นกันระหว�างทายาท 
ถ�าการแบ�งป;นมิได�เปBนไปตามวรรคก�อน แต�ได�ทําโดยสัญญา จะฟPองร�องให�บังคับคดี

หาได�ไม� เว�นแต�จะมีหลักฐานเปBนหนังสืออย�างหน่ึงอย�างใด ลงลายมือช่ือฝRายท่ีต�องรับผิดหรือตัวแทน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๓ 
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ของฝRายน้ันเปBนสําคัญ ในกรณีเช�นน้ีให�นํามาตรา ๘๕๐, ๘๕๒ แห�งประมวลกฎหมายน้ีว�าด�วย
ประนีประนอมยอมความมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๕๑  ภายหลังท่ีได�แบ�งมรดกกันแล�ว ถ�าทรัพย"สินท้ังหมดหรือบางส�วน ซึ่ง

ทายาทคนใดคนหน่ึงได�รับตามส�วนแบ�งป;นน้ัน หลุดมือไปจากทายาทคนน้ันเน่ืองจากการรอนสิทธิ 
ทายาทคนอ่ืน ๆ จําต�องใช�ค�าทดแทน 

หน้ีเช�นว�าน้ัน เปBนอันระงับเม่ือมีการตกลงกันไว�เปBนอย�างอ่ืน หรือการรอนสิทธิเปBน
ผลเน่ืองมาจากความผิดของทายาทผู�ถูกรอนสิทธิ หรือเน่ืองมาจากเหตุซึ่งเกิดข้ึนภายหลังการแบ�งป;น 

ทายาทคนอ่ืน ๆ ต�องใช�ค�าทดแทนให�แก�ทายาทผู�ถูกรอนสิทธิตามส�วนแห�งส�วนแบ�ง
ของตน แต�ให�หักจํานวนท่ีเปBนส�วนเฉลี่ย ซึ่งทายาทผู�ถูกรอนสิทธิจะต�องออกกับเขาด�วยน้ันออกเสีย 
แต�ถ�าทายาทคนใดคนหน่ึงเปBนคนหน้ีสินล�นพ�นตัว ทายาทคนอ่ืน ๆ ต�องรับผิดในส�วนของทายาทคน
น้ันตามส�วนเฉลี่ยเช�นเดียวกัน แต�ให�หักจํานวนท่ีเปBนส�วนเฉลี่ยซึ่งทายาทผู�ท่ีจะได�รับค�าทดแทนจะต�อง
ออกแทนทายาทผู�ที่มีหน้ีสินล�นพ�นตัวน้ันออกเสีย 

บทบัญญัติในวรรคก�อน ๆ มิให�ใช�บังคับแก�ผู�รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ 
 
มาตรา ๑๗๕๒  คดีฟPองให�รับผิดเน่ืองจากการรอนสิทธิตามมาตรา ๑๗๕๑ น้ัน มิให�

ฟPองเม่ือพ�นกําหนดสามเดือนนับแต�เม่ือถูกรอนสิทธิ 
 

ลักษณะ ๕ 
มรดกท่ีไม�มผีู�รบั 
   

 
มาตรา ๑๗๕๓  ภายใต�บังคับแห�งสิทธิของเจ�าหน้ีกองมรดก เม่ือบุคคลใดถึงแก�ความ

ตายโดยไม�มีทายาทโดยธรรมหรือผู�รับพินัยกรรม หรือการต้ังมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลน้ัน
ตกทอดแก�แผ�นดิน 

 
ลักษณะ ๖ 
อายุความ 

   
 

มาตรา ๑๗๕๔  ห�ามมิให�ฟPองคดีมรดกเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป: นับแต�เม่ือเจ�ามรดก
ตาย หรือนับแต�เม่ือทายาทโดยธรรมได�รู� หรือควรได�รู�ถึงความตายของเจ�ามรดก 

คดีฟPองเรียกตามข�อกําหนดพินัยกรรม มิให�ฟPองเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป:นับแต�เม่ือผู�รับ
พินัยกรรมได�รู�หรือควรได�รู�ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู�ตามพินัยกรรม 

