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                     เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ส40202  กฎหมายท่ีประชาชนควรรูนี้เขียนข้ึน
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เพื่อเปนส่ือการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ รายวิชา ส40202 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู ระดับชวงช้ันท่ี 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่4-6) 
โดยเฉพาะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเรียนใหบรรลุตามเจตนารมณของหลักสูตร 
         เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา  ส40202  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  มีเนื้อหา
สาระและแบบฝกหัดประกอบการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ในสาระท่ี  2  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชีวิตในสังคม  ท้ังนี้
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ     เกีย่วกับความรูทางดานกฎหมาย       ท่ีจําเปนตองนํามาใชในชีวิต 
ประจําวนั     และเห็นความสําคัญท่ีจะธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครอง        ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข    ซ่ึงจะทําใหอยูรวมกนัอยางสันติสุขในสังคมไทย   และสังคมโลก 

         ขอขอบพระคุณ  นายนิยม   ชูช่ืน  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ   วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
นางยุพิน  เท่ียงผดุง รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน นางพัชรี  สวัสดิรักษา            
ครูชํานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค นายสมพร  ขุนเพชร  ผูอํานวยการโรงเรียน
สงขลาเทคโนโลยี  นางณัชวราดา   นครทัศน    ครูชํานาญการพิเศษ   คศ.3    โรงเรียนสวนกหุลาบ 
วิทยาลัยนนทบุรี นายสุภาพ ณ เทพา ผูอํานวยการโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ และนายสมมาตร คงแกวดวง             
ผูอํานวยการชํานาญการโรงเรียนเทพา ท่ีใหการสนับสนนุชวยเหลือในทุก ๆ ดาน  จนทําใหเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเลมนี้เสร็จสมบูรณดวยด ี
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  คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
 

              เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการประกอบการเรียน 
รายวิชา  ส40202  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  เพ่ือ
ชวยใหผูเรียนไดศึกษาความรูดวยตนเอง  เพ่ือจัดใหการใชเอกสารประกอบการเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสพผลสําเร็จ  นักเรียนควรดําเนินการศึกษาตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใหนักเรียนทําลงในกระดาษคําตอบท่ีครู
แจกใหกอนทําแบบทดสอบกอนเรียนใหอานคําส่ังใหเขาใจ  และหามขีดเขียนทําเครื่อง 
หมายใดๆ  ในแบบทดสอบ 
 2. หามนักเรียนดูเฉลยแบบทดสอบ 
 3. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน  โดยดูจากเฉลย  นักเรียนตองมีความ
ซื่อสัตยตอตนเอง  คือไมแกไขคําตอบขอท่ีผิด  แลวใหนักเรียนรวมคะแนนไวในชองรวม
คะแนน 
 4. นักเรียนอานเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนดวยความต้ังใจ 
 5. เมื่ออานเนื้อหาจบเรียบรอยแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย 
 6. เมื่อศึกษาเน้ือหาจบเรียบรอยแลวใหนักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน  โดยให
นักเรียนทําลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให   กอนทําแบบทดสอบประจําหนวยใหอาน
คําส่ังใหเขาใจและหามขีดเขียนทําเครื่องหมายใดๆ  ในแบบทดสอบ 
 7. หามนักเรียนดูเฉลยแบบทดสอบ 
 8. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน  โดยดูจากเฉลย  นักเรียนตองมีความ
ซื่อสัตยตอตนเองคือไมแกไขคําตอบขอท่ีผิด  แลวใหนักเรียนรวมคะแนนไวในชองรวม
คะแนน  นักเรียนนํากระดาษคําตอบพรอมเอกสารประกอบการเรียนสงคุณครูใหเรียบรอย 
 
 



 
 

 
 หนวยการเรียนรูที่  6 

กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 

 
 
 
              
               การดําราชีวิตของบุคคลทุกคนนับแตเกดิจนตาย  ยอมมีความสัมพันธเกี่ยวกบัสิทธิและหนาท่ี
ตาง ๆ ของตนและกับผูอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
 

 
                มีความรูความเขาใจกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  
 

 
 หลังจากการเรียนการสอน  นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมได  ดังนี ้

1.  บอกความหมาย  ประเภท  และความสามารถของบุคคลได 
2.  อธิบายความหมายของผูเยาวและความสามารถของผูเยาวได 
3.  ระบุความหมายของทรัพย  ทรัพยสิน    และความแตกตางสังหาริมทรัพย     และอสังหาริมทรัพยได 
4.  อธิบายความหมายของหนี้  บอเกิดแหงหนี้  และการบังคับชําระหนี้ได 

อธิบายความหมายของนิติกรรมสัญญาได 5.  
6.  จําแนกหลักเกณฑและลักษณะสําคัญของสัญญากูยืมเงิน  สัญญาซ้ือขาย  สัญญาขายฝาก 
     สัญญาเชาทรัพย  สัญญาเชาซ้ือ  สัญญาคํ้าประกัน  สัญญาจํานอง  และสัญญาจํานําได 
7.  ระบุเง่ือนไขของการหม้ัน  การสมรสได 
8.  บอกหลักเกณฑการรับบุตรบุญธรรมได 
9.  จําแนกความหมายและขอกําหนดเกีย่วกับมรดก  ทายาท  และพินยักรรมได 

สาระสําคัญ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

จุดประสงคการเรียนการสอนประจําหนวยท่ี  6 

ข 



 ค ค 

 

        เนื้อหาสาระประจําหนวย 
 
 
             

  
  
 
 
 

 
 

 
1.  บุคคล                                      6.  เอกเทศสัญญา 
2.  ผูเยาว                                       7.  ครอบครัว 
3.  นิติกรรม                                  8.  มรดก 
4.  หนี ้                                          9.  พินัยกรรม 
5.  ทรัพยและทรัพยสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แบบทดสอบกอนเรียน  หนวยการเรียนรูที่  6 
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

คําช้ีแจง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  

1.สภาพบุคคลเร่ิมตนและส้ินสุดเม่ือใด 
   ก.เร่ิมจากคลอดมีชีวิตรอดเปนทารกและส้ินสุด 
       เม่ือตาย 
   ข.เร่ิมจากอายุ 1 ขวบ ส้ินสุดเม่ือตาย 
   ค.เร่ิมจากเม่ือมีชีวิตรอดเปนคน และส้ินสุดเม่ือ 
      ตาย 
   ง.เร่ิมจากคลอดและมีชีวิตรอดจนอายุครบ 70 ป 
2.“คนไรความสามารถ” หมายถึงขอใด 
      ก.คนวกิลจริตท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความ  
         สามารถ 
      ข.คนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
      ค.คนพิการไมสมประกอบ 
      ง.คนจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
3. ขอใดหมายถึง “คนเสมือนไรความสามารถ” 
      ก.บุคคลท่ีไมสามารถจัดการงานของตนเองได 
         เพราะกายพิการ 
     ข.บุคคลท่ีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
     ค.บุคคลประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ 
        หรือ ติดสุรา ยาเมา 
     ง.บุคคลในขอ ก ข ค และศาลส่ังใหเปน 
        คนเสมือนไรความสามารถ 
 
 
 

4.การใหสัตยาบันกับนิตกิรรม หมายความวาอยางไร 
     ก.เปนการทํานิติกรรมข้ึนมาใหม 
     ข.การบอกเลิกนิติกรรมท่ีทําไวแลว 
     ค.เปนการรับรองนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ  
     ง.เปนการรับรองนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะ 
5. ขอใดเปนการทํานิติกรรมท่ีสมบูรณ 
     ก.นายอาทติยขมขูใหนายซัดดัมขายท่ีดนิให 
     ข.นายรุงโรจนซ้ือยาบามาจากนายจเรในราคา 1  
        ลานบาท 
     ค.นายสมพจนบังคับใหนาชายลงช่ือในสัญญาคํ้า 
         ประกัน 
    ง.นายดนเลาะ อายุ 16 ปทําพินัยกรรมยกทรัพยสิน 
       ใหกับมารดา 
6.ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกีย่วกับการทํา 
     นิติกรรม 
     ก.การทํานติิกรรมตองชอบดวยกฎหมาย 
     ข.การทํานิติกรรมตองทําดวยความสมัครใจ 
     ค.ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆไมไดเลย 
    ง.นิติกรรมท่ีเปนโมฆะไมเกิดผลทางกฎหมาย 
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12.การรับรองนิติกรรมท่ีเปนโมฆียกรรมกฎหมาย 7.นาย ก มีท่ีดนิอยูติดทะเล ลักษณะท่ีดินเปน กรวด 
      เรียกวาอะไร    หิน ดิน ทราย ซ่ึงสมารถขนยายได ในกรณีเชนนี ้
      ก.การใหสัตยาบัน    กรวด หิน ดนิ ทราย  เปนทรัพยประเภทใด 
      ข.การทํานิติกรรม      ก.สังหาริมทรัพย 
      ค.การแสดงเจตนา      ข.อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน 
      ง.การอนุบาลนิติกรรม      ค.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันติดอยูกับ 
13.สัญญาจํานองเปนสัญญาลักษณะใด         ท่ีดิน 
      ก.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยบุคคล       ง.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันประกอบ 
      ข.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยนายหนา    เปนอันเดยีวกับท่ีดิน 
      ค.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยสังหาริมทรัพย 8.บุคคลใดครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน 
      ง.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยอสังหาริมทรัพย   โดยสงบเปดเผยและเจตนาเปนเจาของยอมได 
14.สัญญาท่ีบุคคลหน่ึงโอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสิน    กรรมสิทธ์ิถาไดครอบครองติดตอกันมาเปน 
     ของตนใหกับบุคลอีกฝายหนึ่งโดยมีการตกลง    เวลานานเทาใด 
      ราคาในทรัพยนั้นจัดเปนสัญญาประเภทใด       ก.   3  ป                   ข.    7  ป 
       ก.สัญญาเชาซ้ือ       ข.สัญญาซ้ือขาย       ค.   5  ป                   ง.   10  ป 
       ค.สัญญาขายฝาก     ง.สัญญาเชาทรัพย       9.วิธีใดท่ีใชในการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในการ 
15.สัญญาซ้ือขายกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินจะตกเปน    ครอบครองท่ีดินไมได 
      ของผูซ้ือต้ังแตเวลาทําสัญญา แตผูขายมีสิทธ์ิไถ       ก.การซ้ือ                 ข.การขาย 
      ทรัพยคืนภายในเวลากําหนดจัดเปนสัญญา         ค.การจํานาํ              ง.การจํานอง 
       ประเภทใด 10. นิติกรรมท่ีกระทําไปแลวเสียเปลาใชบังคับไมได 
       ก.สัญญาเชาซ้ือ       ข.สัญญาซ้ือขาย       เรียกวาอะไร 
       ค.สัญญาขายฝาก     ง.สัญญาเชาทรัพย             ก.สาปสูญ               ข.โมฆะกรรม 
16.ผูใดฟองรองบุพการีของตนเปนคดีทางแพงหรือ       ค.โมฆียะกรรม       ง.ไรความผูกพัน 
     อาญามิได แตเม่ือผูนั้นหรือญาติของผูนั้นรอง 11.นิติกรรมใดท่ีผูเยาวไมอาจทําไดโดยลําพังตนเอง 
     ขออัยการจะยกคดีข้ึนมาวากลาวได คดปีระเภท       ก.การซ้ือรถยนตเพื่อขับข่ี 

      ข.การจดทะเบียนรับรองบุตร      นี้เรียกวาอะไร 
      ค.การรับทรัพยท่ีมีผูใหโดยเสนหา       ก.คดีแดง                  ข.คดีดํา 
      ง.การทําพินัยกรรมเม่ืออายุ  15  ปบริบูรณ       ค.คดีอุทลุม               ง.คดีรองขอ 
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17.ขอใดไมไดอยูในเง่ือนไขของการหม้ัน 19.ทายาทโดยชอบธรรมท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกจากผู 
       ก.ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ      ตายเปนอันดับแรกคือใคร 
       ข. ฝายชายจะตองจัดหาสินสอดของหม้ันใหแก        ก.คูสมรส                  ข.บุตร  หลาน เหลน 
            แกฝายหญิง        ค.บิดา มารดา            ง.พี่นองรวมสายโลหิต 
       ค.ถาชายหรือหญิงผิดสัญญาการหม้ัน อีกฝาย 20.นายบินสมรสกับนางผันมีบุตร 2 คน คือ ด.ญ. 
          หนึ่งมีสิทธ์ิฟองรองได      จุมและด.ช.จอมตอมานายบินประสบอุบัติเหคุ 
      ง.ชายและหญิงถาเปนผูเยาวตองไดรับอนุญาต      เสียชีวิต ในขณะนั้นบิดาของนายบินยังมีชีวิตอยู 
         จากผูแทนโดยชอบธรรม      นายบินมีเงินสดและเงินฝากธนาคารท้ังหมด 
18.พระภกิษุท่ีบวชตั้งแตเปนสามเณรจนกระท่ังเปน      10,000,000 บาทซ่ึงเปนสินสมรส จากกรณีตัว 
     เจาอาวาสไดมรณภาพลงและไมมีทายาท สมบัติ      อยางการแบงมรดกขอใดถูกท่ีสุด 
     ของทานจะตกเปนของผูใด       ก.ด.ช.จุมและดช.จอมและบิดาของนายบินไดรับ 
       ก.เจาอาวาสคนใหม           เงินคนละ 1,250,000 บาท 
       ข.ตกเปนสมบัติของแผนดิน       ข.บิดาของนายบินไดรับเงิน 2,500,000 บาท 
       ค.ลูกศิษยท่ีใกลชิดกอนมรณภาพ        ค.นางผันไดรับเงิน 5,000,000 บาท 
       ง.ตกเปนกรรมสิทธ์ิของวัดท่ีทานจําพรรษาอยู             ง.ด.ญ.จุม ด.ช.จอม บิดานายบิน และนางผันได 

         รับเงินคนละ 2,500,000  บาท 
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 กฎหมายเพงและพาณชิยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 

บุคคล 

บุคคลแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  บุคคลธรรมดา  และนิติบุคคล  ดงันี้ 

บุคคลธรรมดา  1.  

หมายถึง  มนุษย  สภาพบุคคลยอมเร่ิมแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารก  และส้ินสุดลงเม่ือตาย 
(ป.พ.พ. มาตรา  15)     

     1.1  การเร่ิมสภาพบุคคล  เร่ิมต้ังแตคลอดแลวมีชีวิตอยูเปนทารก  คําวา  “คลอด”  หมายถึง 
มีรางกายแยกตางหากจากครรภมารดา  และมีลมหายใจของทารก  แมจะเพียงเล็กนอยกต็ามถือวามี
สภาพบุคคลแลว  เม่ือมีสภาพบุคคลแลวกส็ามารถมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย 

     1.2  การส้ินสุดสภาพบุคคล   มี  2  กรณี   คือ   ตาย  หมายถึง  หยุดหายใจและหวัใจหยุดเตน 
และอีกกรณีคือ  สาบสูญ  หมายถึง  การท่ีบุคคลไดจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูไปโดยไมมีใครทราบขาว
คราววายังมีชีวิตอยูหรือไม  กรณีธรรมดาเปนเวลา  5  ป  กรณีพิเศษ  2  ป  (สงคราม  การรบ  
ยานพาหนะอับปาง  ถูกทําลาย  สูญหาย)  ผูมีสวนไดสวนเสียหรือพนักงานอัยการมีสิทธิรองขอตอศาล
ใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญ  บุคคลท่ีเปนบุคคลสาบสูญใหถือวาถึงแกความตาย (ป.พ.พ. 
มาตรา  62)  เปนการส้ินสุดสภาพบุคคล 

     1.3  ความสามารถของบุคคล    บุคคลทุกคนท่ีเกดิมาและมีสภาพบุคคล    ยอมมีสิทธิและ 
หนาท่ีเทาเทียมกันตามกฎหมาย  แตความสามารถในการใชสิทธิกระทําการตาง ๆ  ยอมไมเทาเทียมกนั  
หมายถึงกฎหมายจํากดัความสามารถในการใชสิทธิของบุคคลบางประเภทไว เพื่อเปนการคุมครองมิให
เสียเปรียบผูอ่ืน  ซ่ึงไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

 1)  ผูเยาว  คือ  ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  ผูเยาวจะบรรลุนติิภาวะได  2  กรณี  คือ  อายุ
ครบยี่สิบปบริบูรณ และเม่ือทําการสมรส (ชายหญิงเม่ืออายุสิบเจ็ดปบริบูรณ) ผูเยาวจะทํานิติกรรมใด ๆ  
โดยลําพังมิได  ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 

            2)  คนไรความสามารถ  หมายถึง  คนวิกลจริตท่ีศาลมีคําส่ังใหเปนคนไรความสามารถ  
คนไรความสามารถตองอยูในความดแูลของผูอนุบาล  คนไรความสามารถไมสามารถทํานิติกรรมใด ๆ  
ได  ตองใหผูอนุบาลทําแทน  ถาคนไรความสามารถทําลงไป  ถือวาเปน  โมฆียะ 
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 3)  คนเสมือนไรความสามารถ  หมายถึง  บุคคลไมสามารถจัดทําการงานของตนเอง
ไดเพราะกายพิการ  จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจณิ  หรือติดสุรายาเมา  
ถาใหจัดการงานหรือกิจการอาจเปนไปในทางท่ีเส่ือมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว เพราะ
เหตุบกพรองดงักลาว  ผูมีสวนไดสวนเสียหรือพนักงานอัยการ  รองขอใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาว
เปนคนเสมือนไรความสามารถตองอยูในความดแูลหรือพิทักษของผูพทัิกษคนเสมือนไรความสามารถ  
จะทํานิตกิรรมบางอยางท่ีกฎหมายกําหนดจะตองใหผูพทัิกษใหความยินยอมกอน  มิฉะนั้นนิติกรรมนั้น
จะตกเปนโมฆียะ   ผูพิ ทักษ มี อํานาจเพียงใหความยินยอมเทานั้น   จะกระทําการแทนคน
เสมือนไรความสามารถมิได 

     1.4  องคประกอบของบุคคลธรรมดา  คือ  สภาพท่ีบุคคลมีสิทธิหนาท่ีตามกฎหมาย 
 1)  สัญชาติ   บุคคลจําเปนตองมีสัญชาติ    เพื่อใหไดรับการคุมครองตามกฎหมายท่ี 

ประเทศท่ีตนมีสัญชาตินั้น  บุคคลอาจไดสัญชาติโดยการเกิดหรือโอนสัญชาติ   
 2)  ภูมิลําเนา    หมายถึง     ถ่ินท่ีอยูอันเปนหลักแหลงสําคัญของบุคคล    ส่ิงท่ีแสดง 

ภูมิลําเนาของบุคคล  คือ  ทะเบียนบาน 
 3) ช่ือและสกลุ บุคคลเม่ือคลอดจากครรภมารดา  และมีชีวิตอยูรอดเปนทารก  เจาบาน 

หรือมารดาจะตองแจง  วัน  เดือน  ปเกิด  และช่ือของเด็กตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีเดก็เกิดภายใน  15  วัน
นับต้ังแตเกิด  ถาฝาฝนโทษปรับไมเกิน  200  บาท   

 4)  สถานะ   คือ   สภาพทางกฎหมายของบุคคลอันเปนเหตุใหเกิดสิทธิตาง  ๆ   เชน  
สถานะเปนบิดามารดา  การสมรส  การหยา  หรือการเปนโสด 

 2.  นิติบุคคล 

   หมายถึง  บุคคลท่ีกฎหมายรับรองใหมีสภาพบุคคลใหสิทธิและหนาท่ีเหมือนบุคคลธรรมดา  
เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น  นิติบุคคลมีไมได  เชน  สิทธิใน
การสมรส  สิทธิในการรับรองบุตร  และสิทธิในการเปนบิดาหรือมารดา  หรือหนาท่ีในการรับราชการ
เปนทหาร  เปนตน 
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   2.1 ประเภทของนิติบุคคล   นิติบุคคลจะมีข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  และกฎหมายอ่ืน ๆ  

 1)  นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มีดังนี้   
       ก.  หางหุนสวนท่ีจดทะเบียนแลว 
       ข.  บริษัทจํากัด 
       ค.  มูลนิธิท่ีจดทะเบียนแลว 
       ง.  สมาคมท่ีจดทะเบียนแลว   
 2)  นิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  มีดังนี้   
       ก.  สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  และจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534 
       ข.  วัดวาอาราม  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.  2535 
       ค.  หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม 

พระราชบัญญัติจัดต้ังองคการบริหารสวนทองถ่ินนั้น ๆ  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  
สุขาภิบาล  เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร  สภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล 
     2.2  สิทธิและหนาท่ีของนิติบุคคล   นิติบุคคลสามารถมีสิทธ์ิและหนาท่ีตาง  ๆ   ไดเหมือน 
บุคคลธรรมดา  เชน  ทํานิติกรรมสัญญา  เปนลูกหนี้  เจาหนี้  หรือดําเนินคดีในศาล  เปนตน  แตสิทธิ
และหนาท่ีบางอยาง ซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้นนิติบุคคลจงึมีไมได  เชน  สิทธิ
การสมรส  การเปนบุตร  และเปนบิดาหรือมารดา  เปนตน   เนื่องจากนิติบุคคลมิใชบุคคลธรรมดาไมมี
ชีวิตจิตใจอยางมนุษย  ดังนัน้ในการแสดงเจตนาทํานติิกรรมหรือกิจการใด ๆ  ตองแสดงออกทางผูแทน
ของนิติบุคคลซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา  อาจมีผูแทนคนเดียวหรือหลายคนก็ได  แลวแตกฎหมายกําหนด  
การกระทําของผูแทนนิติบุคคลตามท่ีกฎหมายและมีอํานาจทําได  ยอมผูกพันนิติบุคคลนั้น  ถาเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน  นติิบุคคลน้ันตองรับผิดชอบ  ชดใชคาสินไหมทดแทน  เพือ่ความ
เสียหายนั้น 
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     2.3  ผูแทนของนิติบุคคล  ผูแทนของนิตบุิคคลท่ีมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  มีดังนี้ 
 1)  กระทรวงและทบวง  มีรัฐมนตรี  เปนผูแทน   
 2)  กรม    มีอธิบดี   เปนผูแทน   
 3)  จังหวัด   มีผูวาราชการจังหวดั เปนผูแทน   
 4)  วัดวาอาราม   มีเจาอาวาส  เปนผูแทน 
 5)  บริษัทจํากดั   มีกรรมการ  เปนผูแทน   
 6)  หางหุนสวนจํากัด  มีหุนสวนผูจัดการ เปนผูแทน   
 7)  สมาคม   มีนายกสมาคม  เปนผูแทน 
 8)  มูลนิธิ   มีคณะกรรมการ  เปนผูแทน 
 9)  เทศบาล   มีนายกเทศมนตรี เปนผูแทน 
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ผูเยาว  

 
 

ความหมายของผูเยาว  1. 
 

