คํานํา
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ส40202 กฎหมายที่ประชาชนควรรูนี้เขียนขึ้น
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ รายวิชา ส40202 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ระดับชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่4-6)
โดยเฉพาะเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเรียนใหบรรลุตามเจตนารมณของหลักสูตร
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ส40202 กฎหมายที่ประชาชนควรรู มีเนื้อหา
สาระและแบบฝกหัดประกอบการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เกีย่ วกับความรูทางดานกฎหมาย ที่จําเปนตองนํามาใชในชีวิต
ประจําวัน และเห็นความสําคัญที่จะธํารงรักษาไวซึ่งการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งจะทําใหอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก
ขอขอบพระคุณ นายนิยม ชูชื่น ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
นางยุพิน เที่ยงผดุง รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน นางพัชรี สวัสดิรักษา
ครูชํานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค นายสมพร ขุนเพชร ผูอํานวยการโรงเรียน
สงขลาเทคโนโลยี นางณัชวราดา นครทัศน ครูชํานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยนนทบุรี นายสุภาพ ณ เทพา ผูอํานวยการโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ และนายสมมาตร คงแกวดวง
ผูอํานวยการชํานาญการโรงเรียนเทพา ทีใ่ หการสนับสนุนชวยเหลือในทุก ๆ ดาน จนทําใหเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเลมนี้เสร็จสมบูรณดวยดี
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการประกอบการเรียน
รายวิชา ส40202 กฎหมายที่ประชาชนควรรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อ
ชวยใหผูเรียนไดศึกษาความรูดวยตนเอง เพื่อจัดใหการใชเอกสารประกอบการเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสพผลสําเร็จ นักเรียนควรดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใหนักเรียนทําลงในกระดาษคําตอบที่ครู
แจกใหกอนทําแบบทดสอบกอนเรียนใหอานคําสั่งใหเขาใจ และหามขีดเขียนทําเครื่อง
หมายใดๆ ในแบบทดสอบ
2. หามนักเรียนดูเฉลยแบบทดสอบ
3. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน โดยดูจากเฉลย นักเรียนตองมีความ
ซื่อสัตยตอตนเอง คือไมแกไขคําตอบขอที่ผิด แลวใหนักเรียนรวมคะแนนไวในชองรวม
คะแนน
4. นักเรียนอานเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนดวยความตั้งใจ
5. เมื่ออานเนื้อหาจบเรียบรอยแลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําหนวย
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาจบเรียบรอยแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยให
นักเรียนทําลงในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให กอนทําแบบทดสอบประจําหนวยใหอาน
คําสั่งใหเขาใจและหามขีดเขียนทําเครื่องหมายใดๆ ในแบบทดสอบ
7. หามนักเรียนดูเฉลยแบบทดสอบ
8. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน โดยดูจากเฉลย นักเรียนตองมีความ
ซื่อสัตยตอตนเองคือไมแกไขคําตอบขอที่ผิด แลวใหนักเรียนรวมคะแนนไวในชองรวม
คะแนน นักเรียนนํากระดาษคําตอบพรอมเอกสารประกอบการเรียนสงคุณครูใหเรียบรอย

ข

หนวยการเรียนรูที่ 6
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

สาระสําคัญ
การดําราชีวิตของบุคคลทุกคนนับแตเกิดจนตาย ยอมมีความสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่
ตาง ๆ ของตนและกับผูอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีความรูความเขาใจกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

จุดประสงคการเรียนการสอนประจําหนวยที่ 6
หลังจากการเรียนการสอน นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมได ดังนี้
1. บอกความหมาย ประเภท และความสามารถของบุคคลได
2. อธิบายความหมายของผูเยาวและความสามารถของผูเยาวได
3. ระบุความหมายของทรัพย ทรัพยสิน และความแตกตางสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยได
4. อธิบายความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ และการบังคับชําระหนี้ได
5. อธิบายความหมายของนิติกรรมสัญญาได
6. จําแนกหลักเกณฑและลักษณะสําคัญของสัญญากูยืมเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก
สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง และสัญญาจํานําได
7. ระบุเงื่อนไขของการหมั้น การสมรสได
8. บอกหลักเกณฑการรับบุตรบุญธรรมได
9. จําแนกความหมายและขอกําหนดเกีย่ วกับมรดก ทายาท และพินยั กรรมได

คค

เนื้อหาสาระประจําหนวย
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แบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 6
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถกู ที่สุดเพียงคําตอบเดียว
4.การใหสัตยาบันกับนิตกิ รรม หมายความวาอยางไร
1.สภาพบุคคลเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด
ก.เปนการทํานิติกรรมขึ้นมาใหม
ก.เริ่มจากคลอดมีชีวิตรอดเปนทารกและสิ้นสุด
ข.การบอกเลิกนิติกรรมทีท่ ําไวแลว
เมื่อตาย
ค.เปนการรับรองนิติกรรมที่เปนโมฆียะ
ข.เริ่มจากอายุ 1 ขวบ สิ้นสุดเมื่อตาย
ง.เปนการรับรองนิติกรรมที่ตกเปนโมฆะ
ค.เริ่มจากเมือ่ มีชีวิตรอดเปนคน และสิ้นสุดเมื่อ
5. ขอใดเปนการทํานิติกรรมที่สมบูรณ
ตาย
ก.นายอาทิตยขม ขูใหนายซัดดัมขายที่ดนิ ให
ง.เริ่มจากคลอดและมีชวี ิตรอดจนอายุครบ 70 ป
ข.นายรุงโรจนซื้อยาบามาจากนายจเรในราคา 1
2.“คนไรความสามารถ” หมายถึงขอใด
ลานบาท
ก.คนวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความ
ค.นายสมพจนบังคับใหนา ชายลงชื่อในสัญญาค้ํา
สามารถ
ประกัน
ข.คนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ง.นายดนเลาะ อายุ 16 ปทําพินัยกรรมยกทรัพยสิน
ค.คนพิการไมสมประกอบ
ใหกับมารดา
ง.คนจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ
6.ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกีย่ วกับการทํา
3. ขอใดหมายถึง “คนเสมือนไรความสามารถ”
ก.บุคคลที่ไมสามารถจัดการงานของตนเองได
นิติกรรม
เพราะกายพิการ
ก.การทํานิติกรรมตองชอบดวยกฎหมาย
ข.บุคคลที่จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ข.การทํานิติกรรมตองทําดวยความสมัครใจ
ค.บุคคลประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ
ค.ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆไมไดเลย
หรือ ติดสุรา ยาเมา
ง.นิติกรรมที่เปนโมฆะไมเกิดผลทางกฎหมาย
ง.บุคคลในขอ ก ข ค และศาลสั่งใหเปน
คนเสมือนไรความสามารถ

22
7.นาย ก มีทดี่ นิ อยูติดทะเล ลักษณะที่ดินเปน กรวด
หิน ดิน ทราย ซึ่งสมารถขนยายได ในกรณีเชนนี้
กรวด หิน ดิน ทราย เปนทรัพยประเภทใด
ก.สังหาริมทรัพย
ข.อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน
ค.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันติดอยูกับ
ที่ดิน
ง.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันประกอบ
เปนอันเดียวกับที่ดิน
8.บุคคลใดครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอื่น
โดยสงบเปดเผยและเจตนาเปนเจาของยอมได
กรรมสิทธิ์ถาไดครอบครองติดตอกันมาเปน
เวลานานเทาใด
ก. 3 ป
ข. 7 ป
ค. 5 ป
ง. 10 ป
9.วิธีใดทีใ่ ชในการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดินไมได
ก.การซื้อ
ข.การขาย
ค.การจํานํา
ง.การจํานอง
10. นิติกรรมที่กระทําไปแลวเสียเปลาใชบังคับไมได
เรียกวาอะไร
ก.สาปสูญ
ข.โมฆะกรรม
ค.โมฆียะกรรม ง.ไรความผูกพัน
11.นิติกรรมใดที่ผูเยาวไมอาจทําไดโดยลําพังตนเอง
ก.การซื้อรถยนตเพื่อขับขี่
ข.การจดทะเบียนรับรองบุตร
ค.การรับทรัพยที่มีผูใหโดยเสนหา
ง.การทําพินัยกรรมเมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ

12.การรับรองนิติกรรมที่เปนโมฆียกรรมกฎหมาย
เรียกวาอะไร
ก.การใหสตั ยาบัน
ข.การทํานิติกรรม
ค.การแสดงเจตนา
ง.การอนุบาลนิติกรรม
13.สัญญาจํานองเปนสัญญาลักษณะใด
ก.สัญญาที่ค้ําประกันดวยบุคคล
ข.สัญญาที่ค้ําประกันดวยนายหนา
ค.สัญญาที่คํา้ ประกันดวยสังหาริมทรัพย
ง.สัญญาที่ค้ําประกันดวยอสังหาริมทรัพย
14.สัญญาที่บุคคลหนึ่งโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสิน
ของตนใหกับบุคลอีกฝายหนึ่งโดยมีการตกลง
ราคาในทรัพยนั้นจัดเปนสัญญาประเภทใด
ก.สัญญาเชาซื้อ ข.สัญญาซื้อขาย
ค.สัญญาขายฝาก ง.สัญญาเชาทรัพย
15.สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกเปน
ของผูซื้อตั้งแตเวลาทําสัญญา แตผูขายมีสิทธิ์ไถ
ทรัพยคืนภายในเวลากําหนดจัดเปนสัญญา
ประเภทใด
ก.สัญญาเชาซื้อ ข.สัญญาซื้อขาย
ค.สัญญาขายฝาก ง.สัญญาเชาทรัพย
16.ผูใดฟองรองบุพการีของตนเปนคดีทางแพงหรือ
อาญามิได แตเมื่อผูนั้นหรือญาติของผูนั้นรอง
ขออัยการจะยกคดีขึ้นมาวากลาวได คดีประเภท
นี้เรียกวาอะไร
ก.คดีแดง
ข.คดีดํา
ค.คดีอุทลุม
ง.คดีรองขอ
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17.ขอใดไมไดอยูในเงื่อนไขของการหมั้น
ก.ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ
ข. ฝายชายจะตองจัดหาสินสอดของหมั้นใหแก
แกฝายหญิง
ค.ถาชายหรือหญิงผิดสัญญาการหมั้น อีกฝาย
หนึ่งมีสิทธิ์ฟองรองได
ง.ชายและหญิงถาเปนผูเยาวตองไดรับอนุญาต
จากผูแทนโดยชอบธรรม
18.พระภิกษุทบี่ วชตั้งแตเปนสามเณรจนกระทั่งเปน
เจาอาวาสไดมรณภาพลงและไมมีทายาท สมบัติ
ของทานจะตกเปนของผูใด
ก.เจาอาวาสคนใหม
ข.ตกเปนสมบัติของแผนดิน
ค.ลูกศิษยที่ใกลชิดกอนมรณภาพ
ง.ตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดที่ทานจําพรรษาอยู