ภายใต�บังคับแห�งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห�งประมวลกฎหมายน้ี ถ�าสิทธิเรียกร�องของ
เจ�าหน้ีอันมีต�อเจ�ามรดกมีกําหนดอายุความยาวกว�าหน่ึงป: มิให�เจ�าหน้ีน้ันฟPองร�องเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป:
นับแต�เม่ือเจ�าหน้ีได�รู� หรือควรได�รู�ถึงความตายของเจ�ามรดก 

ถึงอย�างไรก็ดี สิทธิเรียกร�องตามท่ีว�ามาในวรรคก�อน ๆ น้ัน มิให�ฟPองร�องเม่ือพ�น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๔ 
- 
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กําหนดสิบป:นับแต�เม่ือเจ�ามรดกตาย 
[เลขมาตรา ๑๙๓/๒๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติให�ใช�

บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ที่ได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๕๓๕] 
 
มาตรา ๑๗๕๕  อายุความหน่ึงป:น้ัน จะยกข้ึนต�อสู�ได�ก็แต�โดยบุคคลซึ่งเปBนทายาท 

หรือบุคคลซึ่งชอบท่ีจะใช�สิทธิของทายาท หรือโดยผู�จัดการมรดก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๕ 
- 
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พระราชกฤษฎีกาให�ใช�บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" บรรพ ๑ และ ๒ ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม�๒๐๒ 
 
พระราชกฤษฎีกาให�ใช�บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" บรรพ ๓ ท่ีได�ตรวจชําระ
ใหม�๒๐๓ 
 
พระราชกฤษฎีกาให�ใช�บทบัญญัติ บรรพ ๔ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"๒๐๔ 
 
*พระราชบัญญัติเทียบตําแหน�งรัฐมนตรีกับตําแหน�งเสนาบดีแต�ก�อน พุทธศักราช ๒๔๗๕๒๐๕ 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืนใด ซึ่งประกาศใช�อยู�ในเวลาน้ี คําว�า 
เสนาบดี ให�อ�านเปBนรัฐมนตรี คําท่ีกล�าวถึงเสนาบดีกระทรวงใด ๆ ให�หมายความว�า รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงน้ัน ๆ และคําว�า กฎเสนาบดี ให�อ�านเปBนกฎกระทรวง 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๖๒๐๖ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ี ต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗๒๐๗ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒)๒๐๘ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓)๒๐๙ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 

                                                 
๒๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๒/-/หน�า ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ 
๒๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๕/-/หน�า ๑/๑ มกราคม ๒๔๗๑ 
๒๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๗/-/หน�า ๔๔๒/๑๘ มีนาคม ๒๔๗๓ 
๒๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๙/-/หน�า ๕๗๗/๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๕ 
๒๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๐/-/หน�า ๑๓/๒ เมษายน ๒๔๗๖ 
๒๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๑/-/หน�า ๔๔๑/๒ กันยายน ๒๔๗๗ 
๒๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน�า ๗๑/๒๑ เมษายน ๒๔๗๘ 
๒๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน�า ๓๓๗/๕ พฤษภาคม ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๖ 
- 
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พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช 
๒๔๗๗๒๑๐ 

 
มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 

พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ บรรพ ๖ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช 
๒๔๗๗๒๑๑ 

 
มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ี ต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๘๒๑๒ 
 
มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวัน นับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเฉพาะสัญญาจํานองท่ีได�ทําต้ังแต�วันใช�

พระราชบัญญัติเปBนต�นไป 
 
มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๕๒ แห�งกฎหมายลักษณะล�มละลาย ร.ศ. ๑๓๐ และ

บทบัญญัติแห�งกฎหมายอ่ืนใดซึ่งเก่ียวถึงสิทธิของผู�รับจํานองจะนํามาใช�บังคับได�เพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือ
แย�งกับบทบัญญัติมาตรา ๗๓๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ตามท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" พุทธศักราช ๒๔๗๙๒๑๓ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๕ แห�งประมวนกดหมายแพ�งและ
พานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖๒๑๔ 

 
มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชกําหนดน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 