ผูเยาว หมายถึง  ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  กฎหมายถือวายงัไมรูสึกผิดชอบ  ดังนั้น  ผูเยาว 
ไมสามารถทํานิติกรรมไดเองตามลําพัง  เพราะจะทําใหเสียเปรียบผูอ่ืน  เกิดความเสียหายแกผูเยาวได  

การบรรลุนิติภาวะของผูเยาว  2. 

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ผูเยาวบรรลุนิติภาวะดวยเหตุ  2  ประการ  คือ 
     2.1  บรรลุนิติภาวะโดยอายุ  คือ  เม่ือผูเยาวมีอายุครบ  20  ปบริบูรณ 
     2.2 บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  ผูเยาวยอมบรรลุนติิภาวะเม่ือทําการสมรส  หากการสมรส
นั้นไดกระทําเม่ือชายและหญิงมีอายุ  17  ปบริบูรณ 

 
 

 3. ความสามารถของผูเยาว 

 ผูเยาวยอมมีสิทธิ  คือ  ตั้งแตเร่ิมมีสภาพบุคคลตามกฎหมายจํากดัสิทธิในเร่ืองความสามารถใน
การทํานิติกรรมของผูเยาว  ผูเยาวจะทํานติิกรรมใด ๆ  ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
กอน  มิฉะนัน้นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆียะ 

ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาว  ไดแก  4. 

     4.1  ผูใชอํานาจปกครอง  ไดแก  บิดา  มารดา 
     4.2 ผูปกครอง  ถาผูเยาวไมมีบิดามารดา  หรือมีแตถูกถอนอํานาจปกครอง  ศาลจะมีคําส่ังต้ัง
ผูอ่ืนเปนผูปกครอง  เม่ือญาติผูเยาว  อัยการ  รองขอหรือบิดาหรือมารดาท่ีตายทีหลังระบุช่ือไวใน
พินัยกรรมใหเปนผูปกครอง 
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การใหความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม  5. 
 

    การใหความยินยอมแกผูเยาว  ไดแก  การใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรดวยวาจา  
หรือโดยปริยายก็ได  การใหความยินยอมตองใหความยินยอมกอนท่ีผูเยาวจะทํานิติกรรม 

6. การบอกลางหรือการใหสัตยาบนัแกโมฆียะกรรม 

 นิติกรรมท่ีผูเยาวทําไปโดยปราศจากความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม  จะตองตกเปน
โมฆียะกรรม  หมายถึง  นิติกรรมน้ันมีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมาย  แตผูเยาวหรือผูแทนโดยชอบ
ธรรม  มีสิทธิบอกลางไดจะทําใหนิตกิรรมนั้นตกเปนโมฆียะหรือนิตกิรรมท่ีเปนโมฆียกรรมนั้น  ถามี
การใหสัตยาบนั  คือ  การรับรองวานิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ  นิติกรรมท่ีเปนโมฆียะนัน้จะเปนนิติ
กรรมท่ีสมบูรณบอกลางอีกไมได 

นิติกรรมท่ีผูเยาวสามารถทําไดตามลําพงัตนเอง 7. 

     7.1  นิติกรรมท่ีทําใหผูเยาวไดมาซ่ึงสิทธิอันใดอันหนึง่     หรือนิติกรรมท่ีทําใหผูเยาวหลุด
พนจากหนาท่ีอันใดอันหนึ่ง  เชน  ผูเยาวรับมอบเงินจากผูมอบใหโดยไมมีเงื่อนไข  หรือมีผูปลดหนี้
ใหแกผูเยาว  เปนตน 
     7.2  นิติกรรมท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว  เชน  การรับรองบุตร 
     7.3  นิติกรรมซ่ึงเปนการสมฐานานุรูปและจําเปนในการดํารงชีพตามสมควร  เชน   
ซ้ืออาหาร  ยา  เส้ือผา  อุปกรณการเรียน  เปนตน 
     7.4  ผูเยาวอาจทําพินยักรรมไดเม่ืออายุ  15  ปบริบูรณ 
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บุคคล 

ระยะเวลาแหงสภาพบุคคล ส่ิงประกอบของสภาพบุคคล ความสามารถของบุคคล 

เร่ิมสภาพบุคคล 
(เร่ิมต้ังแตเม่ือคลอดแลว
อยูรอดเปนทารก) 

ปฏิสนธิ  มีสิทธิตาง ๆ  
หากวาภายหลังเกิดมา
รอดอยู 

เร่ิมสภาพบุคคล  มีสิทธิ
และหนาท่ีท่ัวไปตาม
กฎหมาย 

สัญชาติ 

ผูแทนโดยชอบธรรม 
ใหความยินยอมหรือทํา 
นิติกรรมท่ัว ๆ ไปแทน 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ส้ินสภาพบุคคล 
(ตายหรือสาบสูญ) 

ช่ือ -  สกุล 

ภูมิลําเนา 

สถานะ 

15  ป  ทําพินัยกรรมได 

17  ป  ทําการสมรสได 
20  ป  บรรลุนิติภาวะ 

25  ป  รับบุตรบุญธรรม

ผูอนุบาล 
ทํานิติกรรมแทน 

ผูพิทักษ 
ใหความยินยอมในการ 
ทํานิติกรรมบางอยาง 

ผูเยาว 

บุคคลท่ีหยอนความสามารถ 

คนเสมือนไรความสามารถคนไรความสามารถ

แผนภูมิสถานภาพและความสามารถของบุคคล 



 
 

 นิติกรรม 

 
1.  ความหมายของนิติกรรม   

     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  149  บัญญัติวา  “นิติกรรม  หมายความวา   
การใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวาง
บุคคล  เพื่อจะกอ  เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซ่ึงสิทธิ” 

ลักษณะสําคัญของนติิกรรม  2. 

       2.1  เกิดจากการแสดงเจตนากระทําการของบุคคล  อาจแสดงโดยชัดแจงโดยปริยาย  หรือ 
การท่ีนิ่งเสีย 
       2.2  ตองเปนการกระทําดวยใจสมัคร  ไมถูกบังคับขมขู  มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆียะ 
       2.3  ตองเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอความสงบ เรียบรอย  หรือ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  เชน  ทําสัญญารับจางฆาคน  สัญญาซ้ือขายเฮโรอีน  ทําสัญญาจางหญิงมา
เปนภริยาเชา  สัญญาตาง ๆ  ดังกลาวเปนโมฆะ  
      2.4  จะตองมีวัตถุประสงคไมเปนการพนวิสัย  เชน  ทําสัญญาซ้ือขายบานแตบานถูกไฟไหม
ไปเสียกอนแลว  สัญญานั้นเปนโมฆะ 

 3. ประเภทของนติิกรรม 

นิติกรรมมีหลายประเภท  ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
       3.1  นิติกรรมฝายเดียว  ไดแก  นิติกรรมซ่ึงเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนาของบุคคลใดแตฝาย
เดียว  เชน  การทําพินัยกรรม  การกอต้ังมูลนิธิ  การใหสัตยาบัน  การรับสภาพหนี้  การปลดหนี้  คําม่ัน
วาจะซ้ือจะขาย  เปนตน 
       3.2  นิติกรรมสองฝาย  ไดแก  นิติกรรมซ่ึงเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนาตรงกันของบุคคล
ตั้งแตสองฝายข้ึนไป  เชน  สัญญาซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  ให  เชาทรัพย  เชาซ้ือ  คํ้าประกัน  จํานอง  จาํนํา  
เปนตน 
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       3.3 นิติกรรมท่ีมีผลเม่ือผูทํายังมีชีวิตอยู  ไดแก  นติิกรรมท่ีผูแสดงเจตนาประสงคจะให
เกิดผลในระหวางท่ีผูทํานิติกรรมยังมีชีวิตอยู  เชน  สัญญาซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  ให  เชาทรัพย  จาง-
แรงงาน  จางทําของ  เปนตน 
       3.4  นิติกรรมท่ีมีผลเม่ือผูทําตายแลว  เชน  พินัยกรรม 
       3.5 นิติกรรมท่ีมีคาตอบแทน  เชน    สัญญาซ้ือขาย    แลกเปล่ียน    เชาทรัพย    เชาซ้ือ   
จางแรงงาน  จางทําของ  เปนตน 
       3.6 นิติกรรมท่ีไมมีคาตอบแทน    เชน    สัญญาใหยมืใชคงรูป    ยมืใชส้ินเปลือง   ตัวแทน 
ท่ีไมมีบําเหนจ็  ฝากทรัพยท่ีไมบําเหน็จ  เปนตน 

 4.  แบบของนิติกรรม   

    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  152  บัญญัติวา  “การใดมิไดทําใหถูกตองตาม
แบบท่ีมีกฎหมายบังคับไวการนั้นเปนโมฆะ”   คือ    ถาไมทําใหถูกตองตามแบบท่ีกฎหมายบัญญัติไว  
นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ  แบบของนิตกิรรมท่ีกฎหมายกําหนดไว  มีดังนี ้
       4.1  แบบท่ีตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ไดแก  การซ้ือขาย 
อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ   ( ป.พ.พ.  มาตรา  456 )    การฝากขาย    การให  
การแลกเปล่ียนทรัพยสินดังกลาว  เปนตน 
       4.2 แบบท่ีตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี เชน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียน
หยา  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  การจดทะเบียนบริษัทจํากดั  เปนตน 
       4.3 แบบท่ีตองทําเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ี  เชน การทําพินัยกรรม  แบบเอกสาร
ฝายเมือง  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ  เปนตน 
       4.4 แบบท่ีตองทําเปนหนังสือ  ลงลายมือช่ือคูกรณีท้ังสองฝาย  เชน  การเชาซ้ือ  การตกลง
คิดดอกเบ้ียทบตน  เปนตน 
  ตัวอยาง   การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย โดยทําหนังสือกันเอง และไมไดจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาท่ีนั้นเปนโมฆะ       เม่ือผูขายกลาวอางข้ึนผูซ้ือตองคืนทรัพยแกผูขายและรับเงินคืนจากผูขาย    
(ฎีกาที่  303 / 2501) 
 
 
 

 
 



 
 

โมฆะกรรม  5.  

       โมฆะกรรม  คือ  นิติกรรมท่ีเสียเปลาสูญเปลา  ไมมีผลในกฎหมายแตอยางใด  สาเหตุท่ี 
นิติกรรมเปนโมฆะมีดังนี ้
            5.1  นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค   เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย 
หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
             5.2  นิติกรรมท่ีมิไดทําใหถูกตองตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไว 

โมฆียกรรม  6.  

    โมฆียกรรม  หมายถึง  นิติกรรมท่ีมีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง
ใหเปนโมฆะ (เสียเปลามาต้ังแตเร่ิมแรก)  หรือใหสัตยาบันเพื่อทําใหเปนนิติกรรมท่ีสมบูรณ  จะบอก
ลางอีกไมได  ผูมีสิทธิบอกลางหรือใหสัตยาบัน  ไดแก  ตัวผูเยาวเอง  และผูแทนโดยชอบธรรม  สาเหตุ
ท่ีทําใหนิตกิรรมตกเปนโมฆียะ  มีดังนี ้
       6.1  นิติกรรมท่ีมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถขอบุคคลที่ 
กฎหมายจํากดัความสามารถในการทํานิตกิรรมมี  3  ประเภท  คือ  ผูเยาว  คนไรความสามารถและคน
เสมือนไรความสามารถ  เชน  ผูเยาวทํานติิกรรมโดยไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 
       6.2  นิติกรรมท่ีเกิดข้ึนดวยเหตุบกพรองเก่ียวกับการแสดงเจตนา  ไดแก  การแสดงเจตนา 
โดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉล  การแสดง
เจตนาเพราะถูกขมขู 

สัญญา  7.  

    สัญญาเปนนิติกรรมประเภทหน่ึง  เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝายท่ีตรงกัน  ฝาย
หนึ่งแสดงเจตนาเปนคําเสนอ  และอีกฝายแสดงเจตนาเปนคําสนอง  จงึจะเกิดสัญญาข้ึน  เชน  สัญญา
ซ้ือขาย  สัญญาเชาทรัพย  สัญญาจางแรงงาน  เปนตน 
       7.1  องคประกอบของสัญญา 
  1)    ตองมีบุคคลตั้งแตสองฝายข้ึนไป 
  2)  ตองมีการตกลงกัน  คือ  ฝายหนึ่งเปนผูเสนอวาจะทําสัญญาดวย  และอีกฝายหนึ่ง
เปนผูสนองรับ  คือคําเสนอและคําสนองตรงกัน 
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  3)    ขอตกลงนั้นตองกอใหเกิดหนี้ตามกฎหมาย    คือคูสัญญาฝายหนึ่งเปนลูกหนี้    มี 
หนาท่ีจะตองชําระหนีใ้หแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  คือเปนเจาหนี้  หรืออาจมีผลทําใหตางฝายเปนท้ัง
ลูกหนี้และเจาหนี้ตอกนั   มีหนาท่ีตองชําระหนี้ตอบแทนซ่ึงกันและกัน   เชน   สัญญาซ้ือขายรถยนต  
เปนตน 
       7.2  ผลของสัญญา 
                    1) สัญญาเกิดข้ึนแลวยอมมีผลทําใหคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอตกลง ท่ีคูสัญญาไดให
ไวแกกนั  เชน  สัญญาจางทําของ  สัญญาจางแรงงาน  เปนตน 
  2) สัญญาท่ีเกิดขึ้นแลวอาจเลิกกันได การเลิกสัญญาอาจเลิกโดยขอตกลงท่ีคูสัญญาได
ใหไวแกกัน  หรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้ี  

 

 1.  ความหมายของหนี ้

 หนี้  คือ  ความสัมพันธในกฎหมายท่ีกอใหเกิดสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคลสองฝาย  ฝายหนึ่ง
เรียกวา  เจาหนี้  มีสิทธิท่ีจะเรียกรองบังคับใหบุคคลอีกฝายหนึ่ง  เรียกวา  ลูกหนี้  ใหจําตองสงมอบ
ทรัพยสิน  กระทําการ  หรืองดเวนกระทําการ  อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อประโยชนแกเจาหนี ้

 2.  วัตถุแหงหนี ้

 วัตถุแหงหนี้เปนขอกําหนดซ่ึงลูกหนี้จะตองปฏิบัติการชําระหนีใ้หแกเจาหนี้อยางใด อยางหนึ่ง  
มี  3  ประการ  คือ 
       2.1  กระทําการ  ไดแก  การซ่ึงกระทําตามสัญญา  เชน  สัญญารับจางสรางตึกแถว     
สัญญาซ้ือขาย   
       2.2  งดเวนกระทําการ  ไดแก  ขอตกลงท่ีจะไมกระทําการส่ิงใดตามสัญญา  เชน  สัญญาวา
จะไมปลูกสรางอาคารสูงกีดขวางทางลม  หรือแสงสวาง 
       2.3  โอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสิน  ไดแก  การสงมอบทรัพยสินตามสัญญา  เชน  ในการซ้ือ
ขายโทรทัศน  ผูขายมีหนาท่ีตองสงมอบโทรทัศนแกผูซ้ือ  ผูซ้ือตองสงมอบเงินตามราคา 

 3.  บอเกิดแหงหนี ้

 บอเกิดหรือท่ีมาของหนี้  มี  5  ประเภท  คือ 
       3.1  สัญญา  คือ  ความตกลงระหวางบุคคลสองคนหรือกวานั้นข้ึนไป  โดยมุงประสงคจะ
กอให เกิดหนีข้ึ้นตามกฎหมาย  เชน  สัญญาซ้ือขาย  สัญญาเชาทรัพย  สัญญาจางแรงงาน  เปนตน 
       3.2  จัดการงานนอกส่ัง  คือ  การท่ีบุคคลคนหน่ึงเขาไปจัดกจิกรรมแทนผูอ่ืน  โดยมิไดวา
ขานวานใชใหทําหรือโดยมิไดมีสิทธิท่ีจะทํา  หากจดัการไปในทางสมประโยชนแกผูท่ีเปนตัวการหรือ
เจาของ ผูท่ีเขาไปจัดการแทนนั้นยอมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายท่ีตนไดเสียไปจากเจาของกิจการนั้นคืน
ได 
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       3.3  ลาภมิควรได  คือ  การท่ีบุคคลใดไดมาซ่ึงทรัพยส่ิงใด  เพราะการท่ีบุคคลอีกคนหนึ่ง
กระทําเพื่อการชําระหนี้  หรือไดมาดวยประการอ่ืนโดยปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได  และทําให
บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ  ผูไดรับทรัพยนั้นไวจําตองคืนทรัพยใหแกเขา 
       3.4  ละเมิด  คือการท่ีกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ผูอ่ืน  ผูกระทําตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 
       3.5  บทบัญญัติแหงกฎหมาย  หนีอ้าจเกิดข้ึนไดโดยกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษ  เชน  
ประมวลรัษฎากร  กําหนดใหบุคคลเสียภาษีตอรัฐ  ผูท่ีไมเสียภาษีอากร  ถือวาเปนหนี้รัฐ  เจาหนาท่ีของ
รัฐมีสิทธิฟองเรียกภาษีท่ีคางชําระได 