19.ทายาทโดยชอบธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกจากผู
ตายเปนอันดับแรกคือใคร
ก.คูสมรส
ข.บุตร หลาน เหลน
ค.บิดา มารดา
ง.พี่นองรวมสายโลหิต
20.นายบินสมรสกับนางผันมีบุตร 2 คน คือ ด.ญ.
จุมและด.ช.จอมตอมานายบินประสบอุบัติเหคุ
เสียชีวิต ในขณะนั้นบิดาของนายบินยังมีชีวิตอยู
นายบินมีเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งหมด
10,000,000 บาทซึ่งเปนสินสมรส จากกรณีตัว
อยางการแบงมรดกขอใดถูกที่สุด
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
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กฎหมายเพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
บุคคล
บุคคลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
หมายถึง มนุษย สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย
(ป.พ.พ. มาตรา 15)
1.1 การเริ่มสภาพบุคคล เริ่มตั้งแตคลอดแลวมีชวี ิตอยูเปนทารก คําวา “คลอด” หมายถึง
มีรางกายแยกตางหากจากครรภมารดา และมีลมหายใจของทารก แมจะเพียงเล็กนอยก็ตามถือวามี
สภาพบุคคลแลว เมื่อมีสภาพบุคคลแลวก็สามารถมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
1.2 การสิ้นสุดสภาพบุคคล มี 2 กรณี คือ ตาย หมายถึง หยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน
และอีกกรณีคอื สาบสูญ หมายถึง การที่บุคคลไดจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูไปโดยไมมใี ครทราบขาว
คราววายังมีชวี ิตอยูห รือไม กรณีธรรมดาเปนเวลา 5 ป กรณีพิเศษ 2 ป (สงคราม การรบ
ยานพาหนะอับปาง ถูกทําลาย สูญหาย) ผูมีสวนไดสว นเสียหรือพนักงานอัยการมีสิทธิรองขอตอศาล
ใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญ บุคคลที่เปนบุคคลสาบสูญใหถือวาถึงแกความตาย (ป.พ.พ.
มาตรา 62) เปนการสิ้นสุดสภาพบุคคล
1.3 ความสามารถของบุคคล บุคคลทุกคนที่เกิดมาและมีสภาพบุคคล ยอมมีสิทธิและ
หนาที่เทาเทียมกันตามกฎหมาย แตความสามารถในการใชสิทธิกระทําการตาง ๆ ยอมไมเทาเทียมกัน
หมายถึงกฎหมายจํากัดความสามารถในการใชสิทธิของบุคคลบางประเภทไว เพื่อเปนการคุมครองมิให
เสียเปรียบผูอนื่ ซึ่งไดแกบคุ คลดังตอไปนี้
1) ผูเยาว คือ ผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูเยาวจะบรรลุนติ ิภาวะได 2 กรณี คือ อายุ
ครบยี่สิบปบริบูรณ และเมื่อทําการสมรส (ชายหญิงเมื่ออายุสิบเจ็ดปบริบูรณ) ผูเยาวจะทํานิติกรรมใด ๆ
โดยลําพังมิได ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
2) คนไรความสามารถ หมายถึง คนวิกลจริตทีศ่ าลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
คนไรความสามารถตองอยูในความดูแลของผูอนุบาล คนไรความสามารถไมสามารถทํานิติกรรมใด ๆ
ได ตองใหผูอนุบาลทําแทน ถาคนไรความสามารถทําลงไป ถือวาเปน โมฆียะ
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3) คนเสมือนไรความสามารถ หมายถึง บุคคลไมสามารถจัดทําการงานของตนเอง
ไดเพราะกายพิการ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา
ถาใหจัดการงานหรือกิจการอาจเปนไปในทางที่เสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว เพราะ
เหตุบกพรองดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียหรือพนักงานอัยการ รองขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาว
เปนคนเสมือนไรความสามารถตองอยูในความดูแลหรือพิทักษของผูพทิ ักษคนเสมือนไรความสามารถ
จะทํานิตกิ รรมบางอยางที่กฎหมายกําหนดจะตองใหผูพทิ ักษใหความยินยอมกอน มิฉะนั้นนิติกรรมนั้น
จะตกเป น โมฆี ย ะ ผู พิ ทั ก ษ มี อํา นาจเพี ย งให ค วามยิ น ยอมเท า นั้ น จะกระทํา การแทนคน
เสมื อ นไร ความสามารถมิได
1.4 องคประกอบของบุคคลธรรมดา คือ สภาพที่บุคคลมีสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย
1) สัญชาติ บุคคลจําเปนตองมีสัญชาติ เพื่อใหไดรับการคุมครองตามกฎหมายที่
ประเทศที่ตนมีสัญชาตินั้น บุคคลอาจไดสัญชาติโดยการเกิดหรือโอนสัญชาติ
2) ภูมิลําเนา หมายถึง ถิ่นที่อยูอันเปนหลักแหลงสําคัญของบุคคล สิ่งที่แสดง
ภูมิลําเนาของบุคคล คือ ทะเบียนบาน
3) ชื่อและสกุล บุคคลเมื่อคลอดจากครรภมารดา และมีชีวิตอยูรอดเปนทารก เจาบาน
หรือมารดาจะตองแจง วัน เดือน ปเกิด และชื่อของเด็กตอนายทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน
นับตั้งแตเกิด ถาฝาฝนโทษปรับไมเกิน 200 บาท
4) สถานะ คือ สภาพทางกฎหมายของบุคคลอันเปนเหตุใหเกิดสิทธิตาง ๆ เชน
สถานะเปนบิดามารดา การสมรส การหยา หรือการเปนโสด
2. นิติบุคคล
หมายถึง บุคคลที่กฎหมายรับรองใหมสี ภาพบุคคลใหสิทธิและหนาที่เหมือนบุคคลธรรมดา
เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น นิติบุคคลมีไมได เชน สิทธิใน
การสมรส สิทธิในการรับรองบุตร และสิทธิในการเปนบิดาหรือมารดา หรือหนาที่ในการรับราชการ
เปนทหาร เปนตน
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2.1 ประเภทของนิติบุคคล นิติบุคคลจะมีขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และกฎหมายอืน่ ๆ
1) นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีดังนี้
ก. หางหุน สวนที่จดทะเบียนแลว
ข. บริษัทจํากัด
ค. มูลนิธิที่จดทะเบียนแลว
ง. สมาคมที่จดทะเบียนแลว
2) นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น มีดังนี้
ก. สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ข. วัดวาอาราม ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2535
ค. หนวยราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการบริหารสวนทองถิ่นนั้น ๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
2.2 สิทธิและหนาที่ของนิติบุคคล นิติบุคคลสามารถมีสิทธิ์และหนาที่ตาง ๆ ไดเหมือน
บุคคลธรรมดา เชน ทํานิติกรรมสัญญา เปนลูกหนี้ เจาหนี้ หรือดําเนินคดีในศาล เปนตน แตสิทธิ
และหนาที่บางอยาง ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้นนิติบุคคลจึงมีไมได เชน สิทธิ
การสมรส การเปนบุตร และเปนบิดาหรือมารดา เปนตน เนื่องจากนิติบุคคลมิใชบุคคลธรรมดาไมมี
ชีวิตจิตใจอยางมนุษย ดังนัน้ ในการแสดงเจตนาทํานิติกรรมหรือกิจการใด ๆ ตองแสดงออกทางผูแทน
ของนิติบุคคลซึ่งเปนบุคคลธรรมดา อาจมีผูแทนคนเดียวหรือหลายคนก็ได แลวแตกฎหมายกําหนด
การกระทําของผูแทนนิติบุคคลตามที่กฎหมายและมีอํานาจทําได ยอมผูกพันนิติบุคคลนั้น ถาเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นตองรับผิดชอบ ชดใชคาสินไหมทดแทน เพือ่ ความ
เสียหายนั้น
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2.3 ผูแทนของนิติบุคคล ผูแทนของนิตบิ ุคคลที่มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล มีดังนี้
1) กระทรวงและทบวง
มีรัฐมนตรี
เปนผูแทน
2) กรม
มีอธิบดี
เปนผูแทน
3) จังหวัด
มีผูวาราชการจังหวัด เปนผูแทน
4) วัดวาอาราม
มีเจาอาวาส
เปนผูแทน
5) บริษัทจํากัด
มีกรรมการ
เปนผูแทน
6) หางหุน สวนจํากัด
มีหุนสวนผูจ ัดการ
เปนผูแทน
7) สมาคม
มีนายกสมาคม
เปนผูแทน
8) มูลนิธิ
มีคณะกรรมการ
เปนผูแทน
9) เทศบาล
มีนายกเทศมนตรี
เปนผูแทน
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ผูเยาว
1. ความหมายของผูเยาว
ผูเยาว หมายถึง ผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ กฎหมายถือวายังไมรูสึกผิดชอบ ดังนั้น ผูเยาว
ไมสามารถทํานิติกรรมไดเองตามลําพัง เพราะจะทําใหเสียเปรียบผูอื่น เกิดความเสียหายแกผูเยาวได
2. การบรรลุนิติภาวะของผูเยาว
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ผูเยาวบรรลุนิติภาวะดวยเหตุ 2 ประการ คือ
2.1 บรรลุนิติภาวะโดยอายุ คือ เมื่อผูเยาวมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ
2.2 บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ผูเยาวยอมบรรลุนติ ิภาวะเมื่อทําการสมรส หากการสมรส
นั้นไดกระทําเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ
3. ความสามารถของผูเยาว
ผูเยาวยอมมีสิทธิ คือ ตั้งแตเริ่มมีสภาพบุคคลตามกฎหมายจํากัดสิทธิในเรื่องความสามารถใน
การทํานิติกรรมของผูเยาว ผูเยาวจะทํานิติกรรมใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแ ทนโดยชอบธรรม
กอน มิฉะนัน้ นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆียะ
4. ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาว ไดแก
4.1 ผูใชอํานาจปกครอง ไดแก บิดา มารดา
4.2 ผูปกครอง ถาผูเยาวไมมีบิดามารดา หรือมีแตถูกถอนอํานาจปกครอง ศาลจะมีคําสั่งตั้ง
ผูอื่นเปนผูปกครอง เมื่อญาติผูเยาว อัยการ รองขอหรือบิดาหรือมารดาที่ตายทีหลังระบุชอื่ ไวใน
พินัยกรรมใหเปนผูปกครอง
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5. การใหความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม
การใหความยินยอมแกผูเยาว ไดแก การใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรดวยวาจา
หรือโดยปริยายก็ได การใหความยินยอมตองใหความยินยอมกอนที่ผูเยาวจะทํานิติกรรม
6. การบอกลางหรือการใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม
นิติกรรมที่ผูเยาวทําไปโดยปราศจากความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
จะตองตกเปน
โมฆียะกรรม หมายถึง นิติกรรมนั้นมีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมาย แตผูเยาวหรือผูแทนโดยชอบ
ธรรม มีสิทธิบอกลางไดจะทําใหนิตกิ รรมนั้นตกเปนโมฆียะหรือนิตกิ รรมที่เปนโมฆียกรรมนั้น ถามี
การใหสัตยาบัน คือ การรับรองวานิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ นิติกรรมที่เปนโมฆียะนัน้ จะเปนนิติ
กรรมที่สมบูรณบอกลางอีกไมได
7. นิติกรรมที่ผูเยาวสามารถทําไดตามลําพังตนเอง
7.1 นิติกรรมที่ทําใหผูเยาวไดมาซึ่งสิทธิอันใดอันหนึง่
หรือนิติกรรมที่ทําใหผูเยาวหลุด
พนจากหนาทีอ่ ันใดอันหนึ่ง เชน ผูเยาวรับมอบเงินจากผูมอบใหโดยไมมีเงื่อนไข หรือมีผูปลดหนี้
ใหแกผูเยาว เปนตน
7.2 นิติกรรมที่ผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตร
7.3 นิติกรรมซึ่งเปนการสมฐานานุรูปและจําเปนในการดํารงชีพตามสมควร เชน
ซื้ออาหาร ยา เสื้อผา อุปกรณการเรียน เปนตน
7.4 ผูเยาวอาจทําพินยั กรรมไดเมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ
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แผนภูมิสถานภาพและความสามารถของบุคคล
บุคคล
บุคคลธรรมดา
ระยะเวลาแหงสภาพบุคคล

นิติบุคคล

ความสามารถของบุคคล

เริ่มสภาพบุคคล
(เริ่มตั้งแตเมื่อคลอดแลว
อยูรอดเปนทารก)

ปฏิสนธิ มีสิทธิตาง ๆ
หากวาภายหลังเกิดมา
รอดอยู

สิ้นสภาพบุคคล
(ตายหรือสาบสูญ)