                                                 
๒๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน�า ๔๗๔/๒๙ พฤษภาคม ๒๔๗๘ 
๒๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน�า ๕๒๙/๗ มิถุนายน ๒๔๗๘ 
๒๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน�า ๑๓๒๐/๒๙ กันยายน ๒๔๗๘ 
๒๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๓/-/หน�า ๖๓๔/๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ 
๒๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๓๒/หน�า ๑๐๘๙/๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๗ 
- 
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พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๖ แห�งประมวนกดหมายแพ�งและ
พานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖๒๑๕ 

 
มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชกําหนดน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 

 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๕ แห�งประมวน
กดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ พุทธสักราช ๒๔๘๖๒๑๖ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห�ไช�บทบัญญัติบัพ ๖ แห�งประมวน
กดหมายแพ�งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ พุทธสักราช ๒๔๘๖๒๑๗ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕๒๑๘ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เปBนต�น

ไป 
 

พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๙๖๒๑๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๒๒๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 

                                                 
๒๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๓๒/หน�า ๑๐๙๒/๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๖ 
๒๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๔๗/หน�า ๑๓๔๓/๑๔ กันยายน ๒๔๘๖ 
๒๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๐/ตอนท่ี ๔๗/หน�า ๑๓๔๕/๑๔ กันยายน ๒๔๘๖ 
๒๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๙/ตอนท่ี ๑๒/หน�า ๑๘๙/๒๖ กุมภาพันธ" ๒๔๙๕ 
๒๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๗๐/ตอนท่ี ๘/หน�า ๑๗๖/๒๗ มกราคม ๒๔๙๖ 
๒๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๘ 
- 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติว�า ชายและหญิงมีสิทธิเท�าเทียมกัน จําต�องแก�ไข
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"เพ่ือให�สอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดย
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"มาตรา ๒๐ เพ่ือให�สอดคล�องกับการแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๔๕ ซึ่งให�ศาลมีอํานาจอนุญาตให�ชายและหญิงท่ีมีอายุตํ่ากว�าสิบแปดป:บริบูรณ"
ทําการสมรสได� โดยบัญญัติให�ชายหญิงซึ่งได�รับอนุญาตจากศาลทําการสมรสได�ก�อนอายุครบสิบแปดป:
บริบูรณ"บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส นอกจากน้ีได�พิจารณาเห็นว�า มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา 
๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ และวรรคสองของมาตรา ๑๓๗ เปBน
บทบัญญัติที่จํากัดสิทธิสตรี สมควรยกเลิกเสีย  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" ท่ีได�ตรวจชําระใหม� 
พ.ศ. ๒๕๑๙๒๒๑ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปBนต�นไป 
 
มาตรา ๑๒  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติว�าชายและหญิงมีสิทธิเท�าเทียมกัน จําต�องแก�ไข
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" เพ่ือให�สอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑๒๒๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 

 
มาตรา ๑๑  การเสนอขายหุ�นและหุ�นกู�ต�อประชาชนท่ีได�มีการจดทะเบียนหนังสือช้ี

ชวน หนังสือบอกกล�าวปRาวร�อง หรือหนังสืออย�างอ่ืนในการช้ีชวนให�ซื้อหุ�นหรือหุ�นกู�โดยถูกต�องตาม
กฎหมายในวันประกาศพระราชบัญญัติน้ีในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�คงดําเนินการต�อไปได�อีกไม�เกิน
เก�าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ และให�นํามาตรา ๑๒๓๐ มาตรา ๑๒๓๑ มาตรา 
๑๒๓๒ มาตรา ๑๒๓๓ มาตรา ๑๒๓๔ และมาตรา ๑๒๓๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" มา
ใช�บังคับจนกว�าจะพ�นกําหนดเวลาดังกล�าว 

 

                                                 
๒๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๔/๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๒๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๕/ตอนท่ี ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๙๘/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๙ 
- 
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มาตรา ๑๒  บริษัทใดจัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"อยู�ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับและมีผู�ถือหุ�นต้ังแต�หน่ึงร�อยคนอยู�แล�ว หรือมีผู�ถือหุ�นเพ่ิมข้ึนถึงหน่ึงร�อยคน
ข้ึนไปภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ยังคงเปBนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"ต�อไป 