 4.  การบังคับชําระหนี ้

 เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ  ลูกหนี้ตองปฏิบัตกิารชําระหนี้  ถาลูกหนี้ไมชําระหนีห้รือ  ชําระหนี้
ลาชา  หรือชระหนี้ผิดความประสงคแหงหนี้  เจาหนีก้็มีสิทธิท่ีจะฟองรองขอใหมีการบังคับชําระหนี้
โดยเฉพาะ เจาะจง  หรืออาจมีสิทธิเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจากลูกหนีไ้ด  และเพื่อประกนัการ
ชําระหนี้ของลูกหนี ้  กฎหมายใหสิทธิแกเจาหนี้ท่ีจะควบคุมและสงวนไวซ่ึงกองทรัพยสินของลูกหนี้ได  
เจาหนีจ้ะไปยดึทรัพยสินของลูกหนี้โดยพลการเพ่ือนํามาชดใชหนี้ไมได  หรือจะใชวธีิขมขูใหชดใชหนี้
ก็ไมได  เจาหนี้จะตองนําคดนีี้ฟองศาลเพื่อบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้  เมือ่เจาหนีใ้หสิทธิฟองรองทางศาล
แลวศาลก็จะพพิากษาบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามท่ีมีอยูและถาลูกหนีย้ังไมปฏิบัติการชําระหนี้อีก  
ศาลจะดําเนินการบังคับคดี  ดังตอไปนี ้
       4.1  ถาเปนหนี้เงินแลวไมชําระ  ศาลจะส่ังใหยึดทรัพยของลูกหนีอ้อกขายทอดตลาดเพ่ือเอา
เงินมาชําระหน้ีใหแกเจาหนี ้
       4.2  ถาเปนหนีใ้หจดทะเบียนโอนทรัพยสิน  เม่ือลูกหนี้ไมไปจดทะเบียนโอนใหแกเจาหนี้  
ศาลจะส่ังในคําพิพากษาวาใหถือคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้  ซ่ึงจะทําใหเจาพนกังานมี
อํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหแกเจาหนี้ได 
       4.3  ถาเปนหนีใ้หกระทําการส่ิงหนึ่งส่ิงใด  แลวลูกหนี้ไมกระทําการนั้นตามขอตกลงศาล
จะส่ังใหบุคคลภายนอกกระทําการอันนั้น  โดยลูกหนี้เสียคาใชจายใหก็ได 
       4.4  ถาเปนหนีใ้หงดเวนการอันใด  ศาลจะพิพากษาใหร้ือถอนการท่ีไดกระทําลงแลวนั้น  
โดยใหลูกหนีเ้สียคาใชจาย  และใหจดัการอันควรเพื่อกาลภายหนาดวยกไ็ด  เชน  ศาลส่ังให
บุคคลภายนอกจัดการร้ือถอนโดยใหลูกหนี้เสียคาใชจาย  เปนตน 
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ทรัพยและทรัพยสิน  

 
 

 1.  ทรัพย   

                   หมายถึง  วัตถุหรือส่ิงของท่ีมีรูปราง  เชน  บาน  ท่ีดิน  หนังสือ  ปากกา  โตะ  และเกาอ้ี  
เปนตน 

 2. ทรัพยสิน 

                    หมายถึง  วัตถุท่ีมีรูปรางและวตัถุไมมีรูปราง  ซ่ึงอาจมีราคาไดและถือเอาได  เชน  ลิขสิทธ์ิ  
กรรมสิทธ์ิ  สิทธิครอบครอง  สิทธิอาศัย  กระแสไฟฟา  เปนตน 

ประเภทของทรัพยสิน  3. 

       3.1  อสังหาริมทรัพย  คือ  ทรัพยท่ีไมสามารถเคล่ือนยายได  ซ่ึงตามกฎหมายไดแก  ท่ีดิน  
ทรัพยอันติดอยูกับท่ีดนินั้น  หรือทรัพยอันประกอบเปนอันเดยีวกับดนินั้น  เชน  ส่ิงปลูกสรางบนท่ีดิน  
ตนไมยนืตน  ภูเขา  แมน้ําลําธาร  ดิน  หิน  ทราย  แร  นอกจากนีย้ังรวมถึงสิทธิอันเปนกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน  ไดแก  กรรมสิทธ์ิ  สิทธิครอบครอง  สิทธิอาศัย  สิทธิจํานอง  เปนตน 
       3.2  สังหาริมทรัพย  คือ ทรัพยสินท่ีเคล่ือนยายได เปนทรัพยสินท่ีนอกเหนือจาก
อสังหาริมทรัพย  และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นดวย  เชน  สัตว  พาหนะ  โตะ  
รถยนต  เกาอ้ี  สิทธิจํานอง  ลิขสิทธ์ิ  เปนตน 

 4. ประโยชนหรือเหตุผลของการแบงแยกทรัพย    

ทรัพยแบงแยกออกไดเปนอสังหาริมทรัพย  กับสังหาริมทรัพย  มีดังนี ้
       4.1 การซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  หรือใหอสังหาริมทรัพย  ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาท่ี  มิฉะนั้นตกเปนโมฆะ  สวนสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปไมตองทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  เวนแตสังหาริมทรัพยบางประเภททีก่ฎหมายกําหนดไว 
       4.2  คนตางดาว  จะมีกรรมสิทธในท่ีดินอันเปนอสังหาริมทรัพยไดเพียงใด  ตองเปนไป
ตามกฎหมายที่ดิน  สวนสังหาริมทรัพยคนตางดาวมีกรรมสิทธไดเสมอ 
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       4.3  การครอบครองปรปกษ  คือ  เขาครอบครองทรัพยสินของผูอ่ืนโดยสงบโดยเปดเผย
และมีเจตนาเปนเจาของ  เม่ือครอบครองติดตอกัน  สําหรับอสังหาริมทรัพย  10  ป  สําหรับ  
สังหาริมทรัพย  5  ป  ผูครอบครองไดกรรมสิทธ์ิ 
       4.4  อสังหาริมทรัพยตองมีเจาของเสมอถาไมเปนเอกชนก็ตองเปนของรัฐ  สังหาริมทรัพย  
5  ป  ผูครอบครองไดกรรมสิทธ์ิ 
       4.5  อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะท่ีดนิมีแดนกรรมสิทธ์ิเหนือและใตพืน้ดิน  กลาวคือ  ใครจะ
สรางส่ิงกอสรางหรือวางสายไฟฟา  สายโทรศัพท  หรือวางทอน้ําเหนือหรือใตพืน้ดินของบุคคลอ่ืน
ไมได แมสวนราชการหรือรัฐบาลจะทําเชนนั้นเหนือหรือใตท่ีดินของเอกชนกไ็มได  เวนแตจะมี
กฎหมายพิเศษใหอํานาจไว  สวนสังหาริมทรัพยไมมีแดนแหงกรรมสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

เอกเทศสัญญา 

 

 เอกเทศสัญญาท่ีควรทราบ  ไดแก  สัญญาซ้ือขาย  สัญญาขายฝาก  สัญญาเชาทรัพย  สัญญา 
เชาซ้ือ  คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  และการกูยืมเงิน 

1. สัญญาซ้ือขาย   

สัญญาซ้ือขาย  คือ  สัญญาซ่ึงบุคคลฝายหน่ึงเรียกวา  “ผูขาย”  โอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสินให
บุคคลอีกฝายหนึ่ง  เรียกวา  “ผูซ้ือ”  และผูซ้ือตกลงวาจะใชราคาทรัพยสินใหแกผูขาย 
       1.1  ลักษณะสําคัญของสัญญาซ้ือขาย 
  1)  มีคูสัญญา  2  ฝาย  คือผูซ้ือและผูขาย 
                           2)  ผูขายตองโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกผูซ้ือ 
                           3)  ผูซ้ือตองชําระราคาใหแกผูขายเปนเงินเทานั้น 
       1.2  การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพเิศษ  
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 456  “จะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาท่ี  มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ” 
       อสังหาริมทรัพย  ไดแก 
  1)  ท่ีดิน 
  2)  ทรัพยท่ีติดอยูกับท่ีดนิ  เชน  บานเรือน  ไมยืนตน 
  3)  ทรัพยอันประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดนิ 
  4)  สิทธิท้ังหลายอันเกีย่วกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
       สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ  ไดแก 
  1)  เรือกําปน 
  2)  เรือท่ีมีระวางต้ังแต  6  ตันข้ึนไป 
  3)  เรือกลไฟ 
  4)  เรือยนตท่ีมีระวางตั้งแต  5  ตันข้ึนไป 
  5)  แพ  (หมายถึงเรือนแพ) 
  6)  สัตวพาหนะท่ีมีทะเบยีนหรือมีตั๋วรูปพรรณ 
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 2. 

       อนึ่ง  สัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสินดังกลาว  จะตองทําหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือ
ฝายผูตองรับผิด  หรือวางมัดประจํา  หรือไดมีการชําระหนี้บางสวนแลว  มิฉะนั้นถาฝายใดฝายหน่ึงผิด
สัญญา  อีกฝายหนึ่งจะฟองรองบังคับคดีไมได 

      1.3  การซ้ือขายสังหาริมทรัพย 
  1)  การซ้ือขายสังหาริมทรัพยธรรมดา  ท่ีมีราคาตํ่ากวา  500  บาท  ไมตองทําเปน
หนังสือสัญญา  ตกลงกันดวยปากเปลากใ็ชได 
  2)  ถาเปนการซ้ือขายสังหาริมทรัพยท่ีมีราคาต้ังแต  500  บาทข้ึนไปจะตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิด  หรือวางมัดจาํไว  หรือชําระหนี้บางสวนจึงจะฟองรองบังคับ
คดีกันได  หากฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา 
       1.4  ทรัพยสินท่ีซ้ือขายกนัไมได 
  1)  สาธารณสมบัติของแผนดิน 
  2)  วัดและธรณีสงฆ (ท่ีดินของวัด) 
  3)  ทรัพยสินท่ีมีไวแลวผิดกฎหมาย 
  4)  สิทธิท่ีจะไดรับบําเหนจ็บํานาญจากทางราชการ 
  5)  สิทธิท่ีกฎหมายหามโอน  เชน  สิทธิท่ีจะไดรับมกดกของเจามกดกทีย่ังมีชีวติอยู  
สิทธิท่ีจะไดรับคาอุปการะเล้ียงด ู

สัญญาขายฝาก 

 สัญญาขายฝาก  คือ  สัญญาซ้ือขายซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน  จะตกเปนของผูซ้ือต้ังแต  เวลา
ทําสัญญา  แตผูขายมีสิทธ์ิไถทรัพยนั้นคืนภายในเวลากําหนด 
       2.1  หลักเกณฑของสัญญาขายฝาก 
  1)  มีคูสัญญา  2  ฝาย  คือผูขายฝากกับผูซ้ือฝาก 
                           2)  การขายฝากอสังหาริมทรัพย  และสังหาริมทรัพยชนิดพเิศษ  ตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ 
                           3)  การขายฝากสังหาริมทรัพย  ท่ีมีราคาต้ังแต  500  บาท  ข้ึนไปตองมีหลักฐานเปน
หนังสือ    ลงลายมือช่ือผูรับผิดชอบหรือวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวน    จึงจะบังคับได   สวนการ 
ขายฝากท่ีมีราคาตํ่ากวา  500 บาท  ทําดวยปากเปลาก็บังคับได 
 

 20



 
 

 3. 

       2.2  สิทธิหนาท่ีของคูสัญญาขายฝาก 
  1)   ผูขายฝากมีสิทธิไถทรัพยคืนภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวถาเปน 
อสังหาริมทรัพยหามเกิน  10  ป  ถาเปนสังหาริมทรัพยหามเกิน  3  ป 
  2)  ผูซ้ือฝากมีสิทธ์ิรับสินไถจากผูขายฝาก  และตองสงมอบทรัพยสินใหผูขายฝาก 
ผูขายฝากจะตองนําเงินคาไถไปชําระแกผูซ้ือฝากภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  มิฉะนั้นจะหมดสิทธ์ิใน
การไถคืน 

สัญญาเชาทรัพย 

 สัญญาเชาทรัพย  คือสัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา  ผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา  
“ผูเชา”  ไดใหหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งช่ัวระยะเวลาอันมีจํากัด   และผูเชา 
ตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนัน้ 
       3.1  ลักษณะสําคัญของสัญญาเชาทรัพย 
  1)  สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาตางตอบแทน  ผูใหเชามีหนาทีจะตองสงมอบทรัพยสิน
ท่ีใหเชาแกผูเชาไดใชประโยชนในทรัพย  สินนั้น  ฝายผูเชามีหนาท่ีจะตองชําระราคาคาเชา 
     2)  สัญญาเชาทรัพยกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน  มิไดโอนไปยังผูเชา 
     3)  วัตถุแหงสัญญาตองเปนทรัพยสิน 
  4)  สัญญาเชาทรัพย  ถือคุณสมบัติของผูเชาเปนสําคัญเปนสิทธ์ิเฉพาะตัวของ  ผูเชา  
เม่ือผูเชาตายสัญญาเชาระงับลง 
      5)  สัญญาเชาทรัพย  เปนสัญญาท่ีกอใหเกิดบุคคลสิทธิเทานั้น  คือมีสิทธิ  เรียกเฉพาะ
บุคคลท่ีเปนคูสัญญากันเทานั้น 
       3.2  หลักเกณฑการทําสัญญาเชาทรัพย  การเชาสังหาริมทรัพย  การเชาสังหาริมทรัพย  และ
รวม ท้ังสังหาริมทรัพยชนดิพิเศษดวยกฎหมายมิไดบังคับใหทําเปนหนังสือหรือทําตามแบบแตอยางใด
จะตกลงทําสัญญากันดวยวาจา ก็มีผลบังคับใชไดแตถาทําหลักฐานเปนหนังสือ  จะทําใหผูกมัดคูสัญญา
แนนอน  รัดกมุข้ึน 
       การเชาอสังหาริมทรัพย 
  1)  การเชาอสังหาริมทรัพย  ท่ีมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน  3  ป  จะตองมีหลักฐานเปน
หนังสือลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิดไวเปนสําคัญจึงจะฟองรองบังคับคดีกันได 
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    2)  ถาเชาอสังหาริมทรัพย  ท่ีมีกําหนดระยะเวลาเกนิกวา  3  ป  หรือกาํหนดตลอดอายุ
ของผูเชาหรือผูใหเชา  ตองทําเปนหนังสือ  และจดทะเบียนตอพนกังานเจาหนาท่ีมิฉะนั้นจะฟองรอง
บังคับคดีกันไดเพียง  3 ปเทานั้น  หรือมีผลบังคับใชกันไดเพยีง  3  ป 
  3)  การเชาอสังหาริมทรัพย  หามเชากันเกนิ  30  ป  ถาทําสัญญากันไวเกนิ  30  ป  ให
ลดลงมาเปน  30  ป  เม่ือครบกําหนดสัญญาเชาแลวจะตอสัญญาอีกก็ไดแตตองไมเกิน  30  ปนับแตวนั
ตอสัญญา 

4.  สัญญาเชาซ้ือ 

 สัญญาเชาซ้ือ  คือ  สัญญาซ่ึงเจาของทรัพยสินนําทรัพยสินออกใหเชาโดยใหคําม่ันสัญญาวาจะ
ขายทรัพยสินนั้น  หรือใหทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธ์ิแกผูเชา  โดยมีเง่ือนไขวาผูเชาไดใชเงินใหแก
ผูใหเชาเปนจํานวนเงินตามท่ีตกลงกันไว 
       4.1 หลักเกณฑของสัญญาเชาซ้ือ  สัญญาเชาซ้ือท้ังสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย   
ตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือคูสัญญาท้ังสองฝาย  มิฉะนัน้จะตกเปนโมฆะใชบังคับไมได 
       4.2 สิทธิหนาท่ีของผูเชาซ้ือ  ผูเชาซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได  ดวย
การสงมอบทรัพยสินท่ีเชาซ้ือคืนใหแกผูใหเชา  และจะตองชําระคาเชาซ้ือท่ีคางชําระใหแกผูใหเชาซ้ือ
จนครบ ถวน  ผูเชาซ้ืออาจตองรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกดิแกทรัพยนัน้อีกดวย 
       4.3 สิทธิหนาท่ีของผูใหเชาซ้ือ  ผูใหเชาซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือได  เม่ือ  ผูเชาซ้ือ 
ผิดนัดไมชําระเงินคาเชาซ้ือ  2  คราว  ติด  ๆ  กัน  ผูใหเชาซ้ือ  ซ่ึงเปนเจาของทรัพยมีสิทธ์ิ  ดังตอไปนี้ 

1)  ริบเงินท่ีผูเชาซ้ือไดใชมาแลวกอนบอกเลิกสัญญา 
  2)  มีสิทธิเขาครอบครองทรัพยสินนัน้ได 

การค้ําประกัน 

    การคํ้าประกนั  คือ  การท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงไมใชลูกหนี้  หรือไมใชเจาหนีแ้ละอาจเปนบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเขาทําสัญญากับเจาหนี้  วาจะชําระหนีใ้หเจาหนีถ้าลูกหนี้ไมยอมชําระหนี ้
       5.1  บุคคลท่ีสัญญาวาจะชําระหนีใ้หแกเจาหนี้แทนลูกหนี้  เรียกวาผูคํ้าประกัน 
       5.2  หนี้ท่ีคํ้าประกันจะเปนหนี้อะไรกไ็ด  เชน  หนี้เงินกู  หนี้คาสินคา  หนี้คากอสราง  
เปนตน 
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       5.3  การทําสัญญาคํ้าประกัน  ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือ  ผูคํ้าประกัน  จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีใหผูคํ้าประกันรับผิดได 
       5.4  ขอควรระวังในการทําสัญญาคํ้าประกัน 
  1)  กอนลงช่ือในสัญญาคํ้าประกัน  ตองอานขอความในสัญญาคํ้าประกันใหละเอียด 
  2) ควรเขียนระบุจํานวนเงินท่ีจะรับผิดไวในสัญญาคํ้าประกันวา จํานวนเงินเทาใด 
หรือท้ังหมด 
       5.5  ผูคํ้าประกันยอมพนจากความรับผิด  ดังตอไปนี ้
  1)  หนี้ท่ีคํ้าประกันอยูถึงกําหนดชําระแลว   ตอมาเจาหนาท่ียอมผอนเวลาใหลูกหนี้   
โดยท่ีผูคํ้าประกันไมยินยอม 
  2)  เม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระแลว    ผูคํ้าประกันขอชําระหนี้แทนลูกหนี้    แตเจาหนี ้
ไมยอมรับชําระ  ผูคํ้าประกันยอมหลุดพนจากความรับผิด 

 6.  การจํานํา 

       6.1   ความหมายของการจํานํา   การจํานํา    คือการท่ีบุคคลคนหน่ึงเรียกวา   ผูจํานํา 
สังหาริมทรัพย  เชน  สรอยคําทองคํา  โทรทัศน  แหวนเพชร  ไปสงมอบใหอยูในความรอบครอง  ของ
บุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกวา  ผูรับจํานํา  เพื่อเปนประกัน  การชําระหนี ้
       สัญญาจํานําจะทําเปนหนังสือหรือไมก็ได  แตท่ีสําคัญคือผูจํานําจะตองสงมอบทรัพยสิน
ใหผูรับจํานํา  และผูรับจํานํามีสิทธิยึดทรัพยท่ีจํานําไวจนกวาจะไดรับการชําระหนี้คืนจนครบถวน 
       6.2  การบังคับจํานํา  เม่ือหนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว  ผูจํานําผิดนดัไมยอมชําระหนี้  ผูรับ
จํานําตองบังคับนําทรัพยท่ีจาํนํานั้นเปนของตน  กอนจะยดึเอาทรัพยท่ีจาํนําหลุดเปนของตนเอง  โดยไม
มีการบังคับจํานํามิได  การบังคับจํานํามีวิธีการ  ดังนี ้
  1) ผูรับจํานําตองมีหนังสือบอกกลาวไปยงัลูกหนี้  ใหจดัการชําระหนีร้วมท้ังดอกเบ้ีย
และคาใชจายตาง ๆ  ภายในระยะเวลาอันสมควร 
  2) ถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่บอกกลาวผูรับจํานํา 
มีสิทธิเอาทรัพยสินท่ีจํานําออกขายทอดตลาดได  แตตองมีหนังสือบอกกลาวใหผูจํานําทราบ  วนั  เวลา  
สถานท่ี  ท่ีจะขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นดวย 
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 7.  การจํานอง 