เริ่มสภาพบุคคล มีสิทธิ
และหนาที่ทั่วไปตาม
กฎหมาย

สิ่งประกอบของสภาพบุคคล
ชื่อ - สกุล
ภูมิลําเนา
สัญชาติ
สถานะ

15 ป ทําพินัยกรรมได
17 ป ทําการสมรสได
20 ป บรรลุนิติภาวะ
25 ป รับบุตรบุญธรรม
บุคคลที่หยอนความสามารถ

ผูเยาว
ผูแทนโดยชอบธรรม
ใหความยินยอมหรือทํา
นิติกรรมทั่ว ๆ ไปแทน

คนไรความสามารถ
ผูอนุบาล
ทํานิติกรรมแทน

คนเสมือนไรความสามารถ
ผูพิทักษ
ใหความยินยอมในการ
ทํานิติกรรมบางอยาง
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นิติกรรม
1. ความหมายของนิติกรรม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 บัญญัติวา “นิติกรรม หมายความวา
การใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”
2. ลักษณะสําคัญของนิติกรรม
2.1 เกิดจากการแสดงเจตนากระทําการของบุคคล อาจแสดงโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือ
การที่นิ่งเสีย
2.2 ตองเปนการกระทําดวยใจสมัคร ไมถูกบังคับขมขู มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆียะ
2.3 ตองเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไมขดั ตอความสงบ เรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน ทําสัญญารับจางฆาคน สัญญาซื้อขายเฮโรอีน ทําสัญญาจางหญิงมา
เปนภริยาเชา สัญญาตาง ๆ ดังกลาวเปนโมฆะ
2.4 จะตองมีวัตถุประสงคไมเปนการพนวิสัย เชน ทําสัญญาซื้อขายบานแตบานถูกไฟไหม
ไปเสียกอนแลว สัญญานั้นเปนโมฆะ
3. ประเภทของนิติกรรม
นิติกรรมมีหลายประเภท ทีส่ ําคัญมีดังนี้
3.1 นิติกรรมฝายเดียว ไดแก นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลใดแตฝาย
เดียว เชน การทําพินัยกรรม การกอตั้งมูลนิธิ การใหสัตยาบัน การรับสภาพหนี้ การปลดหนี้ คํามั่น
วาจะซื้อจะขาย เปนตน
3.2 นิติกรรมสองฝาย ไดแก นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาตรงกันของบุคคล
ตั้งแตสองฝายขึ้นไป เชน สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา
เปนตน
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3.3 นิติกรรมที่มีผลเมื่อผูทํายังมีชีวิตอยู ไดแก นิติกรรมที่ผูแสดงเจตนาประสงคจะให
เกิดผลในระหวางที่ผูทํานิติกรรมยังมีชีวิตอยู เชน สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย จางแรงงาน จางทําของ เปนตน
3.4 นิติกรรมที่มีผลเมื่อผูทําตายแลว เชน พินัยกรรม
3.5 นิติกรรมที่มีคาตอบแทน เชน สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาทรัพย เชาซื้อ
จางแรงงาน จางทําของ เปนตน
3.6 นิติกรรมที่ไมมีคาตอบแทน เชน สัญญาใหยมื ใชคงรูป ยืมใชสิ้นเปลือง ตัวแทน
ที่ไมมีบําเหน็จ ฝากทรัพยที่ไมบําเหน็จ เปนตน
4. แบบของนิติกรรม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 152 บัญญัติวา “การใดมิไดทําใหถกู ตองตาม
แบบที่มีกฎหมายบังคับไวการนั้นเปนโมฆะ” คือ ถาไมทําใหถูกตองตามแบบทีก่ ฎหมายบัญญัติไว
นิติกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ แบบของนิตกิ รรมที่กฎหมายกําหนดไว มีดังนี้
4.1 แบบที่ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ไดแก การซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ ( ป.พ.พ. มาตรา 456 ) การฝากขาย การให
การแลกเปลี่ยนทรัพยสินดังกลาว เปนตน
4.2 แบบทีต่ องจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เชน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียน
หยา การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนบริษัทจํากัด เปนตน
4.3 แบบทีต่ องทําเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ เชน การทําพินัยกรรม แบบเอกสาร
ฝายเมือง การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ เปนตน
4.4 แบบที่ตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อคูกรณีทงั้ สองฝาย เชน การเชาซื้อ การตกลง
คิดดอกเบีย้ ทบตน เปนตน
ตัวอยาง การซื้อขายอสังหาริมทรัพย โดยทําหนังสือกันเอง และไมไดจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาทีน่ ั้นเปนโมฆะ เมื่อผูขายกลาวอางขึ้นผูซื้อตองคืนทรัพยแกผูขายและรับเงินคืนจากผูขาย
(ฎีกาที่ 303 / 2501)
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5. โมฆะกรรม
โมฆะกรรม คือ นิติกรรมที่เสียเปลาสูญเปลา ไมมีผลในกฎหมายแตอยางใด สาเหตุที่
นิติกรรมเปนโมฆะมีดังนี้
5.1 นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย
หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5.2 นิติกรรมที่มิไดทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายบังคับไว
6. โมฆียกรรม
โมฆียกรรม หมายถึง นิติกรรมที่มีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง
ใหเปนโมฆะ (เสียเปลามาตัง้ แตเริ่มแรก) หรือใหสัตยาบันเพื่อทําใหเปนนิติกรรมทีส่ มบูรณ จะบอก
ลางอีกไมได ผูมีสิทธิบอกลางหรือใหสัตยาบัน ไดแก ตัวผูเยาวเอง และผูแทนโดยชอบธรรม สาเหตุ
ที่ทําใหนิตกิ รรมตกเปนโมฆียะ มีดังนี้
6.1 นิติกรรมที่มิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถขอบุคคลที่
กฎหมายจํากัดความสามารถในการทํานิตกิ รรมมี 3 ประเภท คือ ผูเยาว คนไรความสามารถและคน
เสมือนไรความสามารถ เชน ผูเยาวทํานิติกรรมโดยไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
6.2 นิติกรรมที่เกิดขึ้นดวยเหตุบกพรองเกี่ยวกับการแสดงเจตนา ไดแก การแสดงเจตนา
โดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยสิน การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉล การแสดง
เจตนาเพราะถูกขมขู
7. สัญญา
สัญญาเปนนิติกรรมประเภทหนึ่ง เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝายที่ตรงกัน ฝาย
หนึ่งแสดงเจตนาเปนคําเสนอ และอีกฝายแสดงเจตนาเปนคําสนอง จึงจะเกิดสัญญาขึ้น เชน สัญญา
ซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาจางแรงงาน เปนตน
7.1 องคประกอบของสัญญา
1) ตองมีบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไป
2) ตองมีการตกลงกัน คือ ฝายหนึ่งเปนผูเสนอวาจะทําสัญญาดวย และอีกฝายหนึ่ง
เปนผูสนองรับ คือคําเสนอและคําสนองตรงกัน
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3) ขอตกลงนั้นตองกอใหเกิดหนี้ตามกฎหมาย คือคูสัญญาฝายหนึ่งเปนลูกหนี้ มี
หนาที่จะตองชําระหนีใ้ หแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คือเปนเจาหนี้ หรืออาจมีผลทําใหตางฝายเปนทั้ง
ลูกหนี้และเจาหนี้ตอกัน มีหนาที่ตองชําระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกัน เชน สัญญาซื้อขายรถยนต
เปนตน
7.2 ผลของสัญญา
1) สัญญาเกิดขึ้นแลวยอมมีผลทําใหคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอตกลง ที่คูสัญญาไดให