 
มาตรา ๑๓  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย"รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได�มีการประกาศใช�
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งกําหนดให�บริษัทมหาชนจํากัดต�องมีผู�ถือหุ�นต้ังแต�
หน่ึงร�อยคน และมีบทบัญญัติควบคุมการเสนอขายหุ�นและหุ�นกู� เพ่ือปPองกันมิให�ประชาชนถูก
หลอกลวงแล�ว สมควรกําหนดห�ามมิให�บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"มีผู�ถือหุ�น
ถึงหน่ึงร�อยคนและเสนอขายหุ�น หรือหุ�นกู�ต�อประชาชน ซึ่งจําเปBนต�องแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย" บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หมวด ๔ เฉพาะมาตราท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�องกับหลักการ
ดังกล�าว  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓๒๒๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 

มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีมีการให�ของหม้ันกันไว�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�
ของหม้ันดังกล�าวตกเปBนสิทธิแก�หญิงเม่ือได�ทําการสมรสแล�ว 

 
มาตรา ๖๓  นิติกรรมท่ีคู�สมรสฝRายหน่ึงได�กระทําไปในการจัดการสินสมรส โดย

ปราศจากความยินยอมของคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ การให�สัตยาบัน
หรือการขอให�ศาลเพิกถอนนิติกรรมน้ัน ให�เปBนไปตามมาตรา ๑๔๘๐ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"ก�อนการแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๔  ถ�ามีคดีฟPองขอให�ศาลแสดงว�าการสมรสเปBนโมฆะเพราะเหตุสมรสฝRา

ฝVนบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕๒ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ค�างพิจารณาอยู�ในศาลใดในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ศาลน้ันพิจารณาพิพากษาคดีต�อไปได�จนกว�าคดีจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีมีการสมรสฝRาฝVนมาตรา ๑๔๕๒ แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" สิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพหรือสิทธิในมรดกของคู�สมรสท่ีตายซึ่งคู�สมรสอีกฝRายหน่ึงท่ีสมรส
โดยสุจริตมีอยู�แล�วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�เปBนไปตามมาตรา ๑๔๙๙ แห�งประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย"ก�อนการแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๒๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๗/ตอนท่ี ๑๘๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๖ กันยายน ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๐ 
- 
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มาตรา ๖๖  ในการจดทะเบียนเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมาย ถ�าเจ�าหน�าท่ีได�ส�ง

แจ�งความการขอจดทะเบียนไปยังเด็กหรือมารดาเด็กแล�ว แต�ยังไม�มีการจดทะเบียนก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ การจดทะเบียนเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายให�บังคับตามบทบัญญัติแห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๗  บิดาซึ่งได�จดทะเบียนรับเด็กเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายก�อนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับย�อมมีสิทธิร�องขอต�อศาลให�ถอนความเปBนผู�ปกครองได�ตามมาตรา ๑๕๕๒ 
แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ไม�ว�าบิดาจะได�เคยร�อง
ขอต�อศาลให�มีคําสั่งถอนความเปBนผู�ปกครองมาก�อนแล�วหรือไม�ก็ตาม 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่มีการต้ังผู�ปกครองโดยพินัยกรรม ถ�าผู�ที่ทําพินัยกรรมตายก�อน

วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ การต้ังผู�ปกครองให�เปBนไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ก�อน
การแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๙  บทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ และมาตรา ๑๕๙๘/๒๓ แห�งประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ"
ของการให�ความยินยอมในการรับเด็กเปBนบุตรบุญธรรมท่ีได�กระทําไปแล�วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๗๐  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ"ของการหม้ัน การสมรส สัญญาก�อน
สมรส การเปBนบิดามารดากับบุตร การเปBนผู�ปกครอง และการรับบุตรบุญธรรมท่ีได�มีอยู�แล�วในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ เว�นแต�ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๗๑  บรรดาอายุความหรือระยะเวลาท่ีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย" ได� กําหนดไว�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญั ติ น้ี ใช� บัง คับ หากยังไม�สิ้นสุดลงในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ และอายุความหรือระยะเวลาท่ีกําหนดข้ึนใหม�น้ันแตกต�างกับอายุความหรือ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�เดิม ก็ให�นําอายุความหรือระยะเวลาท่ียาวกว�ามาบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ว�าด�วยความสมบูรณ"ของการหม้ันและผลของการหม้ัน การ
คุ�มครองคู�สมรสท่ีวิกลจริต การจัดการสินสมรส การแยกสินสมรสและรวมสินสมรส การสมรสท่ีเปBน
โมฆะ เหตุหย�า ผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรในกรณีมีการหย�า บทสันนิษฐานความเปBนบุตรชอบด�วย
กฎหมาย การฟPองคดีไม�รับเด็กเปBนบุตร การฟPองปฏิเสธความเปBนบุตร การจดทะเบียนเด็กเปBนบุตร 
การฟPองให�รับเด็กเปBนบุตร  อํานาจปกครอง การเปBนผู�อนุบาลและผู�พิทักษ" การจัดการทรัพย"สินของ
ผู�เยาว" สิทธิหน�าท่ีของบิดามารดาและบุตร ผู�ปกครอง และบุตรบุญธรรม น้ัน ยังไม�สอดคล�องและไม�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๑ 
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เอ้ืออํานวยต�อสภาพความเปBนอยู�ในสังคมป;จจุบัน สมควรปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึง
จําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ ๑ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีได�ตรวจชําระใหม� 
พ.ศ. ๒๕๓๕๒๒๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 

มาตรา ๑๘  ให�นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากบทบัญญัติบรรพ ๑ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งได�ใช�บังคับโดยพระราชกฤษฎีกาให�ใช�บทบัญญัติแห�งประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย"บรรพ ๑ และบรรพ ๒ ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. ๒๔๖๘ ได�ใช�บังคับมาเปBน
เวลานานและบทบัญญัติหลายประการล�าสมัย ไม�เหมาะสมและสอดคล�องกับสภาพสังคมป;จจุบัน 
สมควรปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๒๕ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นหกสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมีการแก�ไขพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ให�ยกเลิกการกําหนดอัตราส�วนการถือหุ�น และจํานวนผู�ถือหุ�นของ
บริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ือให�การแปรสภาพบริษัทจํากัดเปBนบริษัทมหาชนจํากัด เปBนไปโดยความ
สมัครใจ ในกรณีท่ีบริษัทจํากัดประสงค"จะช้ีชวนให�ประชาชนร�วมลงทุน  จึงจําเปBนต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๒๒๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 

 

                                                 
๒๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๒/หน�า ๑/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๓/หน�า ๕๖/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๙ เมษายน ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๒ 
- 
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มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๔๙๙ วรรคสอง แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย" ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มิให�ใช�บังคับแก�สัญญาขายฝากท่ีได�ทําไว�ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"ในเร่ืองขายฝากมีบทบัญญัติยังไม�เหมาะสม เปBนเหตุให�มีการเอาเปรียบผู�ขายฝากโดยการ
กําหนดสินไถ�ท่ีสูงเกินควร เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายห�ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา รวมท้ังในกรณีท่ีถึง
กําหนดเวลาไถ�ผู�ซื้อฝากมักจะหลีกเลี่ยงไม�ยอมให�มีการไถ�จนเปBนเหตุให�ผู�ขายฝากต�องสูญเสีย
กรรมสิทธ์ิในทรัพย"สินไปโดยไม�ชอบธรรม นอกจากน้ี เห็นควรปรับปรุงระยะเวลาในการใช�สิทธิไถ�ใน
สัญญาขายฝากให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๑๒๒๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปBน
ต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคุ�มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได�บัญญัติให�หน้ีท่ีเกิดจากการไม�ชําระค�าจ�าง ค�าล�วงเวลา  ค�าทํางานในวันหยุด 
ค�าล�วงเวลาในวันหยุด ค�าชดเชย ค�าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมให�ลูกจ�าง หรือ
กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน แล�วแต�กรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย"สินท้ังหมดของนายจ�างซึ่งเปBน
ลูกหน้ีในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในค�าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"  ดังน้ัน จึง
สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ให�สอดคล�องกับกฎหมายว�า
ด�วยการคุ�มครองแรงงานในส�วนท่ีเก่ียวกับสิทธิของลูกจ�าง โดยให�รวมความถึง สิทธิของเสมียน คนใช� 
และคนงาน ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๕๓ เดิมด�วย โดยกําหนดลําดับบุริมสิทธิในเงินท่ีลูกจ�างมีสิทธิ
ได�รับอยู�ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในค�าภาษีอากร ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมได�
เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕๗ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ"และจํานวนเงินสูงสุดของบุริมสิทธิในเงินท่ีลูกจ�างมีสิทธิได�รับให�เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในป;จจุบันด�วย  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๒๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 