       7.1  ความหมายของการจํานอง  การจาํนอง  คือ  การท่ีบุคคลหน่ึงเรียกวา  “ผูจํานอง”  เอา
อสังหาริมทรัพย  เชน  ท่ีดิน  บาน  หรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  มาตรา  456  ไปตราไวเปนประกนัการชําระหนี้  แกอีกบุคคลหนึ่งเรียกวา “ผูรับจํานอง”  โดยผู
จํานองไมตองสงมอบทรัพยสิน  แตตองสงมอบตราสารแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินนั้นแกผูรับจาํนอง  
และเม่ือจํานองแลวเจาของทรัพยผูจํานองยงัคงสามารถทําประโยชนหรือใชสอยทรัพยสินนั้นตอไปได 
       ตัวอยาง  เชน  นายเขียว  ทําสัญญากูเงินนายขาว  จํานวน  500,000  บาท  นายเขียว  
นําโฉนดท่ีดินจํานวน  2  ไร  ไปจํานองไวกับนายรวยเพือ่เปนการประกันการชําระหนี้  นายจนไมตอง
สงมอบท่ีดิน   แตตองสงมอบตราสารแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  คือ  โฉนดท่ีดินจํานวน   2  ไร   ใหกับ 
นายขาว 
       7.2  หลักเกณฑการทําสัญญาจํานอง 
  1) ผูจํานองตองเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินนั้นแตอาจมอบอํานาจใหผูอ่ืนไปทํา 
การจํานองแทนได 
  2) การทําสัญญาจํานองตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  
มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ  ไมมีผลผูกพันคูสัญญา 
       7.3  สิทธิของผูจํานอง 
  1)  สิทธิท่ีจะโอนทรัพยสินท่ีจํานองหรือนําไปจํานองตอได  
  2)  สิทธิชําระหนี้ลางจํานองเปนงวด  ๆ 
  3)  สิทธิไถถอนจํานอง 
  4)  สิทธิท่ีจะไดรับเงินท่ีเหลือจากการบังคับจํานอง 
       7.4  สิทธิของผูรับจํานอง 
  1) ผูรับจํานองมีสิทธ์ิไดรับชําระหนีจ้ากทรัพยสินท่ีจํานองกอนเจาหนีส้ามัญ  โดยไม
ตองคํานึงถึงวากรรมสิทธนั้นไดโอนไปเปนของบุคคลภายนอกแลวหรือไมก็ตาม 
  2)  ผูรับจํานองกอน  จะไดรับชําระหนีก้อนผูรับจํานองทีหลัง 
  3)  สิทธิในการบังคับจํานอง 
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        7.5  วิธีปฏิบัติในการบังคับจํานอง     การบังคับจํานองกฎหมายกําหนดวิธีบังคับไว  2  วิธี   
คือ   การขายทอดตลาด ตลาดหลักทรัพยจาํนอง    และการเอาทรัพยจํานองหลุดเปนกรรมสิทธ์ิของ 
ผูรับจํานอง  การบังคับจํานองท้ัง  2  วิธี  จะตองฟองคดีตอศาล  ผูรับจํานองจะยดึทรัพยของผูจํานอง
โดยพลการมิได 
  1) การขายทอดตลาดทรัพยจํานอง การบังคับจํานอง โดยวิธีนี้ ผูรับจํานองตองมี
จดหมายบอกกลาวไปยังลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควร ถาลูกหนี้ไมชําระหนีภ้ายในกําหนด 
เวลาดังกลาว     ผูรับจํานองจะตองฟองคดตีอศาลเพ่ือใหพิพากษาส่ังใหยึดทรัพยสินที่จํานองไวออก 
ขายทอดตลาด  นําเงินมาชําระหนีแ้กผูรับจาํนอง  ถามีเงินเหลือใหคืนแกลูกหนี้แตถาเงินไมพอชําระหนี ้ 
ลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบเวนแตตกลงกนัไวเปนอยางอ่ืน 
  2) การเอาทรัพยจํานองหลุดเปนกรรมสิทธ์ิของผูรับจํานองการบังคับจํานองโดยวิธีนี้                    
ตองปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีการดังกลาวมาแลวในขอ  1  คือผูรับจํานองจะตองมีจดหมายบอกกลาวให
ลูกหนี้ชําระหนี้ภายในระยะเวลาอันสมควรกอน  จึงจะฟองบังคับจํานองได  และจะตองอยูภายใต
เง่ือนไขครบท้ัง  3  ประการนี้ 

     ก.  ลูกหนี้ขาดสงดอกเบ้ียมาแลวเปนเวลา  5  ป 
     ข.  ผูจํานองมิไดแสดงใหเปนท่ีพอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนัน้ทวมจํานวนเงินท่ี 

                                      คางชําระ 
     ค.  ไมมีการจํานองรายอ่ืนหรือบุริมสิทธ์ิอ่ืนใดท่ีจดทะเบียนไวเหนอืทรัพยสิน 
           อันเดียวกันนั้น 
ขอสังเกต   เม่ือสัญญาจํานองระงับลง  กฎหมายกําหนดใหนําไปจดทะเบียนถอน 

จํานองตอเจาพนักงาน  มิฉะนั้นจะยกเปนขอตอสูบุคคลภายนอกมิได 
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 8.  การกูยืมเงิน 

          กฎหมายกาํหนดวา  การกูยืมเงินกันเกนิกวา  2,000  บาทข้ึนไป  จะตองมีหลักฐานการกูยืม
เงินเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูกูไวเปนสําคัญ  จึงจะฟองรองบังคับคดีกันได  คําวาหลักฐานเปน
หนังสือ  จะทําเปนหนังสือเขียนหรือพิมพข้ึนเองก็ไดหรือจะทําตามแบบของสัญญากูเงินได  กฎหมาย
กําหนดอัตราดอกเบ้ียในการกูยืมเงินหามเรียกดอกเบ้ียเกนิรอยละ  15  ตอป (1.25  ตอเดือน)  ถาเรียก
เกินกวานี้  ถือวา  ดอกเบ้ียตกเปนโมฆะท้ังหมด 

     ในกรณีกูเงนิจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน  กฎหมายยินยอมใหคิดอัตราดอกเบ้ียเกิน
รอยละ   15    ตอปได    แตตองไมเกินอัตราดอกเบ้ียท่ีกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย 
กําหนดแลวแกกรณ ี

การคิดดอกเบ้ียการใหกูยืมเงนิ  
    ในการกูยืมเงินนั้น  กฎหมายกําหนดวา   ผูใหกูยืมเงินคิดดอกเบ้ียไดอยางสูงไมเกินรอยละ  
15 ตอป ถาในสัญญาผูใหกูยืมเงินคิดดอกเบ้ียเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนดจะมีผลใหดอกเบ้ียเปน
โมฆะท้ังหมด  คือไมมีสิทธิไดดอกเบ้ียเลยผูใหยืมเงินมีสิทธิเรียกใหผูกูยืมชําระเงินตนคืนเทานัน้  ใน
กรณีท่ีเขียนอัตราดอกเบ้ียในสัญญากูยืมเงินไววาใหดอกเบ้ียตามกฎหมาย  ผูกูยืมเงินมีสิทธิเรียกดอกเบ้ีย
ไดในอัตรารอยละ  7.5  ตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ครอบครัว 
 

         กฎหมายท่ีเกี่ยวกับครอบครัวท่ีควรทราบ  ประกอบดวย  การหม้ัน  การสมรส  ทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา  บิดามารดากับบุตร  และการรับบุตรบุญธรรม 

 
 

การหม้ัน   
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1.  

 คือ สัญญาท่ีฝายชายกับฝายหญิงไดตกลงกันวาจะทําการสมรสกัน โดยฝายชายไดใหของหม้ัน
แกฝายหญิง  เพ่ือเปนหลักฐานและประกนัวาจะสมรสกับหญิงนั้น 
       หลักเกณฑการหม้ัน 
  1)  ชายและหญิงตองมีอายุ   17   ปบริบูรณข้ึนไป  การหม้ันกอนอายตุามท่ีกฎหมาย 
บัญญัติตกเปนโมฆะ 
  2)  ผูเยาวจะทําการหม้ันตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง   หรือ 
ผูใชอํานาจปกครอง  มฉิะนั้นจะตกเปนโมฆียะ 

3)  การหม้ันไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได 
4)  ของหม้ัน   คือ   ทรัพยสินท่ีฝายชายใหไวแกหญิง  เพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับ 

หญิงนั้น ของหม้ันใหตกเปนสิทธิแกหญิงเม่ือมีการหม้ันแลว  ถาฝายใดผิดสัญญาหม้ันอีกฝายหนึ่งมี
สิทธิเรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ในกรณีท่ีฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหม้ันใหคืนของหม้ันแกฝายชาย
ดวย 

5)  สินสอด   คือ   ทรัพยสินซ่ึงฝายชายใหแกบิดามารดา    ผูรับบุตรบุญธรรมหรือ 
ผูปกครองของฝายหญิงแลวแตกรณี  เพื่อตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรส  ถาไมมีการสมรส  โดยมีเหตุ
สําคัญอันเกิดแกหญิงนั้น  ฝายชายเรียกสินสอดคืนได 
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 2.  การสมรส   

                   หมายถึง  การท่ีชายและหญิงสมัครใจเขามาอยูกนิฉันสามีภริยาและจะเปนการสมรสท่ี
สมบูรณจะตองจดทะเบียนสมรสตอเจาพนกังานซ่ึงเปนนายทะเบียน  ไดแก  นายอําเภอ  หรือ
ผูอํานวยการเขต 

     2.1  เง่ือนไขแหงการสมรส  ชายและหญิงจะจดทะเบียนสมรสกันได  มีเง่ือนไขดงัตอไปนี ้
1)  มีอายุครบ  17  ปบริบูรณ 
2)  ไมเปนคนวิกลจริต  หรือไรความสามารถ 
3)  ไมเปนญาติสืบสายโลหิตเดียวกนั 
4)  ผูรับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได 
5)  ไมเปนคูสมรสของบุคคลอื่น 
6)   หญิงหมายจะสมรสใหมได เม่ือการสมรสคร้ังกอนไดส้ินสุดไปแลไมนอยกวา  

310 วัน     เวนแต 
     -  คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น 
     -  สมรสกับคูสมรสเดิม 
     -  มีใบรับรองแพทยวามิไดมีครรภ 
     -  ศาลมีคําส่ังใหสมรสได 
7)  ชาย  หญิงท่ีมีอายุไมครบ  17  ปบริบูรณ  ศาลอาจอนญุาตใหสมรสได 
8)  ถาชาย  หญิง  ยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือมีอายุไมครบ  20  ปบริบูรณ    ตองไดรับ 

ความยินยอมจากบิดามารดา  หรือจากบิดาหรือมารดา   หรือผูรับบุตรบุญธรรม  หรือผูปกครองกอนจึง
จะสมรสได  มิฉะนั้นการสมรสจะไมสมบูรณตามกฎหมาย 

9)  ไมเปนพระภกิษุ  สามเณร  นักพรต  นกับวช 
                  การสมรสจะสมบูรณตามกฎหมาย  ประกอบดวย 

1)  เปนไปตามเง่ือนไขแหงการสมรส 
2)  ไดมีการจดทะเบียนสมรสตอพนักงานเจาหนาท่ี 

      2.2  ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  สามีภริยาตองอยูกินกันฉันสามีภริยา  และอุปการะ 
เล้ียงดูกนัตามความสามารถและฐานะ   
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      2.3  ทรัพยสินระหวางสามีภริยา  กฎหมายแบงแยกทรัพยสินระหวางสามีภริยาออกเปน   
2  ประเภท  คือ  สินสวนตัว  และสินสมรส   
  1)  สินสวนตัว  ไดแก 

     -  ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
     - ทรัพยสินอันเปนเคร่ืองใชสอยสวนตัว เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับกายตามฐานะ   

หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ  หรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหน่ึง 
     - ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรส โดยการรับมรดกหรือยกใหโดย 

เสนหา 
     -  สินสวนตวัท่ีแลกเปล่ียนใชจายไปแลว  ไดส่ิงอ่ืนเขามาแทนตามเดิมใหถือวาเปนสิน 

สวนตัว 
  2)  สินสมรส  ไดแก 
          -  ทรัพยสินท้ังหมดท่ีคูสมรสไดมาระหวางสมรส 

     - ทรัพยท่ีฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรส โดยพินัยกรรมหรือมีหนังสือยกให  
โดยระบุวาใหเปนสินสมรส 

     -  ทรัพยสินท่ีเปนดอกผลของสินสวนตัว   ชายหญิงอาจทําสัญญากอนการสมรส 
  เพื่อยกเวนความสัมพันธในเรื่องทรัพยสินก็ได 

      ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัย  ใหสันนิษฐานไวกอนวาทรัพยสินนั้นเปนสินสมรสถาสามีหรือภริยา  
ทํานิติกรรมในการจัดการสินสมรสโดยลําพังฝายเดยีว  นิติกรรมนั้นไมสมบูรณ  อาจถูกศาลเพิกถอนได 
       2.4  การส้ินสุดแหงการสมรส  การส้ินสุดแหงการสมรสไดแก  ความตาย  การหยา  และ 
ศาลพิพากษาใหเพิกถอน 
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                 การหยา  มี  2  กรณี  คือ 

1) การหยาโดยความยินยอมท้ังสองฝาย  ตองไปจดทะเบียนหยา  ณ  สํานักงาน 
ทะเบียน  ซ่ึงคูกรณีมีภูมิสําเนาอยู  หรือท่ีแหงใดก็ได 

2)  การหยาโดยคําพิพากษาของศาล  ตองยื่นฟองหยาตอศาล  
      สาเหตุในการฟองหยา  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ท่ีสําคัญมีดังนี ้

1) สามีอุปการะเล้ียงดูหรือยกยองหญิงอ่ืนฉันภริยา  หรือภริยามีชู  อีกฝายหน่ึงฟอง 
หยาได 

2) สามีหรือภริยาทํารายหรือทรมานรางกายและจิตใจ  หรือหม่ินประมาทหรือ 
เหยยีดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง  ท้ังนี้ถาเปนการรายแรง  อีกฝายหน่ึงฟองหยาได 

3)  สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงรางอีกฝายหนึง่ไปเกินหนึ่งป  อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
4)  สามีหรือภริยาถูกศาลส่ังใหเปนคนสาบสูญ  หรือไปจากภูมิสําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปน 

เวลาเกินสามป  โดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร  อีกฝายหน่ึงฟองหยาได 
5) สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนท่ีทําใหไวเปนหนังสือในเร่ืองความประพฤติอีกฝายหนึ่ง 

ฟองหยาได 
6) สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรง  อันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง  และโรคมี 

ลักษณะเร้ือรังไมมีทางจะรักษาหายได  อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
7) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย   ทําใหสามีหรือภริยานัน้ไมอาจรวมประเวณีได 

ตลอดกาล  อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
      เม่ือหยากนัการแบงสินสมรสกฎหมายกําหนดใหชายและหญิงไดสวนแบงเทา ๆ กัน 
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 3.  บิดามารดากับบุตร 

      3.1  บุตรชอบดวยกฎหมาย  ปญหาท่ีจะเกดิข้ึนจะมีเฉพาะบุตรท่ีเกดิมาจะเปนบุตรชอบดวย 
กฎหมายของบิดาหรือไมเทานั้น  เพราะจะมีผลไปถึงอํานาจปกครองของบิดา  คาอุปการะเล้ียงดู  และ
การรับมรดก  สําหรับมารดาน้ัน  กฎหมายบัญญัติวา  เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิไดมีการสมรสกับชาย  ใหถือ
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น  บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของบิดา  มีได  3  กรณี  คือ 

1)  บุตรท่ีเกิดจากบิดามารดาที่ทําการสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย 
2)  บุตรท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ีมิไดจดทะเบียนสมรสกัน   แตตอมาบิดามารดาไดมา 

จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 
3)  บิดาจดทะเบียนวาเปนบุตร  หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตรของบิดา 

      นอกจากกรณีดังกลาวแลว  ถาบิดาแสดงพฤติการณรับรองวาเปนบุตร  เชน  สงเสียคาเลา
เรียน  อุปการะเล้ียงด ู  ใหใชช่ือสกุล  บุตรดังกลาวมีสิทธิรับมรดกของบิดาเหมือนบุตรท่ีชอบดวย
กฎหมาย  แตไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะเล้ียงดูตามกฎหมาย 

      3.2  สิทธิหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร 
1)  บุตรมีสิทธิใชช่ือสกุลของบิดา  ในกรณท่ีีบิดาไมปรากฏบุตรมีสิทธ์ิใชช่ือสกุลของ 

มารดา 
2) บิดามารดาจําตองอุปการะเล้ียงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางท่ีเปนผูเยาว 
3)  บุตรจําตองอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา 
4) บุตรซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจปกครองของบิดา มารดา อํานาจ 

ปกครองหรือสิทธิของบิดามารดา  ไดแก 
     ก.  กําหนดท่ีอยูของบุตร 
     ข.  ทําโทษบุตรตามสมควรเพ่ือวากลาวส่ังสอน 
     ค.  ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป 
     ง.  เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
5)  ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดแีพงหรือคดีอาญามิได  แตเม่ือผูนั้นหรือญาติของ 

ผูนั้นรองขอ  อัยการจะยกคดีข้ึนวากลาวได  กลาวคือ  ลูก  หลาน (ลูกของลูก)  จะฟองพอแม  ปูยา  ตา
ยาย  และทวดของตนเปนคดีแพงหรือคดอีาญาไมได ซ่ึงแตกอนเรียกคดีประเภทนี้วา  “คดีอุทลุม” 
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 4.  บุตรบุญธรรม   

บุตรบุญธรรม  หมายถึง  บุตรท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย กําหนดใหมีสิทธิเหมือนบุตรท่ีชอบดวย
กฎหมาย  การรับบุตรบุญธรรมมีเง่ือนไขดงัตอไปนี ้

      4.1  ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่าํกวา  25  ป  และตองแกกวาท่ีจะเปนบุตรบุญธรรม
อยางนอย 15  ป  ถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมอายุไมต่ํากวา  15  ป  ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย 

      4.2   การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมจะกระทําไดก็ตอเมือ่ เปนไปตามเง่ือนไขตามแตกรณี  ดังนี ้
1)  ไดรับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผูจะเปนบุตรบุญธรรม กรณีท่ีมีท้ังบิดา 

มารดายังมีชิวติอยู 
3) ไดรับความยินยอมจากบิดาหรือมารดา    ในกรณีท่ีคนใดคนหน่ึงตายหรือถูกถอน 

อํานาจปกครอง 
4) ศาลมีคําส่ังแทนการอนุญาต  กรณีท่ีไมท้ัง  1)  และ 2)  หรือมีแตไมใหการยินยอม 

โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  และเปนปฏิปกษตอสุขภาพ  ความเจริญและสวัสดิภาพของผูเยาว 
      4.3 ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม  ถามีคูสมรสจะตองไดรับความยินยอม

จากคูสมรส 
      4.4 บุตรบุญธรรมมีฐานะเชนเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย    แตไมสูญส้ินสิทธิและ

หนาท่ีในครอบครัวท่ีใหกําเนิดมา 
      4.5   ผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู  จะเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืนอีกไมได 

ยกเวนเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสท่ีรับบุตรบุญธรรมนั้น 
4.6 การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ  เม่ือมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

5. การเลิกรับบุตรบุญธรรม               

 การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําไดดังตอไปนี้ 
                    5.1 ถาบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลว จะเลิกโดยการตกลงกันระหวางผูรับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมเม่ือใดก็ได 
                     5.2  ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ   การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําไดตอเม่ือไดรับ
ความยินยอมจากบิดามารดาของบุตรบุญธรรม 
                     5.3. เม่ือผูรับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม 
                     5.4  เม่ือศาลส่ังใหฝายหน่ึงฝายใดพนจากเปนบุตรบุญธรรมหรือพนจากการเปนผูรับบุตร- 
บุญธรรม 
 