ไวแกกนั เชน สัญญาจางทําของ สัญญาจางแรงงาน เปนตน
2) สัญญาที่เกิดขึ้นแลวอาจเลิกกันได การเลิกสัญญาอาจเลิกโดยขอตกลงที่คูสัญญาได
ใหไวแกกัน หรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายก็ได
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หนี้
1. ความหมายของหนี้
หนี้ คือ ความสัมพันธในกฎหมายที่กอใหเกิดสิทธิและหนาที่ระหวางบุคคลสองฝาย ฝายหนึ่ง
เรียกวา เจาหนี้ มีสิทธิที่จะเรียกรองบังคับใหบุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา ลูกหนี้ ใหจําตองสงมอบ
ทรัพยสิน กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนแกเจาหนี้
2. วัตถุแหงหนี้
วัตถุแหงหนี้เปนขอกําหนดซึ่งลูกหนี้จะตองปฏิบัติการชําระหนีใ้ หแกเจาหนี้อยางใด อยางหนึ่ง
มี 3 ประการ คือ
2.1 กระทําการ ไดแก การซึ่งกระทําตามสัญญา เชน สัญญารับจางสรางตึกแถว
สัญญาซื้อขาย
2.2 งดเวนกระทําการ ไดแก ขอตกลงที่จะไมกระทําการสิ่งใดตามสัญญา เชน สัญญาวา
จะไมปลูกสรางอาคารสูงกีดขวางทางลม หรือแสงสวาง
2.3 โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสิน ไดแก การสงมอบทรัพยสินตามสัญญา เชน ในการซื้อ
ขายโทรทัศน ผูขายมีหนาทีต่ องสงมอบโทรทัศนแกผูซื้อ ผูซื้อตองสงมอบเงินตามราคา
3. บอเกิดแหงหนี้
บอเกิดหรือทีม่ าของหนี้ มี 5 ประเภท คือ
3.1 สัญญา คือ ความตกลงระหวางบุคคลสองคนหรือกวานั้นขึน้ ไป โดยมุงประสงคจะ
กอให เกิดหนีข้ ึ้นตามกฎหมาย เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาจางแรงงาน เปนตน
3.2 จัดการงานนอกสั่ง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเขาไปจัดกิจกรรมแทนผูอื่น โดยมิไดวา
ขานวานใชใหทําหรือโดยมิไดมีสิทธิที่จะทํา หากจัดการไปในทางสมประโยชนแกผูที่เปนตัวการหรือ
เจาของ ผูที่เขาไปจัดการแทนนั้นยอมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายที่ตนไดเสียไปจากเจาของกิจการนั้นคืน
ได
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3.3 ลาภมิควรได คือ การที่บุคคลใดไดมาซึ่งทรัพยสิ่งใด เพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่ง
กระทําเพื่อการชําระหนี้ หรือไดมาดวยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได และทําให
บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ ผูไดรับทรัพยนั้นไวจําตองคืนทรัพยใหแกเขา
3.4 ละเมิด คือการที่กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ผูอื่น ผูกระทําตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
3.5 บทบัญญัติแหงกฎหมาย หนีอ้ าจเกิดขึน้ ไดโดยกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษ เชน
ประมวลรัษฎากร กําหนดใหบุคคลเสียภาษีตอรัฐ ผูที่ไมเสียภาษีอากร ถือวาเปนหนี้รัฐ เจาหนาที่ของ
รัฐมีสิทธิฟองเรียกภาษีที่คางชําระได
4. การบังคับชําระหนี้
เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ ลูกหนี้ตองปฏิบัตกิ ารชําระหนี้ ถาลูกหนี้ไมชําระหนีห้ รือ ชําระหนี้
ลาชา หรือชระหนี้ผิดความประสงคแหงหนี้ เจาหนีก้ ็มีสิทธิที่จะฟองรองขอใหมีการบังคับชําระหนี้
โดยเฉพาะ เจาะจง หรืออาจมีสิทธิเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจากลูกหนีไ้ ด และเพื่อประกันการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ กฎหมายใหสิทธิแกเจาหนี้ที่จะควบคุมและสงวนไวซึ่งกองทรัพยสินของลูกหนี้ได
เจาหนีจ้ ะไปยึดทรัพยสินของลูกหนี้โดยพลการเพื่อนํามาชดใชหนี้ไมได หรือจะใชวธิ ีขมขูใหชดใชหนี้
ก็ไมได เจาหนี้จะตองนําคดีนี้ฟองศาลเพื่อบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ เมือ่ เจาหนีใ้ หสิทธิฟองรองทางศาล
แลวศาลก็จะพิพากษาบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามที่มีอยูแ ละถาลูกหนีย้ ังไมปฏิบัติการชําระหนี้อีก
ศาลจะดําเนินการบังคับคดี ดังตอไปนี้
4.1 ถาเปนหนี้เงินแลวไมชําระ ศาลจะสั่งใหยึดทรัพยของลูกหนีอ้ อกขายทอดตลาดเพื่อเอา
เงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้
4.2 ถาเปนหนีใ้ หจดทะเบียนโอนทรัพยสิน เมื่อลูกหนี้ไมไปจดทะเบียนโอนใหแกเจาหนี้
ศาลจะสั่งในคําพิพากษาวาใหถือคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ ซึ่งจะทําใหเจาพนักงานมี
อํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินใหแกเจาหนี้ได
4.3 ถาเปนหนีใ้ หกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใด แลวลูกหนี้ไมกระทําการนั้นตามขอตกลงศาล
จะสั่งใหบุคคลภายนอกกระทําการอันนั้น โดยลูกหนี้เสียคาใชจายใหก็ได
4.4 ถาเปนหนีใ้ หงดเวนการอันใด ศาลจะพิพากษาใหรื้อถอนการที่ไดกระทําลงแลวนั้น
โดยใหลูกหนีเ้ สียคาใชจาย และใหจดั การอันควรเพื่อกาลภายหนาดวยก็ได เชน ศาลสั่งให
บุคคลภายนอกจัดการรื้อถอนโดยใหลูกหนี้เสียคาใชจาย เปนตน
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ทรัพยและทรัพยสิน
1. ทรัพย
หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่มีรูปราง เชน บาน ที่ดิน หนังสือ ปากกา โตะ และเกาอี้
เปนตน
2. ทรัพยสิน
หมายถึง วัตถุที่มีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาไดและถือเอาได เชน ลิขสิทธิ์
กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย กระแสไฟฟา เปนตน
3. ประเภทของทรัพยสิน
3.1 อสังหาริมทรัพย คือ ทรัพยที่ไมสามารถเคลื่อนยายได ซึ่งตามกฎหมายไดแก ที่ดิน
ทรัพยอันติดอยูกับที่ดนิ นั้น หรือทรัพยอันประกอบเปนอันเดียวกับดินนั้น เชน สิ่งปลูกสรางบนที่ดิน
ตนไมยนื ตน ภูเขา แมน้ําลําธาร ดิน หิน ทราย แร นอกจากนีย้ ังรวมถึงสิทธิอันเปนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน ไดแก กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย สิทธิจํานอง เปนตน
3.2 สังหาริมทรัพย คือ ทรัพยสินที่เคลื่อนยายได เปนทรัพยสินทีน่ อกเหนือจาก
อสังหาริมทรัพย และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นดวย เชน สัตว พาหนะ โตะ
รถยนต เกาอี้ สิทธิจํานอง ลิขสิทธิ์ เปนตน
4. ประโยชนหรือเหตุผลของการแบงแยกทรัพย
ทรัพยแบงแยกออกไดเปนอสังหาริมทรัพย กับสังหาริมทรัพย มีดังนี้
4.1 การซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือใหอสังหาริมทรัพย ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นตกเปนโมฆะ สวนสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปไมตองทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เวนแตสงั หาริมทรัพยบางประเภททีก่ ฎหมายกําหนดไว
4.2 คนตางดาว จะมีกรรมสิทธในที่ดินอันเปนอสังหาริมทรัพยไดเพียงใด ตองเปนไป
ตามกฎหมายที่ดิน สวนสังหาริมทรัพยคนตางดาวมีกรรมสิทธไดเสมอ
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4.3 การครอบครองปรปกษ คือ เขาครอบครองทรัพยสินของผูอื่นโดยสงบโดยเปดเผย