                                                 
๒๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน�า ๑/๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ 
๒๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๑๐ ก/หน�า ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๓ 
- 
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มาตรา ๑๗  พระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบถึงนิติกรรม สิทธิ หน�าท่ี หรือความรับผิด
ตามกฎหมายอันได�กระทําลงหรือมีข้ึนก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปBนการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ในส�วนท่ีเก่ียวกับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย"และ
สังหาริมทรัพย" ประเภทของสังหาริมทรัพย"ท่ีต�องจดทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี จํานวนเงินในการ
กู�ยืมเงินท่ีต�องมีหลักฐานแห�งการกู�ยืมเปBนหนังสือ จํานวนเงินท่ีเจ�าสํานักโรงแรมต�องรับผิดในการท่ี
ทรัพย"สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหาย อัตราค�าธรรมเนียมและค�าคัดสําเนาเอกสารตามท่ี
ปรากฏในบทบัญญัติท่ีว�าด�วยบริษัทจํากัด รวมถึงจํานวนเงินรางวัลหรือค�าธรรมเนียมท่ีบุคคลผู�มีสิทธิ
จะรับทรัพย"สินหายต�องชําระให�แก�ผู�เก็บได�หรือแก�ส�วนราชการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให�สอดคล�องกับ
สภาพการณ"ทางเศรษฐกิจและสภาวการณ"ในป;จจุบัน  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙๒๒๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปBนการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ�นส�วนและบริษัทของบรรพ ๓ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" 
กรณีการลาออกของหุ�นส�วนผู�จัดการในห�างหุ�นส�วนจดทะเบียนและห�างหุ�นส�วนจํากัด และการลาออก
ของกรรมการบริษัทจํากัด กําหนดเวลาท่ีการลาออกมีผล ตลอดจนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต�อ
นายทะเบียนภายในกําหนดเวลา เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในผลทางกฎหมาย และการนําผลทาง
กฎหมายและข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�องกับกรณีดังกล�าวไปใช�อ�างอิง  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๓๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 

 
มาตรา ๗  พระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบถึงนิติกรรม สิทธิ หน�าท่ี หรือความรับผิดตาม