มรดก 

1.  ความหมายของมรดก 

มรดกหรือกองมรดก  หมายถึง  ทรัพยสินทุกชนิดของผูตายท่ีมีอยูกอนตาย  รวมท้ังสิทธิหนาท่ี
และความรับผิดชอบของผูตายดวย  เชน  บานเรือน  ท่ีดิน  เงินสด  หนีสิ้น  เวนแตสิทธิเฉพาะตัว  เชน  
ใบขับข่ีรถยนต 

2.  ผูมีสิทธ์ิไดรับมรดก   

มรดกของผูตายจะตกทอดแกทายาทซ่ึงมี  2  ประเภท  คือ   
      2.1 ทายาทโดยธรรม ไดแก ทายาทท่ีเปนญาติและคูสมรส ทายาทท่ีเปนญาติมี 6 ลําดับ คือ 
 1)  ผูสืบสันดาน  ไดแก  ลูก  หลาน  เหลน  ล้ือ 
       2)  บิดา  มารดา 
       3)  พี่นองรวมบิดามารดาเดยีวกัน 
       4)  พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
       5)  ปู  ยา  ตา  ยาย 

ลุง  ปา  นา  อา 
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6)  
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      2.2  ผูรับพินัยกรรม  คือ  ทายาทท่ีมสิีทธิรับมรดกตามพินัยกรรม  ซ่ึงผูตายทําพินัยกรรมยก
ทรัพยมรดกให  นิติบุคคลสามารถเปนผูรับพินัยกรรมได  เชน  วดั  มูลนิธิ  เปนตน 

 3.  การแบงมรดก   

เม่ือเจามรดกตายจะตองแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยากอน  คือ  แยกสินสวนตัวของผูตาย
ออกมาจากสินสมรสกอน สวนสินสมรสตองแบงใหคูสมรสที่มีชีวิตอยู คร่ึงหนึ่งและของผูตายคร่ึงหนึ่ง  
“สรุปไดวา  ทรัพยสินของผูตายท่ีเปนมรดก  ไดแก  สินสวนตัวของผูตาย  รวมกับสินสมรสคร่ึงหนึ่ง
ของผูตาย” 

      3.1 ทายาทโดยธรรมท่ีเปนญาติสนิทใกลชิดผูตาย   ยอมมีสิทธิไดรับมรดกไมตัดสิทธิกัน  
ไดแก  ผูตาย  ท่ีมีทายาทลําดับท่ี  1  และทายาทลําดับท่ี  2  อยู  ทายาทท้ัง  2  ลําดับไดรับมรดกของ
ผูตายคนละ  1  สวนเทากนั  สวนทายาทลําดับท่ี  3 – 6  ไมมีสิทธิไดรับ 

      3.2  คูสมรสมีสิทธิรับมรดกของผูตาย  ดังนี ้
1)  ถามีทายาทลําดับท่ี  1  คูสมรสไดสวนแบงเทากับบุตร 1  คน 
2)  ถามีทายาทลําดับท่ี  2  หรือ 3  คูสมรสไดรับกึ่งหนึ่ง 

ถามีทายาทลําดับท่ี  4  หรือ  5  หรือ  6  คูสมรสไดรับสองในสามสวน 3)  
4)  ถาไมมีทายาทลําดับท่ี  1 – 6  คูสมรสไดท้ังหมด 

      3.3  ทายาทโดยธรรมท่ีเปนพระภิกษ ุ    จะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรมมิได เวนแตจะสึกจากพระภิกษุแลว  ทรัพยสินของพระภิกษท่ีุไดมาระหวางเปนพระ  เม่ือ
มรณภาพตกเปนมรดกของวัด  สําหรับมรดกท่ีไมมีทายาทใหตกเปนของแผนดิน 

      3.4   ทายาทผูรับมรดก  ไมตองรับผิดชอบหนี้สินของเจามรดกเกนิกวาทรัพยมรดกตกทอด
แกตน  (ไดแก  ทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรมดวย) 
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 พินัยกรรม 
 
 
 

1.  ความหมายของพินัยกรรม   

      พินัยกรรมเปนนิติกรรมอยางหนึ่ง  ซ่ึงแสดงเจตนาผูตาย  หรือคําส่ังสุดทายของผูตายท่ีจะ
มอบหมายทรัพยสินใหแกผูใดผูหนึ่ง  หรือต้ังผูจัดการมรดก  ตลอดจนจะยกทรัพยสินกอตั้งมูลนธิิเพื่อ
การกุศลก็ได  พินัยกรรมจึงเปนการกําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินของตนเอง 

2.  หลักเกณฑท่ัวไปในการทําพินัยกรรม 

      2.1  ผูทําพินัยกรรมตองมีอายุ  15  ปบริบูรณข้ึนไป 
      2.2  ผูถูกศาลส่ังเปนคนไรความสามารถทําพินัยกรรมไมได 
      2.3  ผูทําพินัยกรรมท่ีมีอายุต่ํากวา  15   ปบริบูรณ   ผูทําพินัยกรรมทําในขณะวกิลจริต 

พินัยกรรมนั้นเปนโมฆะ 
      2.4  ผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนวิกลจริต  คนใบ  คนตาบอด  หูหนวก  ท้ังสองขางเปน

พยานในพนิัยกรรมไมได 
      2.5  บุคคลตอไปนี้  จะเปนผูรับทรัพยสินตามพินยักรรมไมได 

1)  พยานในพินัยกรรมและคูสมรส 
2)  ผูเขียนพนิยักรรมและคูสมรส 

3.  แบบของพนิัยกรรม   

พินัยกรรมจะตองเปนหนังสือ  แบบของพินัยกรรมท่ีสําคัญมี  3  แบบ  คือ 
      3.1  พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ 
      3.2  พินัยกรรมแบบธรรมดา 
      3.3  พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง 

       3.1  พินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ  มีหลักเกณฑดังนี้ 
1)  ผูทําพินัยกรรมตองเขียนขอความในพินัยกรรมดวยลายมือตนเองท้ังหมด 
2)  ตองลง  วนั  เดือน  ป  ในขณะท่ีทําพนิัยกรรม 
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3) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือ  คือ  เซ็นช่ือ  จะพิมพลายน้ิวมือไมได  จะมีพยาน 
หรือ ไมก็ได 

5) ถามีการขูด  ลบ  ตก  เติม  หรือแกไขเปล่ียนแปลงอยางไร  ผูทําพินัยกรรมตองลง 
ลายมือช่ือกํากบัไว 

      3.2  พินัยกรรมแบบธรรมดา  มีหลักเกณฑดังนี ้
1)  ตองทําเปนหนังสือ  จะเขียนหรือพิมพกไ็ด  จะใหใครเขียนหรือพิมพก็ได 
2)  ตองลงวัน  เดือน  ป  ในขณะท่ีทําพนิัยกรรม 
3)  ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือ  หรือพิมพนิ้วมือตอหนาพยานอยางนอย  2  คน 
4)  พยานท้ัง  2  คนในพนิัยกรรมตองลงลายมือเทานั้น  จะพิมพนิ้วมือไมได 
5)  ผูเขียนหรือพิมพพินยักรรม  ตองเซ็นช่ือระบุไววาเปนผูเขียนหรือพิมพผูเขียนหรือ 

ผูพิมพเปนพยานตองระบุไวดวยวาเปนพยานดวย 
6) ถามีการขูด  ลบ  ตก  เติมหรือแกไขเปล่ียนแปลงอยางไร  ผูทําพินัยกรรมตองลง 

ลายมือช่ือกํากบัไว 
      3.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง     การทําพนิัยกรรมแบบนี้ผูประสงคจะทําจะตองไป

ยื่นคํารองตอนายอําเภอ  ณ  ท่ีวาการอําเภอ  โดยใหนายอําเภอจดบันทึก  และใหผูทําพินัยกรรมลงช่ือ
พยาน  2  คน  ท้ังนี้ทางอําเภอจะเปนผูเก็บรักษาพินยักรรมไว 

     พินัยกรรมไมวาแบบใดกต็าม  ผูทําพินัยกรรมจะยกเลิกพินัยกรรมเสียเม่ือใดก็ไดและพินยั- 
กรรมจะมีผลบังคับได  เม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแกความตายแลวเทานั้น 

 ผูจัดการมรดก 
 
 

     เม่ือเจามรดกถึงแกความตาย  ทายาทผูท่ีมีสิทธิรับมรดก  หรือผูรับพินัยกรรมมีสิทธิขอให
ศาลแตงต้ังผูจดัการมรดกข้ึนได  ผูจัดการมรดกมีหนาท่ีรวบรวมทรัพยมรดกท้ังหมดของเจามรดก  เพื่อ
นํามาแบงใหแกทายาท  หรือผูรับพินัยกรรม  และชําระหนี้สินตาง ๆ  ของผูตายแกเจาหนี ้   เจาหนี้ของ
เจามรดกจะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินในกองมรดกเทานั้น  ถาทรัพยสินในกองมรดกไมพอชําระหนี ้ 
เจาหนีจ้ะบังคับเอาจากทายาทของเจามรดกไมได 
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 ตัวอยางพินัยกรรมเขียนเองท้ังฉบับ 
 
 
                                                                                                   ทําท่ีบานเลขท่ี  256/1 ตําบลเกาะสะบา  
                                                                                                    อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 

                                                                                วันท่ี  7  เมษายน  2536 
 

               ขาพเจานายสุภาพ  ณ  เทพา  อายุ  50  ป  ขอทําพินัยกรรมไววา  ถาขาพเจาถึงแกกรรม  กใ็ห
เปนไปตามคําส่ังตอไปนี้ 
              1. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี  184  ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา  พรอมส่ิงปลูกสราง ยก
ใหแก นายอภวิัฒน  ณ เทพา  บุตรของขาพเจาแตเพียงผูเดยีว 
               2. ตึกแถวเลขท่ี 147 ,148 ,149 พรอมท่ีดิน  โฉนดเลขท่ี  3450 หมูท่ี   1  ตําบลเทพา  อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา  มอบใหกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทพา 
อําเภอเทพา  จงัหวัดสงขลา 

3. ทรัพยนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหแบงแก นางเอมอร  ณ เทพา ภรรยาของขาพเจา  และนางสาว 
สุภลักษณ  ณ เทพา  คนละครึ่ง 
                 ขณะท่ีขาพเจาทําพินัยกรรมฉบับนี้ ขาพเจามีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเจบ็ปวยแตอยางใด 
และมีสติสัมปชัญญะด ี
 
 
 
                                                                              ลงช่ือ    นายสุภาพ   ณ  เทพา    ผูเขียนพินัยกรรม 
 
 
  หมายเหตุ   ตองเขียนดวยลายมือของนายสุภาพ  ณ เทพา 
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แผนภูมิแสดงสถานภาพของกฎหมายแพงและพาณชิย 

กฎหมายเอกชน กฎหมายระหวางประเทศ 

กฎหมาย 

กฎหมายมหาชน 

กฎหมายพาณชิย กฎหมายแพง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 1 
หลักท่ัวไป 

บรรพ 2 
หนี ้

บรรพ 5 
ครอบครัว 

บรรพ 3 
เอกเทศสัญญา 

บรรพ 4 
ทรัพยสิน 

บรรพ 6 
มรดก 
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สรุปสาระประจําหนวยที่  6 
 
1. บุคคล    แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  บุคคลธรรมดา  และนิติบุคคล  ดังนี้ 
      -บุคคลธรรมดา    หมายถึง  มนุษย  สภาพบุคคลยอมเร่ิมแตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารก  
และส้ินสุดลงเม่ือตาย  
      - นิติบคุคล  หมายถึง  บุคคลท่ีกฎหมายรับรองใหมีสภาพบุคคลใหสิทธิและหนาท่ีเหมือน
บุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น   
     1.1 ผูเยาว 

ผูเยาว หมายถึง  ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  กฎหมายถือวายังไมรูสึกผิดชอบ  ดังนั้น  ผูเยาวไม
สามารถทํานิติกรรมไดเองตามลําพัง  เพราะจะทําใหเสียเปรียบผูอ่ืน  เกิดความเสียหายแกผูเยาวได  

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ผูเยาวบรรลุนิติภาวะดวยเหตุ  2  ประการ  คือ 
     2.1  บรรลุนิติภาวะโดยอายุ  คือ  เม่ือผูเยาวมีอายุครบ  20  ปบริบูรณ 
    2.2 บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  ผูเยาวยอมบรรลุนติิภาวะเม่ือทําการสมรส  หากการสมรส
นั้นไดกระทําเม่ือชายและหญิงมีอายุ  17  ปบริบูรณ 
นิติกรรม 2. 

หมายถึง  ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  มาตรา  149  บัญญัติวา  “นิติกรรม  หมายความวา   
การใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวาง
บุคคล  เพื่อจะกอ เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซ่ึงสิทธิ” นิติกรรมมีหลายประเภท   

     -โมฆียกรรม หมายถึง นิติกรรมท่ีมีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง
ใหเปนโมฆะหรือใหสัตยาบันเพื่อทําใหเปนนิติกรรมท่ีสมบูรณ จะบอกลางอีกไมได  ผูมีสิทธิบอกลาง
หรือใหสัตยาบัน  ไดแก  ตวัผูเยาวเอง  และผูแทนโดยชอบธรรม  สาเหตุท่ีทําใหนติิกรรมตกเปนโมฆียะ  
มีดังนี ้
       6.1  นิติกรรมท่ีมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถขอบุคคลที่ 
กฎหมายจํากดัความสามารถในการทํานิตกิรรม 
       6.2 นิติกรรมท่ีเกิดข้ึนดวยเหตุบกพรองเก่ียวกับการแสดงเจตนา   
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3. หนี้   
หมายถึง ความสัมพันธในกฎหมายท่ีกอใหเกิดสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคลสองฝาย  ฝายหนึ่ง

เรียกวา เจาหน้ี  มีสิทธิท่ีจะเรียกรองบังคับใหบุคคลอีกฝายหนึ่ง  เรียกวา  ลูกหนี้  ใหจําตองสงมอบ
ทรัพยสิน  กระทําการ  หรืองดเวนกระทําการ  อยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อประโยชนแกเจาหนี ้
4. ทรัพยและทรัพยสิน 

ทรัพย  หมายถึง  วัตถุหรือส่ิงของท่ีมีรูปราง  เชน  บาน  ท่ีดิน  หนังสือ  และเกาอ้ี  เปนตน  -
-ทรัพยสิน  หมายถึง  วัตถุท่ีมีรูปรางและวตัถุไมมีรูปราง  ซ่ึงอาจมีราคาไดและถือเอาได   
4.1 ประเภทของทรัพยสิน    

4.1 อสังหาริมทรัพย 
4.2 สังหาริมทรัพย   

เอกเทศสัญญา 5. 
เอกเทศสัญญาท่ีควรทราบ  ไดแก  สัญญาซ้ือขาย  สัญญาขายฝาก  สัญญาเชาทรัพย  สัญญาเชา

ซ้ือ  คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  และการกูยืมเงิน 
ครอบครัว 6. 

กฎหมายท่ีเกีย่วกับครอบครัวท่ีควรทราบ  ประกอบดวย  การหม้ัน  การสมรส  ทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา  บิดามารดากับบุตร  และการรับบุตรบุญธรรม 
7. มรดก 

มรดกหรือกองมรดก  หมายถึง  ทรัพยสินทุกชนิดของผูตายท่ีมีอยูกอนตาย  รวมท้ังสิทธิหนาท่ี
และความรับผิดชอบของผูตายดวย  เชน  บานเรือน  ท่ีดิน  เงินสด  หนีสิ้น  เวนแตสิทธิเฉพาะตัว  เชน  
ใบขับข่ีรถยนต 
พินัยกรรม 8. 

พินัยกรรมเปนนิติกรรมอยางหนึ่ง  ซ่ึงแสดงเจตนาผูตาย  หรือคําส่ังสุดทายของผูตายที่จะ
มอบหมายทรัพยสินใหแกผูใดผูหนึ่ง  หรือต้ังผูจัดการมรดก  ตลอดจนจะยกทรัพยสินกอตั้งมูลนธิิเพื่อ
การกุศลก็ได  พินัยกรรมจึงเปนการกําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินของตนเอง 

 
 
 
 

 
 



 
 

 บรรณานุกรม 
 
กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ. หนงัสือสาระการเรียนรูพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   
              ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม. 3  ชวงชั้นท่ี  3.  กรุงเทพฯ:  อักษรเจริญทัศน,  2552.        
 
กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ. หนงัสือสารการเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   
              ศาสนา  และวัฒนธรรม  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6  
              ชวงชัน้ท่ี 4 . กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน,  2549. 

กรมคุมประพฤติ  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม.  กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจําวันสําหรับประชาชน  
             และการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาและคดีแพง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  
            2545. 

ธงทอง  จันทรางศุ.  กฎหมายใกลตัว.พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ  : แพรวสํานักพิมพ,  2546.  206  หนา  
             (รวมบทความ ลําดบัท่ี 7) 

นคร  พจนวรพงษ   และณรงค  สุขพยัคฆ.   เสริมการเรียน  ส 071  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู 
              ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย : ไทยวัฒนาพานิช, 2530. 

ประจวบ   แสงอินทร. กฎหมายท่ีประชาชนควรรู  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย : สํานกัพิมพวัฒนา 
             พานิชย   จํากดั,  2524. 

ประสพสุข  บุญเดช. กฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  5 วาดวยครอบครัว. พิมพคร้ังท่ี  9. กรุงเทพฯ :  
             โมษิตการพิมพ. 2538. 

ประสพสุข  บุญเดช  และคณะ. ส 071  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.  
             กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานชิ  จํากัด, 2540.  

พิชัย  นิลทองคํา,  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 1 – 6  ประมวลกฎหมายอาญา 
ฉบบัแกไขเพิ่ม).  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ,  2537.  
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 บรรณานุกรม 

 
ศรีราชา  เจริญพานิช. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป เลม1 – 2. 
            พิมพคร้ังท่ี 17.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.  

สุพรรณ  บูรณากาญจน.  คูมือประชาชน.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพตํารวจ, 2542.      

หยุด  แสงอุทัย.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป. พิมพคร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพเจริญผล, 
             2535.     
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ใบงานที่  1 
เร่ืองบุคคล 

 
คําส่ัง  1. ใหนกัเรียนวเิคราะหความแตกตางระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล ( คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 

 
 

บุคคลธรรมดา นิติบคุคล 
1.  บุคคลธรรมดา  คือ  ..................................................... 
     ........................................................................................ 
2.  เร่ิมสภาพบุคคลเม่ือ .................................................... 
     ......................................................................................... 
3.  กระทํานิตกิรรม ........................................................... 
     ......................................................................................... 
4.  บุคคลทําหนาท่ีแทน  เชน 
     4.1 ผูเยาว  ผูทําหนาท่ีแทน  คือ…....................... 
           ................................................................................ 
      4.2  คนไรความสามารถ  ผูทําหนาท่ีแทน  คือ .. 
              .............................................................................. 
     4.3  คนเสมือนไรความสามารถ  ผูทําหนาท่ี 
            แทน  คือ ............................................. 
 

      1.  นิติบุคคล  คือ  ............................................................. 
            ...................................................................................... 
      2.  เร่ิมสภาพบุคคลเม่ือ  ................................................. 
           ...................................................................................... 
      3.  กระทํานติิกรรม  ........................................................ 
            ....................................................................................... 
      4.  บุคคลทําหนาท่ีแทน  เชน 
           4.1 กระทรวง  ผูแทนคือ   ................................... 
             4.2  วัด                ผูแทนคือ   .................................... 
            4.3  จังหวัด     ผูแทนคือ  .................................... 
           4.4  สมาคม     ผูแทนคือ  .................................... 
           4.5  มูลนิธิ       ผูแทนคือ  ................................... 
             4.6   เทศบาล    ผูแทนคือ  .............................  