และมีเจตนาเปนเจาของ เมื่อครอบครองติดตอกัน สําหรับอสังหาริมทรัพย 10 ป สําหรับ
สังหาริมทรัพย 5 ป ผูครอบครองไดกรรมสิทธิ์
4.4 อสังหาริมทรัพยตอ งมีเจาของเสมอถาไมเปนเอกชนก็ตองเปนของรัฐ สังหาริมทรัพย
5 ป ผูครอบครองไดกรรมสิทธิ์
4.5 อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะที่ดนิ มีแดนกรรมสิทธิ์เหนือและใตพนื้ ดิน กลาวคือ ใครจะ
สรางสิ่งกอสรางหรือวางสายไฟฟา สายโทรศัพท หรือวางทอน้ําเหนือหรือใตพนื้ ดินของบุคคลอื่น
ไมได แมสว นราชการหรือรัฐบาลจะทําเชนนั้นเหนือหรือใตที่ดินของเอกชนก็ไมได
เวนแตจะมี
กฎหมายพิเศษใหอํานาจไว สวนสังหาริมทรัพยไมมีแดนแหงกรรมสิทธิ์
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เอกเทศสัญญา
เอกเทศสัญญาที่ควรทราบ ไดแก สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเชาทรัพย สัญญา
เชาซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และการกูยืมเงิน
1. สัญญาซื้อขาย
สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูขาย” โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินให
บุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา “ผูซื้อ” และผูซื้อตกลงวาจะใชราคาทรัพยสินใหแกผูขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของสัญญาซื้อขาย
1) มีคูสัญญา 2 ฝาย คือผูซื้อและผูขาย
2) ผูขายตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ ใหแกผูซื้อ
3) ผูซื้อตองชําระราคาใหแกผูขายเปนเงินเทานั้น
1.2 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย การซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456 “จะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ”
อสังหาริมทรัพย ไดแก
1) ที่ดิน
2) ทรัพยที่ติดอยูกับที่ดนิ เชน บานเรือน ไมยืนตน
3) ทรัพยอันประกอบเปนอันเดียวกับทีด่ นิ
4) สิทธิทั้งหลายอันเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ ไดแก
1) เรือกําปน
2) เรือที่มีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป
3) เรือกลไฟ
4) เรือยนตทมี่ ีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป
5) แพ (หมายถึงเรือนแพ)
6) สัตวพาหนะที่มีทะเบียนหรือมีตั๋วรูปพรรณ
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อนึ่ง สัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสินดังกลาว จะตองทําหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ฝายผูตองรับผิด หรือวางมัดประจํา หรือไดมีการชําระหนี้บางสวนแลว มิฉะนั้นถาฝายใดฝายหนึง่ ผิด
สัญญา อีกฝายหนึ่งจะฟองรองบังคับคดีไมได
1.3 การซื้อขายสังหาริมทรัพย
1) การซื้อขายสังหาริมทรัพยธรรมดา ที่มีราคาต่ํากวา 500 บาท ไมตองทําเปน
หนังสือสัญญา ตกลงกันดวยปากเปลาก็ใชได
2) ถาเปนการซื้อขายสังหาริมทรัพยที่มีราคาตั้งแต 500 บาทขึ้นไปจะตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด หรือวางมัดจําไว หรือชําระหนี้บางสวนจึงจะฟองรองบังคับ
คดีกันได หากฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา
1.4 ทรัพยสินที่ซื้อขายกันไมได
1) สาธารณสมบัติของแผนดิน
2) วัดและธรณีสงฆ (ที่ดินของวัด)
3) ทรัพยสินทีม่ ีไวแลวผิดกฎหมาย
4) สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญจากทางราชการ
5) สิทธิที่กฎหมายหามโอน เชน สิทธิที่จะไดรับมกดกของเจามกดกทีย่ ังมีชีวติ อยู
สิทธิที่จะไดรบั คาอุปการะเลี้ยงดู
2. สัญญาขายฝาก
สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน จะตกเปนของผูซื้อตั้งแต เวลา
ทําสัญญา แตผูขายมีสิทธิ์ไถทรัพยนั้นคืนภายในเวลากําหนด
2.1 หลักเกณฑของสัญญาขายฝาก
1) มีคูสัญญา 2 ฝาย คือผูขายฝากกับผูซื้อฝาก
2) การขายฝากอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ ตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ
3) การขายฝากสังหาริมทรัพย ที่มีราคาตั้งแต 500 บาท ขึ้นไปตองมีหลักฐานเปน
หนังสือ ลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบหรือวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวน จึงจะบังคับได สวนการ
ขายฝากที่มีราคาต่ํากวา 500 บาท ทําดวยปากเปลาก็บังคับได
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2.2 สิทธิหนาที่ของคูสัญญาขายฝาก
1) ผูขายฝากมีสิทธิไถทรัพยคืนภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวถาเปน
อสังหาริมทรัพยหามเกิน 10 ป ถาเปนสังหาริมทรัพยหามเกิน 3 ป
2) ผูซื้อฝากมีสิทธิ์รับสินไถจากผูขายฝาก และตองสงมอบทรัพยสินใหผูขายฝาก
ผูขายฝากจะตองนําเงินคาไถไปชําระแกผูซื้อฝากภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ใน
การไถคืน
3. สัญญาเชาทรัพย
สัญญาเชาทรัพย คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา
“ผูเชา” ไดใหหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชัว่ ระยะเวลาอันมีจํากัด และผูเชา
ตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนัน้
3.1 ลักษณะสําคัญของสัญญาเชาทรัพย
1) สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาตางตอบแทน ผูใหเชามีหนาทีจะตองสงมอบทรัพยสิน
ที่ใหเชาแกผูเชาไดใชประโยชนในทรัพย สินนั้น ฝายผูเชามีหนาที่จะตองชําระราคาคาเชา
2) สัญญาเชาทรัพยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ มิไดโอนไปยังผูเชา
3) วัตถุแหงสัญญาตองเปนทรัพยสิน
4) สัญญาเชาทรัพย ถือคุณสมบัติของผูเชาเปนสําคัญเปนสิทธิ์เฉพาะตัวของ ผูเชา
เมื่อผูเชาตายสัญญาเชาระงับลง
5) สัญญาเชาทรัพย เปนสัญญาที่กอใหเกิดบุคคลสิทธิเทานั้น คือมีสิทธิ เรียกเฉพาะ
บุคคลที่เปนคูสัญญากันเทานั้น
3.2 หลักเกณฑการทําสัญญาเชาทรัพย การเชาสังหาริมทรัพย การเชาสังหาริมทรัพย และ
รวม ทั้งสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษดวยกฎหมายมิไดบังคับใหทําเปนหนังสือหรือทําตามแบบแตอยางใด
จะตกลงทําสัญญากันดวยวาจา ก็มีผลบังคับใชไดแตถาทําหลักฐานเปนหนังสือ จะทําใหผูกมัดคูส ัญญา
แนนอน รัดกุมขึ้น
การเชาอสังหาริมทรัพย
1) การเชาอสังหาริมทรัพย ที่มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 ป จะตองมีหลักฐานเปน
หนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดไวเปนสําคัญจึงจะฟองรองบังคับคดีกันได
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2) ถาเชาอสังหาริมทรัพย ที่มีกําหนดระยะเวลาเกินกวา 3 ป หรือกําหนดตลอดอายุ
ของผูเชาหรือผูใหเชา ตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่มิฉะนั้นจะฟองรอง
บังคับคดีกันไดเพียง 3 ปเทานั้น หรือมีผลบังคับใชกันไดเพียง 3 ป
3) การเชาอสังหาริมทรัพย หามเชากันเกิน 30 ป ถาทําสัญญากันไวเกิน 30 ป ให