กฎหมายอันได�กระทําลงหรือมีขึ้นก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 
มาตรา ๘  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๒๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน�า ๑/๒๒ กุมภาพันธ" ๒๕๔๙ 
๒๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน�า ๑๔/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๔ 
- 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให�ความคุ�มครองศักด์ิศรีความเปBนมนุษย" สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได�รับความคุ�มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปBนประมุข แต�บทบัญญัติมาตรา 
๑๔๔๕ มาตรา ๑๔๔๖ มาตรา ๑๔๔๗/๑ วรรคสาม มาตรา ๑๕๑๖ (๑) และมาตรา ๑๕๒๓ วรรค
หน่ึง แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" เปBนบทบัญญัติท่ีเลือกปฏิบัติโดยไม�เปBนธรรมต�อบุคคล
เพราะเหตุแห�งความแตกต�างในเร่ืองเพศ สมควรแก�ไขบทบัญญัติดังกล�าวให�สอดคล�องกับหลักการมี
สิทธิเท�าเทียมกันระหว�างชายและหญิง และหลักการห�ามมิให�เลือกปฏิบัติโดยไม�เปBนธรรมต�อบุคคล
เพราะเหตุแห�งความแตกต�างในเร่ืองเพศท่ีเคยได�รับความคุ�มครองตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปBนประมุข  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติ
น้ี 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๓๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได�มีกฎหมายว�าด�วยทรัสต"
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งกําหนดให�สามารถก�อต้ังทรัสต"เพ่ือเปBนเคร่ืองมืออีกประการหน่ึงท่ีจะทําให�
ธุรกรรมในตลาดทุนเปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพและสามารถแก�ไขข�อติดขัดบางประการในการระดม
ทุนและในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนได�  ดังน้ัน เพ่ือให�สอดคล�องกับกฎหมายดังกล�าว  จึง
จําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๓๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว�าด�วยหุ�นส�วนและบริษัทใช�บังคับมาเปBนเวลานาน บทบัญญัติบาง
มาตราสร�างภาระโดยไม�จําเปBนแก�ประชาชนและก�อให�เกิดความยุ�งยาก ซ้ําซ�อน และความล�าช�าต�อ
การปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการ นอกจากน้ี ยังเปBนอุปสรรคต�อการเสริมสร�างศักยภาพในการแข�งขัน
ของประเทศอีกด�วย  ดังน้ัน เพ่ือขจัดป;ญหาและอุปสรรคดังกล�าวและเพ่ือให�การดําเนินกิจการค�าใน
รูปแบบของห�างหุ�นส�วนและบริษัทมีความคล�องตัวมากย่ิงข้ึน  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๒๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๙ ก/หน�า ๔๒/๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ 
๒๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๑ ก/หน�า ๑๒/๓ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๕ 
- 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๓๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติบรรพ ๕ แห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ว�าด�วยการร�องต�อศาลขอให�สั่งอนุญาตให�สามีภริยาอยู�ต�างหาก 
การเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิง การเปBนบุตรชอบด�วยกฎหมายของชาย การนับวันท่ีเปBนบุตร
ชอบด�วยกฎหมายของบิดา และการกลับมีอํานาจปกครองบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะเม่ือมีการเลิกรับ
บุตรบุญธรรม น้ัน ยังไม�สอดคล�องและไม�เอ้ืออํานวยต�อสภาพความเปBนอยู�ในสังคมป;จจุบัน สมควร
ปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗๒๓๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 

มาตรา ๑๘  บทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบกระเทือนถึงสัญญาท่ีได�ทําไว�
ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ เว�นแต�กรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไว�เปBนอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนัดนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ สิทธิและ

หน�าท่ีของเจ�าหน้ีและผู�คํ้าประกัน ให�เปBนไปตามมาตรา ๖๘๖ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"
ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีเจ�าหน้ีกระทําการใด ๆ นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

อันมีผลเปBนการลดจํานวนหน้ีท่ีมีการคํ้าประกัน รวมท้ังดอกเบ้ีย ค�าสินไหมทดแทน หรือค�าภาระติด
พันอันเปBนอุปกรณ"แห�งหน้ีรายน้ัน ให�ผู�คํ้าประกันเปBนอันหลุดพ�นจากการคํ้าประกันตามเง่ือนไขท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา ๖๙๑ วรรคหน่ึง แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๑  บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๗ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่ง

แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให�ใช�กับสัญญาจํานองท่ียังมีผลบังคับอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช�บังคับด�วย 

 

                                                 
๒๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน�า ๕/๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
๒๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๗๗ ก/หน�า ๑๔/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๖ 
- 
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มาตรา ๒๒  บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๘ และมาตรา ๗๓๕ แห�งประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให�ใช�บังคับกับการบังคับจํานองท่ีทําข้ึนนับแต�
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับด�วย 

 
มาตรา ๒๓  บทบัญญัติตามมาตรา ๗๓๗ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่ง

แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให�ใช�บังคับกับกรณีที่ผู�รับโอนต�องการไถ�ถอนจํานองเม่ือมีการบอก
กล�าวบังคับจํานองตามมาตรา ๗๓๕ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๔  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย"รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย"ท่ีใช�บังคับอยู�ในป;จจุบันยังไม�เพียงพอท่ีจะคุ�มครองสิทธิและให�ความเปBน
ธรรมแก�ผู�คํ้าประกันและผู�จํานองซึ่งมิใช�ลูกหน้ีช้ันต�น แต�เปBนเพียงบุคคลภายนอกท่ียอมผูกพันตนต�อ
เจ�าหน้ีในการท่ีจะชําระหน้ีแทนลูกหน้ีเท�าน้ัน โดยข�อเท็จจริงในทางปฏิบัติปรากฏว�าเจ�าหน้ีส�วนใหญ�
ซึ่งเปBนสถาบันการเงินหรือผู�ประกอบอาชีพให�กู�ยืม มักจะอาศัยอํานาจต�อรองท่ีสูงกว�าหรือความ
ได�เปรียบในทางการเงินกําหนดข�อตกลงอันเปBนการยกเว�นสิทธิของผู�คํ้าประกันหรือผู�จํานองตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว� หรือให�ค้ําประกัน หรือผู�จํานองต�องรับผิดเสมือนเปBนลูกหน้ีช้ันต�น กรณีจึงส�งผลให�
ผู�คํ้าประกัน หรือผู�จํานองซึ่งเปBนประชาชนท่ัวไปไม�ได�รับความคุ�มครองตามเจตนารมณ"ของกฎหมาย 
รวมท้ังต�องกลายเปBนผู�ถูกฟPองล�มละลายอีกเปBนจํานวนมาก  ดังน้ัน เพ่ือสร�างความเปBนธรรมให�แก�ผู�คํ้า
ประกันและผู�จํานอง  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๓๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 
 

มาตรา ๘  ข�อตกลงใดท่ีได�ทําข้ึนระหว�างวันท่ีพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช�บังคับจนถึงวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช�บังคับ ให�ยังคงใช�บังคับต�อไปได�เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีเจ�าหน้ีกระทําการใด ๆ ระหว�างวันท่ีพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช�บังคับจนถึงวันก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ อันมีผลเปBนการลดจํานวนหน้ีท่ีมีการคํ้าประกัน รวมท้ังดอกเบ้ีย ค�าสินไหม
ทดแทน หรือค�าภาระติดพันอันเปBนอุปกรณ"แห�งหน้ีรายน้ัน ให�เจ�าหน้ีมีหนังสือแจ�งให�ผู�คํ้าประกัน

                                                 
๒๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๓ ก/หน�า ๓๐/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๗ 
- 
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ทราบถึงการลดหน้ีดังกล�าวภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ และให�ผู�คํ้าประกัน
เปBนอันหลุดพ�นจากการคํ้าประกันตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๖๙๑ วรรคหน่ึง แห�งประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย"ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย"รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปBนการสมควรแก�ไขบทบัญญติั
ของประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย"ในเร่ืองการคํ้าประกันและจํานองเพ่ือให�มีความเหมาะสมแก�
การประกอบธุรกิจในป;จจุบัน สมควรกําหนดให�ผู�คํ้าประกันท่ีเปBนนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพ่ือรับ
ผิดอย�างลูกหน้ีร�วมได� รวมท้ังสามารถทําข�อตกลงล�วงหน�ายินยอมให�มีการผ�อนเวลาได� หากเปBน
สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพคํ้าประกันเพ่ือสินจ�างเปBนปกติธุระ  จึงจําเปBนต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๓๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนต�นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายว�าด�วย
หลักประกันทางธุรกิจได�บัญญัติให�สามารถนําสิทธิเรียกร�องมาเปBนหลักประกันการชําระหน้ีได�โดยไม�
ต�องส�งมอบการครอบครอง จึงสมควรแก�ไขให�สิทธิตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิ
เรียกร�องท่ีนํามาเปBนหลักประกันตกไปเปBนของผู�รับโอนเม่ือมีการโอนสิทธิเรียกร�องน้ันไปเช�นเดียวกับ
สิทธิจํานอง จํานํา หรือคํ้าประกัน  จึงจําเปBนต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

 
 
 
 
 

กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
กองกฎหมายไทย/เพ่ิมเติม 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

ป;ญจพร/เพ่ิมเติม 

                                                 
๒๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน�า ๔๙/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๘ 
- 
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ป;ญญา/ตรวจ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
กัญฑรัตน"/เพ่ิมเติม 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

ป;ญญา/ตรวจ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 