 
 

 
 
 
 



 

 
 

                   2.  ใหนกัเรียนบอกองคประกอบของสภาพบุคคลธรรมดาลงในแผนภูมิ 
     (คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 

สภาพบุคคลธรรมดา 
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       รวมคะแนน.......................คะแนน 
 
          ลงช่ือ.........................................ผูตรวจ 
        ลงช่ือ.........................................ผูสอน 
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ใบงานที่  2 

เร่ือง  “นิติกรรม”    

  

     คําส่ัง  ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10  คะแนน )      คําส่ัง  ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10  คะแนน ) 

  
  

1.  นายปญญา  ทําสัญญาจางนายวิชัย  ใหไปฆานายนิสิต  ในราคา  500,000  บาท  สัญญาดังกลาวมีผล 1.  นายปญญา  ทําสัญญาจางนายวิชัย  ใหไปฆานายนิสิต  ในราคา  500,000  บาท  สัญญาดังกลาวมีผล 
     บังคับตามกฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด      บังคับตามกฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด 
     ตอบ……….........................................................................................................................................      ตอบ………......................................................................................................................................... 
  
  
  

2.  นายนพพร  ผูเยาวไปทําสัญญาซ้ือรถยนต  จากนายสนธิมา  1  คัน  ในราคา  700,000  บาท  โดย 2.  นายนพพร  ผูเยาวไปทําสัญญาซ้ือรถยนต  จากนายสนธิมา  1  คัน  ในราคา  700,000  บาท  โดย 
     ไมไดรับความยนิยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา  มารดา)  สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตาม      ไมไดรับความยนิยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา  มารดา)  สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตาม 
      กฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด            กฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด      
      ตอบ……............................................................................................................................................       ตอบ……............................................................................................................................................ 
  
  
  

3.  นายบันเทิง  ขายบานพรอมท่ีดินใหแกนางอารมณ  คูสัญญาจะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะทําใหสัญญา  3.  นายบันเทิง  ขายบานพรอมท่ีดินใหแกนางอารมณ  คูสัญญาจะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะทําใหสัญญา  
      ดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย           ดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย     
      ตอบ……............................................................................................................................................       ตอบ……............................................................................................................................................ 
  
  
  

4.  นายสมชาย  เปนหนีน้ายวทิยา  จํานวน  100,000  บาท  เม่ือหนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว  นายสมชาย   4.  นายสมชาย  เปนหนีน้ายวทิยา  จํานวน  100,000  บาท  เม่ือหนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว  นายสมชาย   
     ไมยอมชําระหนี้  นายวิทยาจะไปยดึทรัพยของนายสมชายเพ่ือนํามาขายเอาเงินชําระหนี้ไดหรือไม      ไมยอมชําระหนี้  นายวิทยาจะไปยดึทรัพยของนายสมชายเพ่ือนํามาขายเอาเงินชําระหนี้ไดหรือไม 
      ตอบ…….............................................................................................................................................       ตอบ……............................................................................................................................................. 
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5.  บอเกิดแหงหนี้  มี  5  ประเภท  คืออะไรบาง 
      ตอบ 1………………………………………………………………………………………….. 
 2…………………………………………………………………………………………. 
 3…………………………………………………………………………………………. 
 4……………………………………………………………………………………….... 
 5………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
6.  ใหนกัเรียนวิเคราะหประโยชนของการแบงทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยในดานตาง  ๆ
       ดังตอไปนี ้
 

อสังหาริมทรพัย สังหาริมทรพัย 
1.  การซ้ือขายแลกเปล่ียน 
     ............................................................................................... 
2.  การครอบครองปรปกษตองครอบครองตอกนัเปนเวลา 
     กี่ ป 
     ............................................................................................... 
3.  กรรมสิทธ์ิครอบครองของคนตางดาว 
     ............................................................................................... 
4.  เม่ือนาํไปประกันการกูยืมเงิน  เรียกวา 
     ............................................................................................... 
5.  ความจําเปนของการมีเจาของ 
     ............................................................................................... 
6.  แดนแหงกรรมสิทธ์ิ 
  .............................................................................................. 

1.  การซ้ือขายแลกเปล่ียน 
     ............................................................................................... 
2.  การครอบครองปรปกษตองครอบครองตอกนัเปนเวลา  
     กี่ ป 
     ............................................................................................... 
3.  กรรมสิทธ์ิครอบครองของคนตางดาว 
     ............................................................................................... 
4.  เม่ือนาํไปประกันการกูยืมเงิน  เรียกวา 
     ............................................................................................... 
5.  ความจําเปนของการมีเจาของ 
     ............................................................................................... 
6. แดนแหงกรรมสิทธิ 
............................................................................................... 

 
 



 
 

ใบงานที่ 3 

เร่ือง  “เอกเทศสัญญา”    

  
 คําส่ัง ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)  คําส่ัง ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 
  
1.  ลักษณะสําคัญของสัญญาซ้ือขาย  มีอยางไรบาง 1.  ลักษณะสําคัญของสัญญาซ้ือขาย  มีอยางไรบาง 
     ตอบ  1………......................................................................................................................................      ตอบ  1………...................................................................................................................................... 
              2……….......................................................................................................................................               2………....................................................................................................................................... 
  
  

2.  การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ  จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะสมบูรณตาม 2.  การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ  จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะสมบูรณตาม 
     กฎหมาย      กฎหมาย 
     ตอบ……..........................................................................................................................................      ตอบ…….......................................................................................................................................... 
  
  

3.  นายวิชัย  ขายบานพรอมท่ีดินใหแกนายจรูญ  3,000,000  บาท โดยมีขอสัญญาขอตกลงกันวา   3.  นายวิชัย  ขายบานพรอมท่ีดินใหแกนายจรูญ  3,000,000  บาท โดยมีขอสัญญาขอตกลงกันวา   
     นายวิชัยมีสิทธิไถทรัพยดังกลาวคืนภายในเวลา  5  ป  สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร      นายวิชัยมีสิทธิไถทรัพยดังกลาวคืนภายในเวลา  5  ป  สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร 
     ตอบ……..............................................................................................................................................      ตอบ…….............................................................................................................................................. 
  
  

4.  นายคอซาพี  ใหนายมะรอบีเชาบานอยูอาศัยเปนเวลา  5  ป  คูสัญญาไดทําสัญญาเชากันเปนหลักฐาน 4.  นายคอซาพี  ใหนายมะรอบีเชาบานอยูอาศัยเปนเวลา  5  ป  คูสัญญาไดทําสัญญาเชากันเปนหลักฐาน 
     ลงลายมือผูใหเชาและผูเชา  แตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  เม่ือระยะเวลาผานไป  3  ป      ลงลายมือผูใหเชาและผูเชา  แตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  เม่ือระยะเวลาผานไป  3  ป 
     แลวยางเขาปท่ี  4  นายคอซาพีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดหรือไม  เพราะเหตุใด      แลวยางเขาปท่ี  4  นายคอซาพีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
     ตอบ…….........................................................................................................................................      ตอบ……......................................................................................................................................... 
  
  

5. สัญญาซ่ึงเจาของทรัพยสิน  นําทรัพยสินออกใหเชา  โดยใหคําม่ันสัญญาวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือ 5. สัญญาซ่ึงเจาของทรัพยสิน  นําทรัพยสินออกใหเชา  โดยใหคําม่ันสัญญาวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือ 
    ใหทรัพยสินตกเปนกรรมสิทธ์ิแกผูเชา  โดยมีเง่ือนไขวา  ผูเชาไดใชเงินใหแกผูใหเชาเปนจํานวนตาม     ใหทรัพยสินตกเปนกรรมสิทธ์ิแกผูเชา  โดยมีเง่ือนไขวา  ผูเชาไดใชเงินใหแกผูใหเชาเปนจํานวนตาม 
    ท่ีตกลงกันไว   สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร       ท่ีตกลงกันไว   สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร   
     ตอบ……...........................................................................................................................................      ตอบ……........................................................................................................................................... 
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6.  นายบุญสงกูเงินนายแมน จํานวน 80,000  บาท  โดยนายบุญสงไดมอบสรอยคอทองคําหนัก  8  บาท 

     เพื่อเปนการประกันการชําระหนีแ้กนายแมน  สัญญานีเ้รียกวาอะไร 
     ตอบ……........................................................................................................................................... 
 
 

7. นายสันติ  ทําสัญญากูเงินนายนักรบ  จํานวน 700,000  บาท โดยนายสันตินําโฉนดที่ดินจํานวน  7  ไร 
    ไปเปนหลักประกันการชําระหนีแ้กนายนักรบ  โดยทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี   
    สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร 
    ตอบ……............................................................................................................................................ 
 
 

กฎหมายกําหนดไววา  การกูยืมเงินกันเกินกวาเทาไร  จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือและลงลายมือ 8.  
     ช่ือผูกูไวเปนสําคัญ  จึงจะฟองรองบังคับคดีกันได 
     ตอบ……............................................................................................................................................. 
 
 

การท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงไมใชลูกหนีห้รือไมใชเจาหนี้  อาจเปนบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเขาทํา 9.  
     สัญญากับเจาหนี้  วาจะชําระหนีใ้หเจาหนี้  ถาลูกหนีไ้มยอมชําระหนี้  สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร      
     ตอบ……........................................................................................................................................... 
 
 
  

10.  การซ้ือขายสังหาริมทรัพย  ท่ีมีราคาต้ังแต  500  บาทข้ึนไป  จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะฟองรอง 10.  การซ้ือขายสังหาริมทรัพย  ท่ีมีราคาต้ังแต  500  บาทข้ึนไป  จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะฟองรอง 
       บังคับคดีกันได  หากฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญา        บังคับคดีกันได  หากฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญา 
       ตอบ  1………………………………………………………………………………………        ตอบ  1……………………………………………………………………………………… 
  2………………………………………………………………………………………   2……………………………………………………………………………………… 
  3………………………………………………………………………………………   3……………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่  4 

เร่ือง  “การหมั้น  การสมรส” 

คําส่ัง 1.  ใหนกัเรียนอานกรณีตวัอยางแลวตอบคําถาม  ( คะแนนเต็ม  10  คะแนน ) คะแนน ) 
  
  

1.  นายอัลจิมัล  มีอายุ  15  ป  ตองการหม้ันกับนางสาวออมจันทร  อายุ  15  ป  ไดหรือไม  เพราะเหตุใด 1.  นายอัลจิมัล  มีอายุ  15  ป  ตองการหม้ันกับนางสาวออมจันทร  อายุ  15  ป  ไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
      ตอบ.....................................................................................................................................................       ตอบ..................................................................................................................................................... 
2.  นายสมชายไดหม้ันกับนางสาวสายใจ  ไดมอบแหวนหม้ัน  1  วง ใหกับนางสาวสายใจและไดมอบ 2.  นายสมชายไดหม้ันกับนางสาวสายใจ  ไดมอบแหวนหม้ัน  1  วง ใหกับนางสาวสายใจและไดมอบ 
     เงินสดจํานวน  100,000  บาท  ใหแกบิดามารดาของนางสาวสายใจเพ่ือเปนคาสินสอด  แตตอมา      เงินสดจํานวน  100,000  บาท  ใหแกบิดามารดาของนางสาวสายใจเพ่ือเปนคาสินสอด  แตตอมา 
     นางสาวสายใจไดไปรักใครชอบพอกับชายอ่ืน  จึงทําใหไมยอมสมรสกับนายสมชาย      นางสาวสายใจไดไปรักใครชอบพอกับชายอ่ืน  จึงทําใหไมยอมสมรสกับนายสมชาย 
    2.1  นายสมชายสามารถฟองศาลเพื่อใหนางสาวสายสมรทําการสมรสดวย  ไดหรือไม     2.1  นายสมชายสามารถฟองศาลเพื่อใหนางสาวสายสมรทําการสมรสดวย  ไดหรือไม 
            ตอบ..............................................................................................................................................             ตอบ.............................................................................................................................................. 
    2.2  นายสมชายสามารถเรียกคาสินสอดคืนไดหรือไม  เพราะเหตุใด     2.2  นายสมชายสามารถเรียกคาสินสอดคืนไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
           ตอบ  ..............................................................................................................................................            ตอบ  .............................................................................................................................................. 
3.  ใหนกัเรียนบอกเหตุผลวาคูสมรสคูใดสามารถสมรสกันได  เพราะเหตุใด 3.  ใหนกัเรียนบอกเหตุผลวาคูสมรสคูใดสามารถสมรสกันได  เพราะเหตุใด 
       3.1  นายวเิชียร  อายุ  30  ป  ซ่ึงพิการตาบอดตองการสมรสกับนางสาวอรอนงค  อายุ  20  ปบริบูรณ  ซ่ึงเปน        3.1  นายวเิชียร  อายุ  30  ป  ซ่ึงพิการตาบอดตองการสมรสกับนางสาวอรอนงค  อายุ  20  ปบริบูรณ  ซ่ึงเปน 
              บุคคล มีลักษณะปกตเิหมือนคนทัว่ไปไดหรือไม  เพราะเหตุใด               บุคคล มีลักษณะปกตเิหมือนคนทัว่ไปไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
            ตอบ..............................................................................................................................................             ตอบ.............................................................................................................................................. 
        3.2  นายสมหวัง  อายุ  25  ป  เปนบุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถตองการสมรสกับนางสาวแกว         3.2  นายสมหวัง  อายุ  25  ป  เปนบุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถตองการสมรสกับนางสาวแกว 
               ซ่ึงมี  อายุ  21  ป  เปนบุคคลท่ีมีอาการปกติไดหรือไม  เพราะเหตุใด                ซ่ึงมี  อายุ  21  ป  เปนบุคคลท่ีมีอาการปกติไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
            ตอบ...............................................................................................................................................             ตอบ............................................................................................................................................... 
     3.3 นายววิฒันไดจดทะเบียนรับนางสาวแดงเปนบุตรบุญธรรมตั้งแตนางสาวแดงเปนเด็ก โดยสง      3.3 นายววิฒันไดจดทะเบียนรับนางสาวแดงเปนบุตรบุญธรรมตั้งแตนางสาวแดงเปนเด็ก โดยสง 
           เสียให เรียนหนังสือจนสําเร็จและมีงานทํา  นายววิัฒนตองการสมรสกับนางสาวแดงไดหรือไม            เสียให เรียนหนังสือจนสําเร็จและมีงานทํา  นายววิัฒนตองการสมรสกับนางสาวแดงไดหรือไม 
          เพราะเหตุใด           เพราะเหตุใด 
            ตอบ..............................................................................................................................................             ตอบ.............................................................................................................................................. 
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4.  นายจิระเดชตองการสมรสกับนางสุดสวย ซ่ึงเปนหมายสามีเสียชีวติเม่ือสามเดือนท่ีแลว  ท้ังสองคน   
สามารถสมรสกันไดหรือไม  เพราะเหตุใด 

      ตอบ..................................................................................................................................................... 
5.  กอนการสมรสนางสาวรจนา  มีมา  1  ตัว  และตอมาภายหลังจากนางสาวรจนาสมรสกับนายขจร 
    แลว  แมมาไดตกลูกเพิ่มมาอีก  1  ตัว 
     ตอบ  1. นางสาวรจนาสามารถขาย..................................................................................ไดโดยลําพงั 
              2. นางสาวรจนาจะขาย............................ตองไดรับความเห็นชอบจากนายขจรซ่ึงเปนสามีกอน 
6.  นายเอกชัยไดจัดพิธีสมรสกับนางสาวศรีสมรท่ีโรงแรมชั้นหนึ่ง  แตไมไดจดทะเบียนสมรส  เพราะเห็นวา 
     ความรกัอยูท่ีความเขาใจกนั  ในขณะท่ีนายเขียวกบันางสาวสวย  มีฐานะยากจนจึงไมไดจัดพิธีสมรส  แตท้ัง 
     สองพากันไปจดทะเบียนสมรสท่ีอําเภอและนําอาหารไปถวายพระท่ีโรงพยาบาลสงฆ จากกรณีตวัอยาง 
     ขางตน  นกัเรียนคิดวาการสมรสของคูใดถูกตองตามกฎหมาย  เพราะเหตุใด 
     ตอบ  .................................................................................................................................................... 
7.  นายประภาสอายุ  17  ปบริบูรณ  นางสาวต๋ิมอายุ  15  ปบริบูรณ  ลักลอบไดเสียจนตั้งครรภ  กรณนีี้   
     นางสาวต๋ิมอาจขอใหศาลส่ังใหสมรสไดหรือไม 
     ตอบ...................................................................................................................................................... 
8.  นายพัฒนมีบานของตนเอง  1 หลัง  กอนสมรสกับนางสาวละเอียด  เม่ือสมรสแลวไดยายมาอยูเรือน 
     หอจึงใหผูอ่ืนเชาบานเดอืนละ  6,000  บาท  คาเชาบานเปนสินสมรสหรือสินสวนตัว 
     ตอบ...................................................................................................................................................... 

นายวฒุิชัย  สมรสกับนางสาวจรรยา  โดยจัดพิธีสมรสอยางใหญโต  ควรจดทะเบียนสมรสดวย 9.  
    หรือไม  การจดทะเบียนสมรสมีประโยชนอยางไร 
     ตอบ...................................................................................................................................................... 
             ......................................................................................................................................................    
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10.  นายสรยุทธ  ไดจดทะเบียนกับนางสุดา  และอยูรวมกนัฉันสามีภริยากันมานาน  12  ป  ไมมีบุตร 
       ดวยกันทําใหนายสรยุทธแอบไปมีภริยาใหม  และจดทะเบียนกับภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม 
        1  คน  นางสุดาทราบภายหลังจึงขอฟองหยา  ใหนกัเรียนวเิคราะหประเด็น  ดังนี ้
        10.1  นางสาวสุดาฟองหยาไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
               ตอบ............................................................................................................................................ 
        10.2  การจดทะเบียนสมรสของนายสรยทุธกับใครที่ถือวาถูกตองตามกฎหมาย 
               ตอบ........................................................................................................................................... 
         10.3  นางสุดาขอแบงสินสมรสไดหรือไม  ถาศาลมีคําพิพากษาใหหยา 
                ตอบ........................................................................................................................................... 
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ใบงานที่  5 
เร่ือง “มรดกและพินัยกรรม” 

 

1.ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยางแลววิเคราะหหาคําตอบตามหัวขอท่ีกําหนดให (คะแนนเต็ม10 คะแนน)   
 
                                                                                             กรณีตัวอยางท่ี  1  (4  คะแนน) 

 

 

     นายอมรเทพ  มีอายุ  15  ป  เปนบุตรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
                                                   ของนายวิชาญ  แตนายวิชาญมีภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม   

จึงไมใหการอุปการะเล้ียงดนูายอมรเทพ  นายอมรเทพมีความ 
จําเปนตองใชเงินในการศึกษาเลาเรียน  และใชจายในชีวติประจําวนั   
เนื่องจากมารดามีรายไดไมเพยีงพอ  นายอมรเทพประสงคจะฟอง
ศาลใหนายวิชาญจายคาเล้ียงดู 

 
         
 
 
  1.  นายอมรเทพ  สามารถฟองนายวิชาญ  ซ่ึงเปนบิดา  ดวยตนเองไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
       ตอบ  ................................................................................................................................................ 
  2.  ถานายอมรเทพ  จําเปนตองฟองรองบิดาของตนเอง  สามารถกระทําไดอยางไรบาง 
       ตอบ 2.1…………………………………………………………………………………………….. 
 2.2…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



 
 

                                  2.  ใหนักเรียนเขียนพนิัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับมา  1  ตัวอยาง ( 6 คะแนน) 
 
..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

  

ทํากันไดหรือเปลา 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หนวยท่ี  6  เรื่องกฎหมายเพงและพาณิชยที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

 

1.นาย ก มีท่ีดนิอยูติดทะเล ลักษณะท่ีดินเปน กรวด 
    หิน ดิน ทราย ซ่ึงสมารถขนยายได ในกรณีเชนนี ้
    กรวด หิน ดนิ ทราย  เปนทรัพยประเภทใด 
     ก.สังหาริมทรัพย 
     ข.อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน 
     ค.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันติดอยูกับ 
        ท่ีดิน 
      ง.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันประกอบ 