ลดลงมาเปน 30 ป เมื่อครบกําหนดสัญญาเชาแลวจะตอสัญญาอีกก็ไดแตตองไมเกิน 30 ปนับแตวนั
ตอสัญญา
4. สัญญาเชาซื้อ
สัญญาเชาซื้อ คือ สัญญาซึ่งเจาของทรัพยสินนําทรัพยสนิ ออกใหเชาโดยใหคํามั่นสัญญาวาจะ
ขายทรัพยสินนั้น หรือใหทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูเชา โดยมีเงื่อนไขวาผูเชาไดใชเงินใหแก
ผูใหเชาเปนจํานวนเงินตามทีต่ กลงกันไว
4.1 หลักเกณฑของสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาซื้อทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
ตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อคูสัญญาทั้งสองฝาย มิฉะนัน้ จะตกเปนโมฆะใชบังคับไมได
4.2 สิทธิหนาที่ของผูเชาซื้อ ผูเชาซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ดวย
การสงมอบทรัพยสินที่เชาซือ้ คืนใหแกผูใหเชา และจะตองชําระคาเชาซื้อที่คางชําระใหแกผูใหเชาซื้อ
จนครบ ถวน ผูเชาซื้ออาจตองรับผิดชอบคาเสียหายทีเ่ กิดแกทรัพยนนั้ อีกดวย
4.3 สิทธิหนาที่ของผูใหเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาซื้อได เมื่อ ผูเชาซื้อ
ผิดนัดไมชําระเงินคาเชาซื้อ 2 คราว ติด ๆ กัน ผูใหเชาซื้อ ซึ่งเปนเจาของทรัพยมีสิทธิ์ ดังตอไปนี้
1) ริบเงินที่ผูเชาซื้อไดใชมาแลวกอนบอกเลิกสัญญา
2) มีสิทธิเขาครอบครองทรัพยสินนัน้ ได
5. การค้ําประกัน
การค้ําประกัน คือ การทีบ่ ุคคลภายนอกซึ่งไมใชลูกหนี้ หรือไมใชเจาหนีแ้ ละอาจเปนบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเขาทําสัญญากับเจาหนี้ วาจะชําระหนีใ้ หเจาหนีถ้ าลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้
5.1 บุคคลที่สัญญาวาจะชําระหนีใ้ หแกเจาหนี้แทนลูกหนี้ เรียกวาผูค้ําประกัน
5.2 หนี้ทคี่ ้ําประกันจะเปนหนี้อะไรก็ได เชน หนี้เงินกู หนี้คาสินคา หนี้คากอสราง
เปนตน
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5.3 การทําสัญญาค้ําประกัน ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ ผูค้ําประกัน จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีใหผูค้ําประกันรับผิดได
5.4 ขอควรระวังในการทําสัญญาค้ําประกัน
1) กอนลงชื่อในสัญญาค้ําประกัน ตองอานขอความในสัญญาค้ําประกันใหละเอียด
2) ควรเขียนระบุจํานวนเงินที่จะรับผิดไวในสัญญาค้ําประกันวา จํานวนเงินเทาใด
หรือทั้งหมด
5.5 ผูค้ําประกันยอมพนจากความรับผิด ดังตอไปนี้
1) หนี้ที่ค้ําประกันอยูถึงกําหนดชําระแลว ตอมาเจาหนาที่ยอมผอนเวลาใหลูกหนี้
โดยที่ผูค้ําประกันไมยินยอม
2) เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระแลว ผูค้ําประกันขอชําระหนี้แทนลูกหนี้ แตเจาหนี้
ไมยอมรับชําระ ผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิด
6. การจํานํา
6.1 ความหมายของการจํานํา การจํานํา คือการที่บุคคลคนหนึ่งเรียกวา ผูจํานํา
สังหาริมทรัพย เชน สรอยคําทองคํา โทรทัศน แหวนเพชร ไปสงมอบใหอยูใ นความรอบครอง ของ
บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูร ับจํานํา เพื่อเปนประกัน การชําระหนี้
สัญญาจํานําจะทําเปนหนังสือหรือไมก็ได แตทสี่ ําคัญคือผูจํานําจะตองสงมอบทรัพยสิน
ใหผูรับจํานํา และผูรับจํานํามีสิทธิยึดทรัพยที่จํานําไวจนกวาจะไดรับการชําระหนี้คืนจนครบถวน
6.2 การบังคับจํานํา เมือ่ หนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว ผูจํานําผิดนัดไมยอมชําระหนี้ ผูรับ
จํานําตองบังคับนําทรัพยที่จาํ นํานั้นเปนของตน กอนจะยึดเอาทรัพยที่จาํ นําหลุดเปนของตนเอง โดยไม
มีการบังคับจํานํามิได การบังคับจํานํามีวิธกี าร ดังนี้
1) ผูรับจํานําตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหนี้ ใหจดั การชําระหนีร้ วมทั้งดอกเบีย้
และคาใชจายตาง ๆ ภายในระยะเวลาอันสมควร
2) ถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่บอกกลาวผูรับจํานํา
มีสิทธิเอาทรัพยสินที่จํานําออกขายทอดตลาดได แตตองมีหนังสือบอกกลาวใหผูจํานําทราบ วัน เวลา
สถานที่ ที่จะขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นดวย
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7. การจํานอง
7.1 ความหมายของการจํานอง การจํานอง คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกวา “ผูจํานอง” เอา
อสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน บาน หรือสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 456 ไปตราไวเปนประกันการชําระหนี้ แกอีกบุคคลหนึ่งเรียกวา “ผูรับจํานอง” โดยผู
จํานองไมตองสงมอบทรัพยสิน แตตองสงมอบตราสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ นั้นแกผูรับจํานอง
และเมื่อจํานองแลวเจาของทรัพยผูจํานองยังคงสามารถทําประโยชนหรือใชสอยทรัพยสินนั้นตอไปได
ตัวอยาง เชน นายเขียว ทําสัญญากูเงินนายขาว จํานวน 500,000 บาท นายเขียว
นําโฉนดที่ดินจํานวน 2 ไร ไปจํานองไวกับนายรวยเพือ่ เปนการประกันการชําระหนี้ นายจนไมตอง
สงมอบที่ดิน แตตองสงมอบตราสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือ โฉนดที่ดินจํานวน 2 ไร ใหกับ
นายขาว
7.2 หลักเกณฑการทําสัญญาจํานอง
1) ผูจํานองตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นแตอาจมอบอํานาจใหผูอื่นไปทํา
การจํานองแทนได
2) การทําสัญญาจํานองตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ ไมมีผลผูกพันคูสัญญา
7.3 สิทธิของผูจํานอง
1) สิทธิที่จะโอนทรัพยสินทีจ่ ํานองหรือนําไปจํานองตอได
2) สิทธิชําระหนี้ลางจํานองเปนงวด ๆ
3) สิทธิไถถอนจํานอง
4) สิทธิที่จะไดรับเงินที่เหลือจากการบังคับจํานอง
7.4 สิทธิของผูรับจํานอง
1) ผูรับจํานองมีสิทธิ์ไดรับชําระหนีจ้ ากทรัพยสินที่จํานองกอนเจาหนีส้ ามัญ โดยไม
ตองคํานึงถึงวากรรมสิทธนั้นไดโอนไปเปนของบุคคลภายนอกแลวหรือไมก็ตาม
2) ผูรับจํานองกอน จะไดรบั ชําระหนีก้ อนผูรับจํานองทีหลัง
3) สิทธิในการบังคับจํานอง
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7.5 วิธีปฏิบัติในการบังคับจํานอง การบังคับจํานองกฎหมายกําหนดวิธีบังคับไว 2 วิธี
คือ การขายทอดตลาด ตลาดหลักทรัพยจาํ นอง และการเอาทรัพยจํานองหลุดเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูรับจํานอง การบังคับจํานองทั้ง 2 วิธี จะตองฟองคดีตอศาล ผูรับจํานองจะยึดทรัพยของผูจํานอง
โดยพลการมิได
1) การขายทอดตลาดทรัพยจํานอง การบังคับจํานอง โดยวิธีนี้ ผูรับจํานองตองมี
จดหมายบอกกลาวไปยังลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควร ถาลูกหนี้ไมชําระหนีภ้ ายในกําหนด
เวลาดังกลาว ผูรับจํานองจะตองฟองคดีตอศาลเพื่อใหพิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินที่จํานองไวออก