  เปนอันเดยีวกับท่ีดิน 
2. ขอใดเปนการทํานิติกรรมท่ีสมบูรณ 
     ก.นายอาทติยขมขูใหนายซัดดัมขายท่ีดนิให 
     ข.นายรุงโรจนซ้ือยาบามาจากนายจเรในราคา 1  
        ลานบาท 
     ค.นายสมพจนบังคับใหนาชายลงช่ือในสัญญาคํ้า 
         ประกัน 
    ง.นายดนเลาะ อายุ 16 ปทําพินัยกรรมยกทรัพยสิน 
       ใหกับมารดา 
3.การใหสัตยาบันกับนิตกิรรม หมายความวาอยางไร 
     ก.เปนการทํานิติกรรมข้ึนมาใหม 
     ข.การบอกเลิกนิติกรรมท่ีทําไวแลว 
     ค.เปนการรับรองนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ  
     ง.เปนการรับรองนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะ 
 
 

4. ขอใดหมายถึง “คนเสมือนไรความสามารถ” 
      ก.บุคคลท่ีไมสามารถจัดการงานของตนเองได 
         เพราะกายพิการ 
     ข.บุคคลท่ีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
     ค.บุคคลประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ 
        หรือ ติดสุรา ยาเมา 
     ง.บุคคลในขอ ก ข ค และศาลส่ังใหเปน 
        คนเสมือนไรความสามารถ 
5.ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกีย่วกับการทํา 
     นิติกรรม 
     ก.การทํานติิกรรมตองชอบดวยกฎหมาย 
     ข.การทํานิติกรรมตองทําดวยความสมัครใจ 
     ค.ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆไมไดเลย 
    ง.นิติกรรมท่ีเปนโมฆะไมเกิดผลทางกฎหมาย 
6.สภาพบุคคลเร่ิมตนและส้ินสุดเม่ือใด 
   ก.เร่ิมจากคลอดมีชีวิตรอดเปนทารกและส้ินสุด 
       เม่ือตาย 
   ข.เร่ิมจากอายุ 1 ขวบ ส้ินสุดเม่ือตาย 
   ค.เร่ิมจากเม่ือมีชีวิตรอดเปนคน และส้ินสุดเม่ือ 
      ตาย 
   ง.เร่ิมจากคลอดและมีชีวิตรอดจนอายุครบ 70 ป 
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12.บุคคลใดครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน 7.“คนไรความสามารถ” หมายถึงขอใด 
      ก.คนวกิลจริตท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความ       โดยสงบเปดเผยและเจตนาเปนเจาของยอมได 
         สามารถ       กรรมสิทธ์ิถาไดครอบครองติดตอกันมาเปน 
      ข.คนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ       เวลานานเทาใด 
      ค.คนพิการไมสมประกอบ       ก.   3  ป                   ข.    7  ป 
      ง.คนจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ       ค.   5  ป                   ง.   10  ป 
8. นิติกรรมท่ีกระทําไปแลวเสียเปลาใชบังคับไมได 13.สัญญาจํานองเปนสัญญาลักษณะใด 
     เรียกวาอะไร       ก.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยบุคคล 
      ก.สาปสูญ                     ข.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยนายหนา  
      ข.โมฆะกรรม       ค.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยสังหาริมทรัพย 
      ค.โมฆียะกรรม       ง.สัญญาท่ีคํ้าประกันดวยอสังหาริมทรัพย 
      ง.ไรความผูกพัน 14.วิธีใดท่ีใชในการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในการ 
9.สัญญาท่ีบุคคลหนึ่งโอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสิน       ครอบครองท่ีดินไมได 

      ก.การซ้ือ                 ข.การขาย      ของตนใหกับบุคลอีกฝายหนึ่งโดยมีการตกลง 
      ค.การจํานาํ              ง.การจํานอง       ราคาในทรัพยนั้นจัดเปนสัญญาประเภทใด 
15.การรับรองนิติกรรมท่ีเปนโมฆียกรรมกฎหมาย        ก.สัญญาเชาซ้ือ       ค.สัญญาซ้ือขาย 
      เรียกวาอะไร        ข.สัญญาขายฝาก     ง.สัญญาเชาทรัพย       
      ก.การใหสัตยาบัน 10.นิติกรรมใดท่ีผูเยาวไมอาจทําไดโดยลําพังตนเอง 
      ข.การทํานิติกรรม       ก.การซ้ือรถยนตเพื่อขับข่ี 
      ค.การแสดงเจตนา       ข.การจดทะเบียนรับรองบุตร 
      ง.การอนุบาลนิติกรรม       ค.การรับทรัพยท่ีมีผูใหโดยเสนหา 
16.      ง.การทําพินัยกรรมเม่ืออายุ  15  ปบริบูรณ สัญญาซ้ือขายกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินจะตกเปน 

11.ผูใดฟองรองบุพการีของตนเปนคดีทางแพงหรือ       ของผูซ้ือต้ังแตเวลาทําสัญญา แตผูขายมีสิทธ์ิไถ 
      อาญามิได แตเม่ือผูนั้นหรือญาติของผูนั้นรอง        ทรัพยคืนภายในเวลากําหนดจัดเปนสัญญา   
     ขออัยการจะยกคดีข้ึนมาวากลาวได คดปีระเภท        ประเภทใด 
      นี้เรียกวาอะไร        ก.สัญญาเชาซ้ือ       ข.สัญญาซ้ือขาย 
      ก.คดีแดง                  ข.คดีดํา        ค.สัญญาขายฝาก     ง.สัญญาเชาทรัพย       
      ค.คดีอุทลุม              ง.คดีรองขอ  
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17.นายบินสมรสกับนางผันมีบุตร 2 คน คือ ด.ญ. 
      จุมและด.ช.จอมตอมานายบินประสบอุบัติเหคุ 
      เสียชีวิต ในขณะนั้นบิดาของนายบินยังมีชีวิตอยู 
      นายบินมีเงินสดและเงินฝากธนาคารท้ังหมด 
      10.000.000 บาทซ่ึงเปนสินสมรส จากกรณีตวั 
      อยางการแบงมรดกขอใดถูกท่ีสุด 
      ก.ด.ช.จุมและดช.จอมและบิดาของนายบินไดรับ 
          เงินคนละ 1,250,000 บาท 
      ข.บิดาของนายบินไดรับเงิน 2,500,000 บาท 
       ค.นางผันไดรับเงิน 5,000,000 บาท 
      ง.ด.ญ.จุม ด.ช.จอม บิดานายบิน และนางผันได 
         รับเงินคนละ 2,500,000  บาท 
18.ทายาทโดยชอบธรรมท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกจากผู 
      ตายเปนอันดับแรกคือใคร 
       ก.คูสมรส                  ข.บุตร  หลาน เหลน 
       ค.บิดา มารดา            ง.พี่นองรวมสายโลหิต 
  

19.พระภกิษุท่ีบวชตั้งแตเปนสามเณรจนกระท่ังเปน 
      เจาอาวาสไดมรณภาพลงและไมมีทายาท สมบัติ 
      ของทานจะตกเปนของผูใด 
       ก.เจาอาวาสคนใหม 
       ข.ตกเปนสมบัติของแผนดิน 
       ค.ลูกศิษยท่ีใกลชิดกอนมรณภาพ 
       ง.ตกเปนกรรมสิทธ์ิของวัดท่ีทานจําพรรษาอยู        
20.ขอใดไมไดอยูในเง่ือนไขของการหม้ัน 
       ก.ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ 
       ข. ฝายชายจะตองจัดหาสินสอดของหม้ันใหแก 
            แกฝายหญิง 
       ค.ถาชายหรือหญิงผิดสัญญาการหม้ัน อีกฝาย 
          หนึ่งมีสิทธ์ิฟองรองได 
      ง.ชายและหญิงถาเปนผูเยาวตองไดรับอนุญาต 
         จากผูแทนโดยชอบธรรม  
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           4เฉลยแบบฝกหัดกอนเรียน กันดกีวา 
 
 

 

                     1. ก 

 2. ก 

 3. ง 

 4.  ค  5. ง 

 6.  ค  7. ค 

 8.  ง  9. ง 

 10. ค  11. ก  12. ก 

 13. ง  14. ข  15. ค  16. ข 

 17. ค  18. ง  19. ก  20. ง     

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

59 59

ใบงานที่  1 
เร่ืองบุคคล 

คําส่ัง  1. ใหนกัเรียนวเิคราะหความแตกตางระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล ( คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 
 

บุคคลธรรมดา นิติบคุคล 

1.  บุคคลธรรมดา  คือ  มนษุย สภาพบุคคลเร่ิมแต 

      คลอด แลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดเม่ือตาย 

2.  เร่ิมสภาพบุคคลเม่ือ ตัง้แตคลอดแลวมีชีวติอยูเปน 

     ทารก ก็สามารถมีสิทธิและหนาท่ีตามกกหมาย 

3.  กระทํานิตกิรรม ตามท่ีกฎหมายใหสิทธิและหนาท่ี 

     กระทําการตาง  ๆไดเทาเทียมกันแตความสามารถ 

     ในการใชสิทธิกระทําการตาง  ๆยอมไมเทาเทียมสํา 

     หรับบุคคลบางประเภท 
4.  บุคคลทําหนาท่ีแทน  เชน 
     4.1 ผูเยาว  ผูทําหนาท่ีแทน  คือ ผูแทนโดยชอบ 

          ธรรม 
      4.2  คนไรความสามารถ  ผูทําหนาท่ีแทน  คือ  
           ผูอนุบาล 
4.3  คนเสมือนไรความสามารถ  ผูทําหนาท่ี 
            แทน  คือ ผูพิทักษ 
 

      1.  นิติบุคคล  คือ ไมใชมนษุยแตไดสภาพบุคคล 

           เพราะกฎหมายรับรองใหมีสภาพบุคคล 

      2.  เร่ิมสภาพบุคคลเม่ือ  กฎหมายรับรองใหมีสภาพ 

           บุคคล 

     3.  กระทํานติิกรรม  ทําไดเหมือนบคุคลธรรมดา 

            ยกเวนสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดยสภาพมีไดเฉพาะ 

           บุคคลธรรมดาเทานั้น เชน สิทธิในการสมรส 

           สิทธิในการรับรองบตุร สิทธิในการเปนบิดา  

           มารดา 
      4.  บุคคลทําหนาท่ีแทน  เชน 
           4.1 กระทรวง  ผูแทนคือ   รัฐมนตรี 

             4.2  วัด                ผูแทนคือ   เจาอาวาส 

            4.3  จังหวัด     ผูแทนคือ  ผูวาราชการจังหวัด 

           4.4  สมาคม     ผูแทนคือ  นายกสมาคม 

           4.5  มูลนิธิ       ผูแทนคือ  คณะกรรมการ 

             4.6   เทศบาล    ผูแทนคือ  นายกเทศมนตรี  
 
 

 
 
 



 

 
 

                   2.  ใหนักเรียนบอกองคประกอบของสภาพบุคคลธรรมดาลงในแผนภูมิ  (คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 

สภาพบุคคลธรรมดา 

สัญชาติ ภูมิลําเนา 

ช่ือและสกลุ สถานะ 
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       รวมคะแนน.......................คะแนน 
 
          ลงช่ือ.........................................ผูตรวจ 
        ลงช่ือ.........................................ผูสอน 
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ใบงานที่ 2 

เร่ือง  “นิติกรรม”  ”  

  

     คําส่ัง  ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10  คะแนน )      คําส่ัง  ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10  คะแนน ) 

  
  

1.  นายปญญา  ทําสัญญาจางนายวิชัย  ใหไปฆานายนิสิต  ในราคา  500,000  บาท  สัญญาดังกลาวมีผล 1.  นายปญญา  ทําสัญญาจางนายวิชัย  ใหไปฆานายนิสิต  ในราคา  500,000  บาท  สัญญาดังกลาวมีผล 
     บังคับตามกฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด         บังคับตามกฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด    
      ตอบ ไมมีผลบังคบั เพราะการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายและขัดตอศีลธรรมอันดีนิติกรรมนั้นเปน       ตอบ ไมมีผลบังคบั เพราะการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายและขัดตอศีลธรรมอันดีนิติกรรมนั้นเปน 

               โมฆะ                โมฆะ 
  
  

2.  นายนพพร  ผูเยาวไปทําสัญญาซ้ือรถยนต  จากนายสนธิมา  1  คัน  ในราคา  700,000  บาท  โดย 2.  นายนพพร  ผูเยาวไปทําสัญญาซ้ือรถยนต  จากนายสนธิมา  1  คัน  ในราคา  700,000  บาท  โดย 
    ไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา  มารดา)  สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตาม     ไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา  มารดา)  สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตาม 
     กฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด           กฎหมายหรือไม  เพราะเหตุใด      
     ตอบ ไมมีผลบังคับใช เพราะผูเยาวทํานติิกรรมโดยไมไดรับการยนิยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม      ตอบ ไมมีผลบังคับใช เพราะผูเยาวทํานติิกรรมโดยไมไดรับการยนิยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 

             นิติกรรมมิไดเปนไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล              นิติกรรมมิไดเปนไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล 

  
  

3.  นายบันเทิงขายบานพรอมท่ีดินใหแกนางอารมณ   คูสัญญาจะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะทําใหสัญญา  3.  นายบันเทิงขายบานพรอมท่ีดินใหแกนางอารมณ   คูสัญญาจะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะทําใหสัญญา  
      ดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย           ดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย     
       ตอบ ตองทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ณ สํานักงานท่ีดิน         ตอบ ตองทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ณ สํานักงานท่ีดิน  
  
  

4.  นายสมชาย  เปนหนีน้ายวทิยา  จํานวน  100,000  บาท  เม่ือหนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว  นายสมชาย   4.  นายสมชาย  เปนหนีน้ายวทิยา  จํานวน  100,000  บาท  เม่ือหนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว  นายสมชาย   
     ไมยอมชําระหนี้  นายวิทยาจะไปยดึทรัพยของนายสมชายเพ่ือนํามาขายเอาเงินชําระหนี้ไดหรือไม      ไมยอมชําระหนี้  นายวิทยาจะไปยดึทรัพยของนายสมชายเพ่ือนํามาขายเอาเงินชําระหนี้ไดหรือไม 
      ตอบ ไมได เพราะถาลูกหนี้ไมชาํระหนี้ เจาหนี้มีสิทธ์ิฟองรองขอใหมีการชําระหนี้ หรือเรียกรองเอา       ตอบ ไมได เพราะถาลูกหนี้ไมชาํระหนี้ เจาหนี้มีสิทธ์ิฟองรองขอใหมีการชําระหนี้ หรือเรียกรองเอา 

              คาสินไหมทดแทนจากลูกหน้ีได แตจะยึดทรัพยโดยพลการเพื่อนํามาชดใชหนี้ไมได               คาสินไหมทดแทนจากลูกหน้ีได แตจะยึดทรัพยโดยพลการเพื่อนํามาชดใชหนี้ไมได 
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5.  บอเกิดแหงหนี้  มี  5  ประเภท  คืออะไรบาง 

      ตอบ 1. สัญญา คือ ความตกลงระหวางบุคคลสองคนหรือกวานั้นข้ึนไปโดยมุงประสงคจะ
กอใหเกิดหนีข้ึ้นตามกฎหมาย เชน สัญญาซ้ือขาย สัญญาเชา สัญญาจางแรงงาน เปนตน 
    2. จัดการงานนอกส่ัง คือ การท่ีบุคคลคนหน่ึงเขาไปจัดกจิกรรมแทนผูอื่น โดยมิไดวาขาน 
วานใชใหทําหรือโดยมิไดมีสิทธ์ิท่ีจะทํา  หากจดัการไปในทางสมประโยชนแกผูท่ีเปนตัวการหรือ 
เจาของผูท่ีเขาไปจัดการแทนนั้นยอมมีสิทธ์ิเรียกรองคาใชจายท่ีตนไดเสียไปจากกเจาของกิจการนัน้ 
คืนได 

ลาภมิควรได คือ การท่ีบุคคลใดไดมาซ่ึงทรัพยส่ิงใด เพราะการท่ีบุคคลอีกคนหนึ่งกระทํา 3. 
เพื่อการชําระหน้ี หรือไดมาดวยประการอ่ืนโดยปราศจากขอมูลอันจะอางกฎหมายได และทําใหบุคคล
อีกคนหนึ่งเสียเปรียบ ผูไดรับทรัพยนั้นไวจําตองคืนทรัพยไดแกเขา 
                4. ละเมิด คือ การท่ีกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเกดิความเสียหายแกผูอื่น
ผูกระทําตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 
           5. บทบัญญัติแหงกฎหมาย  คือ  หนี้อาจเกดิข้ึนไดโดยกฎหมายบัญญัตไิวเปนพิเศษ  เชน  
ประมวลรัษฎากรกําหนดเสียภาษีตอรัฐ ผูที่ไมเสียภาษีอากร ถือวาเปนหนี้รัฐ เจาหนาท่ีของรัฐมีสิทธ์ิ
ฟองเรียกภาษทีี่คางชําระ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

6.  ใหนกัเรียนวิเคราะหประโยชนของการแบงทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยในดานตาง  ๆ
       ดังตอไปนี ้
 

อสังหาริมทรพัย สังหาริมทรพัย 

1.  การซ้ือขายแลกเปล่ียน   ตอบ จะตองทําเปนหนงัสือ 1.  การซ้ือขายแลกเปล่ียน ตอบ การซ้ือขาย 

     และจดทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาท่ีมิฉะนั้นจะ    สังหาริมทรพัยท่ีมีราคาต่ํากวา 500 บาท ไมตอง 

     ตก เปนโมฆะ    ทําเปนหนงัสือสัญญา ตกลงดวยปากเปลาได  การ 

ซ้ือขายสังหาริมทรัพยทีมีราคาซ้ือขายตั้งแต500 บาท    2.  การครอบครองปรปกษตองครอบครองตอกนัเปนเวลา 
กี่ ป ตอบ  สิบป ครอบครองโดยเปดเผยและมีเจตนา         ขึน้ไป ตองมีหลักฐานการซ้ือขายเปนหนงัสืออยางใด 

      เปนเจาของ   อยางหนึง่ ลงลายมือชื่อฝายท่ีตองรบัผดิชอบ วาง 
3.  กรรมสิทธ์ิครอบครองของคนตางดาว      มัดจํา หรือไดชําระหนี้บางสวน ถาไมกระทําอยางใด 
     ตอบ ตองเปนไปตามกฎหมายท่ีดนิ    อยางหนึ่งในสามอยางดงักลาวมาแลวกฎหมายหาม 
4.  เม่ือนาํไปประกันการกูยืมเงิน  เรียกวา จํานอง    ไมใหฟองรองคดี ตอศาล 
5.  ความจําเปนของการมีเจาของ ตอบ อสังหาริมทรัพย 2.  การครอบครองปรปกษตองครอบครองตอกนัเปนเวลา  
    ตองมีเจาของเสมอ ถาไมเปนของเอกชน ก็ตองเปน กี่ ป  ตอบ  5  ป  ครอบครองโดยเปดเผยและมีเจตนาเปน      
     ของรัฐ      เจาของ 
6.  แดนแหงกรรมสิทธ์ิ ตอบ อสังหาริมทรพัย 3.  กรรมสิทธ์ิครอบครองของคนตางดาว  ตอบ มีกรรม- 
    โดยเฉพาะท่ีดินมแีดนกรรมสิทธ์ิเหนือและใต      สิทธ์ิไดเสมอ 
    พื้นดิน กลาวคือใครจะสรางส่ิงกอสรางหรือวางสาย 4.  เม่ือนาํไปประกันการกูยืมเงิน  เรียกวา จํานํา 
   ไฟฟา สายโทรศัพท หรือวางทอน้ําเหนอืหรือใตพื้น 5.  ความจําเปนของการมีเจาของ ตอบ อาจไมมีเจาของ 
    ดินของบคุคลอ่ืนไมไดแมสวนราชการหรือรัฐบาล      ก็ได 
    จะทําเชนนัน้เหนือหรือใตดนิของเอกชนกไ็มไดเวน  6. 
    แตจะมีกฎหมายพิเศษไดอํานาจไว 

แดนแหงกรรมสิทธ์ิ ตอบ ไมมีแดนแหงกรรมสิทธ์ิ   
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ใบงานที่  3 

เร่ือง  “เอกเทศสัญญา”  ”  

  
 คําส่ัง ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)  คําส่ัง ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 
  
1.  ลักษณะสําคัญของสัญญาซ้ือขาย  มีอยางไรบาง 1.  ลักษณะสําคัญของสัญญาซ้ือขาย  มีอยางไรบาง 
     ตอบ 1 มีคูสัญญา  2  ฝาย  คือ  ผูซ้ือและผูขาย      ตอบ 1 มีคูสัญญา  2  ฝาย  คือ  ผูซ้ือและผูขาย 

             2 ผูขายตองโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกผูซ้ือ   และผูซ้ือตองชําระราคาใหแกผูขายเปนเงิน                2 ผูขายตองโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกผูซ้ือ   และผูซ้ือตองชําระราคาใหแกผูขายเปนเงิน   
  
  

2.  การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ  จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะสมบูรณตาม 2.  การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ  จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะสมบูรณตาม 
     กฎหมาย      กฎหมาย 
      ตอบ จะตองทําเปนหนงัสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ       ตอบ จะตองทําเปนหนงัสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ 

  
  

3.  นายวิชัย  ขายบานพรอมท่ีดินใหแกนายจรูญ  3,000,000  บาท โดยมีขอสัญญาขอตกลงกันวา   3.  นายวิชัย  ขายบานพรอมท่ีดินใหแกนายจรูญ  3,000,000  บาท โดยมีขอสัญญาขอตกลงกันวา   
     นายวิชัยมีสิทธิไถทรัพยดังกลาวคืนภายในเวลา  5  ป  สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร      นายวิชัยมีสิทธิไถทรัพยดังกลาวคืนภายในเวลา  5  ป  สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร 
     ตอบ สัญญาขายฝาก      ตอบ สัญญาขายฝาก 

  
  

4.  นายคอซาพี  ใหนายมะรอบีเชาบานอยูอาศัยเปนเวลา  5  ป  คูสัญญาไดทําสัญญาเชากันเปนหลักฐาน 4.  นายคอซาพี  ใหนายมะรอบีเชาบานอยูอาศัยเปนเวลา  5  ป  คูสัญญาไดทําสัญญาเชากันเปนหลักฐาน 
     ลงลายมือผูใหเชาและผูเชา  แตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  เม่ือระยะเวลาผานไป  3  ป      ลงลายมือผูใหเชาและผูเชา  แตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  เม่ือระยะเวลาผานไป  3  ป 
     แลวยางเขาปท่ี  4  นายคอซาพีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดหรือไม  เพราะเหตุใด      แลวยางเขาปท่ี  4  นายคอซาพีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
      ตอบ ได เพราะไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามกฎหมายจะมีผลบังคบัได 3 ป เทานัน้       ตอบ ได เพราะไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามกฎหมายจะมีผลบังคบัได 3 ป เทานัน้ 

  
  

5.  สัญญาซ่ึงเจาของทรัพยสิน  นําทรัพยสินออกใหเชา  โดยใหคําม่ันสัญญาวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือ 5.  สัญญาซ่ึงเจาของทรัพยสิน  นําทรัพยสินออกใหเชา  โดยใหคําม่ันสัญญาวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือ 
     ใหทรัพยสินตกเปนกรรมสิทธ์ิแกผูเชา  โดยมีเง่ือนไขวา  ผูเชาไดใชเงินใหแกผูใหเชาเปนจํานวน      ใหทรัพยสินตกเปนกรรมสิทธ์ิแกผูเชา  โดยมีเง่ือนไขวา  ผูเชาไดใชเงินใหแกผูใหเชาเปนจํานวน 
      ตามท่ีตกลงกันไว   สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร       ตามท่ีตกลงกันไว   สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร 
    ตอบ  สัญญาเขาซ้ือ     ตอบ  สัญญาเขาซ้ือ 
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6.  นายบุญสงกูเงินนายแมน จํานวน 80,000  บาท  โดยนายบุญสงไดมอบสรอยคอทองคําหนัก  8  บาท 

     เพื่อเปนการประกันการชําระหนีแ้กนายแมน  สัญญานีเ้รียกวาอะไร 
     ตอบ สัญญาจํานํา 

 
 

7. นายสันติ  ทําสัญญากูเงินนายนักรบ  จํานวน 700,000  บาท โดยนายสันตินําโฉนดที่ดินจํานวน  7  ไร 
   ไปเปนหลักประกันการชําระหนีแ้กนายนักรบ  โดยทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี   
   สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร 
    ตอบ สัญญาจํานอง 
 
 

กฎหมายกําหนดไววา  การกูยืมเงินกันเกินกวาเทาไร  จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือและลงลายมือ 8.  
     ช่ือผูกูไวเปนสําคัญ  จึงจะฟองรองบังคับคดีกันได 
      ตอบ เกินกวา  2,000  บาทขึ้นไป 

 
 

การท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงไมใชลูกหนีห้รือไมใชเจาหนี้  อาจเปนบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเขาทํา 9.  
     สัญญากับเจาหนี้  วาจะชําระหนีใ้หเจาหนี้  ถาลูกหนีไ้มยอมชําระหนี้  สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร      
      ตอบ สัญญาคํ้าประกัน 

 
 
 

10.  การซ้ือขายสังหาริมทรัพย  ท่ีมีราคาต้ังแต  500  บาทข้ึนไป  จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะฟองรอง 
       บังคับคดีกันได  หากฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญา 
       ตอบ 1. ตองมีหลักฐานเปนหนงัสือลงลายมือชื่อฝายท่ีตองรับผดิ 

               2. หรือวางมัดจําไว 

               3. หรือชําระหนี้บางสวนจึงจะฟองรองบงัคับคดีได 
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ใบงานที่  4 

เร่ือง  “การหมั้น  การสมรส”   

คําส่ัง 1.  ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคาํถาม  ( คะแนนเต็ม  10  คะแนน )  ) 
  
  

1.  นายอัลจิมัล  มีอายุ  15  ป  ตองการหม้ันกับนางสาวออมจันทร  อายุ  15  ป  ไดหรือไม  เพราะเหตุใด 1.  นายอัลจิมัล  มีอายุ  15  ป  ตองการหม้ันกับนางสาวออมจันทร  อายุ  15  ป  ไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
      ตอบ ไมได เพราะท้ังคูอายุยังไมครบ  17   ป  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  การหม้ันจึงตกเปนโมฆะ       ตอบ ไมได เพราะท้ังคูอายุยังไมครบ  17   ป  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  การหม้ันจึงตกเปนโมฆะ 
 2. นายสมชายไดหม้ันกับนางสาวสายใจ   ไดมอบแหวนหม้ัน 1 วง ใหกับนางสาวสายใจและไดมอบ  2. นายสมชายไดหม้ันกับนางสาวสายใจ   ไดมอบแหวนหม้ัน 1 วง ใหกับนางสาวสายใจและไดมอบ 
     เงินสดจํานวน 100,000   บาท  ใหแกบิดามารดาของนางสาวสายใจเพ่ือเปนคาสินสอด  แตตอมา      เงินสดจํานวน 100,000   บาท  ใหแกบิดามารดาของนางสาวสายใจเพ่ือเปนคาสินสอด  แตตอมา 
     นางสาวสายใจไดไปรักใครชอบพอกับชายอ่ืน  จึงทําใหไมยอมสมรสกับนายสมชาย      นางสาวสายใจไดไปรักใครชอบพอกับชายอ่ืน  จึงทําใหไมยอมสมรสกับนายสมชาย 
    2.1 นายสมชายสามารถฟองศาลเพื่อใหนางสาวสายสมรทําการสมรสดวย   ไดหรือไม     2.1 นายสมชายสามารถฟองศาลเพ่ือใหนางสาวสายสมรทําการสมรสดวย   ไดหรือไม 
          ตอบ ไมได เพราะการหม้ันไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได           ตอบ ไมได เพราะการหม้ันไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได 
    2.2 นายสมชายสามารถเรียกคาสินสอดคืนไดหรือไม   เพราะเหตุใด     2.2 นายสมชายสามารถเรียกคาสินสอดคืนไดหรือไม   เพราะเหตุใด 
          ตอบ ได เพราะฝายหญิงคือนางสาวสวยใจไปรักชอบพอกับผูชายคนอ่ืนซ่ึงเปนการผิดสัญญา           ตอบ ได เพราะฝายหญิงคือนางสาวสวยใจไปรักชอบพอกับผูชายคนอ่ืนซ่ึงเปนการผิดสัญญา 

          หม้ัน ฝายชายมีสิทธ์ิบงัคับใหฝายหญิงคืนของหม้ันแกฝายชายได            หม้ัน ฝายชายมีสิทธ์ิบงัคับใหฝายหญิงคืนของหม้ันแกฝายชายได  
3. ใหนกัเรียนบอกเหตุผลวาคูสมรสคูใดสามารถสมรสกันได   เพราะเหตุใด 3. ใหนกัเรียนบอกเหตุผลวาคูสมรสคูใดสามารถสมรสกันได   เพราะเหตุใด 
       3.1  นายวเิชียร  อายุ  30  ป  ซ่ึงพิการตาบอดตองการสมรสกับนางสาวอรอนงค  อายุ  20  ปบริบูรณ  ซ่ึงเปน        3.1  นายวเิชียร  อายุ  30  ป  ซ่ึงพิการตาบอดตองการสมรสกับนางสาวอรอนงค  อายุ  20  ปบริบูรณ  ซ่ึงเปน 
              บุคคล มีลักษณะปกตเิหมือนคนทัว่ไปไดหรือไม  เพราะเหตุใด               บุคคล มีลักษณะปกตเิหมือนคนทัว่ไปไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
            ตอบ ได เพราะท้ังคูบรรลุนิติภาวะแลวมีสิทธ์ิในการเลือกคูครองและตัดสินใจในการสมรสได             ตอบ ได เพราะท้ังคูบรรลุนิติภาวะแลวมีสิทธ์ิในการเลือกคูครองและตัดสินใจในการสมรสได 

            ดวยตนเอง             ดวยตนเอง 
        3.2  นายสมหวัง  อายุ  25  ป  เปนบุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถตองการสมรสกับนางสาวแกว         3.2  นายสมหวัง  อายุ  25  ป  เปนบุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถตองการสมรสกับนางสาวแกว 
               ซ่ึงมี  อายุ  21  ป  เปนบุคคลท่ีมีอาการปกติไดหรือไม  เพราะเหตุใด                ซ่ึงมี  อายุ  21  ป  เปนบุคคลท่ีมีอาการปกติไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
             ตอบ ไมได เพราะนายสมหวังเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถไมสามารถทํา              ตอบ ไมได เพราะนายสมหวังเปนบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถไมสามารถทํา 

             นิติกรรมใดๆ ได ถาคนไรความสามารถทําลงไป ถือวาเปนโมฆียะแตถาผูอนบุาลยินยอมก็              นิติกรรมใดๆ ได ถาคนไรความสามารถทําลงไป ถือวาเปนโมฆียะแตถาผูอนบุาลยินยอมก็ 

             สมรสได              สมรสได 
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     3.3 นายววิฒันไดจดทะเบียนรับนางสาวแดงเปนบุตรบุญธรรมตั้งแตนางสาวแดงเปนเด็ก โดยสง 
           เสียให เรียนหนังสือจนสําเร็จและมีงานทํา  นายววิัฒนตองการสมรสกับนางสาวแดงไดหรือไม 
          เพราะเหตุใด    ตอบ ได แตตองจดทะเบียนยกเลิกการเปนบุตรบุญธรรม 
4.  นายจิระเดชตองการสมรสกับนางสุดสวย ซ่ึงเปนหมายสามีเสียชีวติเม่ือสามเดือนท่ีแลว  ท้ังสองคน   

สามารถสมรสกันไดหรือไม  เพราะเหตุใด     
ตอบ ไมได เพราะตองใหการสมรสคร้ังกอนส้ินสุดไปแลวไมนอยกวา 310 วัน จึงจะทําการสมรส

ใหมได 
5.  กอนการสมรสนางสาวรจนา  มีมา  1  ตัว  และตอมาภายหลังจากนางสาวรจนาสมรสกับนายขจร 
    แลว  แมมาไดตกลูกเพิ่มมาอีก  1  ตัว 
     ตอบ  1. นางสาวรจนาสามารถขาย                  แมมา                           ไดโดยลําพัง 

              2. นางสาวรจนาจะขาย        ลูกมา           ตองไดรับความเห็นชอบจากนายขจรซ่ึงเปนสามีกอน 
6.  นายเอกชัยไดจัดพิธีสมรสกับนางสาวศรีสมรท่ีโรงแรมชั้นหนึ่ง  แตไมไดจดทะเบียนสมรส  เพราะเห็นวา 
     ความรกัอยูท่ีความเขาใจกนั  ในขณะท่ีนายเขียวกบันางสาวสวย  มีฐานะยากจนจึงไมไดจัดพิธีสมรส  แตท้ัง 
     สองพากันไปจดทะเบียนสมรสท่ีอําเภอและนําอาหารไปถวายพระท่ีโรงพยาบาลสงฆ จากกรณีตวัอยาง 
     ขางตน  นกัเรียนคิดวาการสมรสของคูใดถูกตองตามกฎหมาย  เพราะเหตุใด    
ตอบ  การสมรสของคู       

   นายเขียวกับนางสาวสวย ถือวาถูกตองตามกฎหมาย เพราะไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย 
7.  นายประภาสอายุ  17  ปบริบูรณ  นางสาวต๋ิมอายุ  15  ปบริบูรณ  ลักลอบไดเสียจนตั้งครรภ  กรณนีี้   
     นางสาวต๋ิมอาจขอใหศาลส่ังใหสมรสไดหรือไม 
     ตอบ ได เนื่องจากนางสาวติ๋มตัง้ครรภ 
8.  นายพัฒนมีบานของตนเอง  1 หลัง  กอนสมรสกับนางสาวละเอียด  เม่ือสมรสแลวไดยายมาอยูเรือน 
     หอจึงใหผูอ่ืนเชาบานเดอืนละ  6,000  บาท  คาเชาบานเปนสินสมรสหรือสินสวนตัว 
     ตอบ คาเชาบานเปนสินสมรส 
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9.  นายวฒุิชัย  สมรสกับนางสาวจรรยา  โดยจัดพิธีสมรสอยางใหญโต  ควรจดทะเบียนสมรสดวย 
    หรือไม  การจดทะเบียนสมรสมีประโยชนอยางไร 
     ตอบ ควรจดทะเบียนสมรส เพราะการจดทะเบียนสมรสจะเกิดผลสมบูรณตามกฎหมายตามมาใน 

    เร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสินของท้ัง 2 ฝาย เม่ือเกิดหยารางกันจะทําใหมีการแบงทรัพยสินไดอยางถูกตอง 

    และยุติธรรม ท้ัง 2 ฝาย วาทรัพยสินอะไรคือสินสวนตัว ทรัพยสินอะไรคือสินสมรส 
10.  นายสรยุทธ  ไดจดทะเบียนกับนางสุดา  และอยูรวมกนัฉันสามีภริยากันมานาน  12  ป  ไมมีบุตร 
       ดวยกันทําใหนายสรยุทธแอบไปมีภริยาใหม  และจดทะเบียนกับภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม 
        1  คน  นางสุดาทราบภายหลังจึงขอฟองหยา  ใหนกัเรียนวเิคราะหประเด็น  ดังนี ้

นางสาวสุดาฟองหยาไดหรือไม  เพราะเหตุใด         10.1  
              ตอบ ฟองอยาได เพราะสามีไปอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอ่ืนฉนัภริยา  หรือภริยามีชู อีก 

               ฝายหนึ่งฟองหยาได 
        10.2  การจดทะเบียนสมรสของนายสรยทุธกับใครที่ถือวาถูกตองตามกฎหมาย 
             ตอบ จดทะเบียนสมรสกับนางสุดาถือวาถูกตองท่ีสุด เพราะจดกอนท่ีจะมาอยูรวมกับภริยาใหม 
         10.3  นางสุดาขอแบงสินสมรสไดหรือไม  ถาศาลมีคําพิพากษาใหหยา 
              ตอบ  ได  เม่ือหยาการแบงสินสมรสกฎหมายกําหนดใหชายและหญิงไดสวนแบงเทาๆ กัน 
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ใบงานที่  5 
เร่ือง “มรดกและพินัยกรรม” 

 

1. ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง  แลววิเคราะหหาคําตอบตามหัวขอกําหนด  ( คะแนนเต็ม 10  คะแนน) 
 
                                                                                                 กรณีตัวอยาง ( 4 คะแนน) 

 

 

     นายอมรเทพ  มีอายุ  15  ป  เปนบุตรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
                                                   ของนายวิชาญ  แตนายวิชาญมีภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม   

จึงไมใหการอุปการะเล้ียงดนูายอมรเทพ  นายอมรเทพมีความ 
จําเปนตองใชเงินในการศึกษาเลาเรียน  และใชจายในชีวติประจําวนั   
เนื่องจากมารดามีรายไดไมเพยีงพอ  นายอมรเทพประสงคจะฟอง 
ศาลใหนายวิชาญจายคาเล้ียงดู 

 
         
 
 
  1.  นายอมรเทพ  สามารถฟองนายวิชาญ  ซ่ึงเปนบิดา  ดวยตนเองไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
     ตอบ  ไมได เพราะ ตามกฎหมายผูใดจะฟองรองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได 
  2.  ถานายอมรเทพ  จําเปนตองฟองรองบิดาของตนเอง  สามารถกระทําไดอยางไรบาง 
     ตอบ  2.1 กระทําไดโดยใหญาติของนายอมรเทพรองขอ 

             2.2 อัยการจะยกคดขีึ้นมาวากลาวได  คดีแบบนี้เรียกวา “คดีอุทลุม” 
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                                         2.  ใหนักเรียนเขียนพนิัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับมา  1  ตัวอยาง (  6 คะแนน ) 
 
                                                                  ทําท่ีบานเลขท่ี   346  ตําบลเทพา  อําเภอเทพา  จังหวดัสงขลา 
                                                         วันท่ี  12   มกราคม   2550 
                                            ขาพเจา นางนรีูยะ  เดเระมะ  อายุ  25  ป  ขอทําพินัยกรรมไววา  ถาขาพเจา
ถึงแกกรรม  กใ็หเปนไปตามคําส่ังตอไปนี้ 

เงินท่ีฝากไวในธนาคารกรุงไทยจํานวน  2,000,000  บาท  ยกใหแก เดก็หญิงมารตี  เดเระมะ 1. 
2. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี  1234  ตาํบลเทพา  อําเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  ยกใหแก 
    เด็กชายซอพฟรี    เดเระมะ  

                ขณะท่ีขาพเจาทําพินัยกรรมฉบับนี้  ขาพเจามีรางกายสมบูรณแข็งแรง  ไมเจ็บ- 
ปวยแตอยางใด  และมีสติสัมปชัญญะด ี
 
 
 
                                                                                        ลงช่ือ  นางนูรียะ  เดเระมะ    ผูเขียนพินยักรรม                              
   ( หมายเหตุ   ตองเขียนดวยลายมือของนางนูรียะ  เดเระมะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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                      1.    ค         2.     ง        
3.     ค          4.      ง         
5.     ค            6.      ก        

                      7.     ก          8.      ข       
                      9.     ค         10.     ก 
 11.   ค        12.     ง        
 13.  ง       14.     ง      
 15.  ก         16.     ค      
 17.  ง         18.     ก      
 19.  ง       20.     ค 

 
 
 
 

 

 


	หน่วยการเรียนรู้ที่  6
	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
	ใบงานที่  2
	ใบงานที่ 3
	ใบงานที่  4
	เรื่อง  “การหมั้น  การสมรส”
	           เฉลยแบบฝึกหัดก่อนเรียน กันดีกว่า
	                     1. ก
	 2. ก
	 3. ง
	 4.  ค  5. ง
	 6.  ค  7. ค
	 8.  ง  9. ง
	 10. ค  11. ก  12. ก
	 13. ง  14. ข  15. ค  16. ข
	 17. ค  18. ง  19. ก  20. ง    
	ใบงานที่ 2
	ใบงานที่  3
	ใบงานที่  4