ขายทอดตลาด นําเงินมาชําระหนีแ้ กผูรับจํานอง ถามีเงินเหลือใหคนื แกลูกหนี้แตถา เงินไมพอชําระหนี้
ลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบเวนแตตกลงกันไวเปนอยางอื่น
2) การเอาทรัพยจํานองหลุดเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจํานองการบังคับจํานองโดยวิธนี ี้
ตองปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีการดังกลาวมาแลวในขอ 1 คือผูรับจํานองจะตองมีจดหมายบอกกลาวให
ลูกหนี้ชําระหนี้ภายในระยะเวลาอันสมควรกอน จึงจะฟองบังคับจํานองได และจะตองอยูภ ายใต
เงื่อนไขครบทั้ง 3 ประการนี้
ก. ลูกหนี้ขาดสงดอกเบีย้ มาแลวเปนเวลา 5 ป
ข. ผูจํานองมิไดแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนัน้ ทวมจํานวนเงินที่
คางชําระ
ค. ไมมีการจํานองรายอืน่ หรือบุริมสิทธิ์อื่นใดที่จดทะเบียนไวเหนือทรัพยสิน
อันเดียวกันนั้น
ขอสังเกต เมือ่ สัญญาจํานองระงับลง กฎหมายกําหนดใหนําไปจดทะเบียนถอน
จํานองตอเจาพนักงาน มิฉะนั้นจะยกเปนขอตอสูบุคคลภายนอกมิได
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8. การกูยืมเงิน
กฎหมายกําหนดวา การกูยืมเงินกันเกินกวา 2,000 บาทขึ้นไป จะตองมีหลักฐานการกูย ืม
เงินเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูกูไวเปนสําคัญ จึงจะฟองรองบังคับคดีกันได คําวาหลักฐานเปน
หนังสือ จะทําเปนหนังสือเขียนหรือพิมพขึ้นเองก็ไดหรือจะทําตามแบบของสัญญากูเงินได กฎหมาย
กําหนดอัตราดอกเบี้ยในการกูยืมเงินหามเรียกดอกเบี้ยเกินรอยละ 15 ตอป (1.25 ตอเดือน) ถาเรียก
เกินกวานี้ ถือวา ดอกเบี้ยตกเปนโมฆะทัง้ หมด
ในกรณีกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กฎหมายยินยอมใหคิดอัตราดอกเบี้ยเกิน
รอยละ 15 ตอปได แตตอ งไมเกินอัตราดอกเบี้ยทีก่ ระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดแลวแกกรณี
การคิดดอกเบีย้ การใหกูยืมเงิน
ในการกูย ืมเงินนั้น กฎหมายกําหนดวา ผูใหกยู ืมเงินคิดดอกเบี้ยไดอยางสูงไมเกินรอยละ
15 ตอป ถาในสัญญาผูใหกูยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดจะมีผลใหดอกเบีย้ เปน
โมฆะทั้งหมด คือไมมีสิทธิไดดอกเบีย้ เลยผูใหยืมเงินมีสิทธิเรียกใหผกู ูยืมชําระเงินตนคืนเทานัน้ ใน
กรณีที่เขียนอัตราดอกเบี้ยในสัญญากูยืมเงินไววาใหดอกเบี้ยตามกฎหมาย ผูกูยืมเงินมีสิทธิเรียกดอกเบี้ย
ไดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
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ครอบครัว
กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวที่ควรทราบ ประกอบดวย การหมัน้ การสมรส ทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา บิดามารดากับบุตร และการรับบุตรบุญธรรม
1. การหมั้น
คือ สัญญาที่ฝายชายกับฝายหญิงไดตกลงกันวาจะทําการสมรสกัน โดยฝายชายไดใหของหมัน้
แกฝายหญิง เพื่อเปนหลักฐานและประกันวาจะสมรสกับหญิงนั้น
หลักเกณฑการหมั้น
1) ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณขึ้นไป การหมั้นกอนอายุตามที่กฎหมาย
บัญญัติตกเปนโมฆะ
2) ผูเยาวจะทําการหมั้นตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง หรือ
ผูใชอํานาจปกครอง มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆียะ
3) การหมั้นไมเปนเหตุทจี่ ะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได
4) ของหมั้น คือ ทรัพยสินที่ฝายชายใหไวแกหญิง เพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับ
หญิงนั้น ของหมั้นใหตกเปนสิทธิแกหญิงเมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝายหนึ่งมี
สิทธิเรียกใหรบั ผิดใชคาทดแทน ในกรณีที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหมั้นใหคืนของหมั้นแกฝายชาย
ดวย
5) สินสอด คือ ทรัพยสินซึ่งฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือ
ผูปกครองของฝายหญิงแลวแตกรณี เพื่อตอบแทนการทีห่ ญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรส โดยมีเหตุ
สําคัญอันเกิดแกหญิงนั้น ฝายชายเรียกสินสอดคืนได
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2. การสมรส
หมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเขามาอยูก นิ ฉันสามีภริยาและจะเปนการสมรสที่
สมบูรณจะตองจดทะเบียนสมรสตอเจาพนักงานซึ่งเปนนายทะเบียน ไดแก นายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขต
2.1 เงื่อนไขแหงการสมรส ชายและหญิงจะจดทะเบียนสมรสกันได มีเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) มีอายุครบ 17 ปบริบูรณ
2) ไมเปนคนวิกลจริต หรือไรความสามารถ
3) ไมเปนญาติสืบสายโลหิตเดียวกัน
4) ผูรับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได
5) ไมเปนคูสมรสของบุคคลอื่น
6) หญิงหมายจะสมรสใหมได เมื่อการสมรสครั้งกอนไดสิ้นสุดไปแลไมนอยกวา
310 วัน เวนแต
- คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น
- สมรสกับคูสมรสเดิม
- มีใบรับรองแพทยวามิไดมีครรภ
- ศาลมีคําสั่งใหสมรสได
7) ชาย หญิงที่มีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ ศาลอาจอนุญาตใหสมรสได
8) ถาชาย หญิง ยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือมีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ ตองไดรบั
ความยินยอมจากบิดามารดา หรือจากบิดาหรือมารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองกอนจึง
จะสมรสได มิฉะนั้นการสมรสจะไมสมบูรณตามกฎหมาย
9) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
การสมรสจะสมบูรณตามกฎหมาย ประกอบดวย
1) เปนไปตามเงื่อนไขแหงการสมรส
2) ไดมีการจดทะเบียนสมรสตอพนักงานเจาหนาที่
2.2 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา สามีภริยาตองอยูกินกันฉันสามีภริยา และอุปการะ
เลี้ยงดูกนั ตามความสามารถและฐานะ
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2.3 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา กฎหมายแบงแยกทรัพยสินระหวางสามีภริยาออกเปน
2 ประเภท คือ สินสวนตัว และสินสมรส
1) สินสวนตัว ไดแก
- ทรัพยสนิ ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูก อนสมรส
- ทรัพยสินอันเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย เครื่องประดับกายตามฐานะ
หรือเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
- ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรส โดยการรับมรดกหรือยกใหโดย
เสนหา
- สินสวนตัวทีแ่ ลกเปลีย่ นใชจายไปแลว ไดสิ่งอื่นเขามาแทนตามเดิมใหถือวาเปนสิน
สวนตัว
2) สินสมรส ไดแก
- ทรัพยสนิ ทั้งหมดที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส
- ทรัพยที่ฝา ยใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรส โดยพินัยกรรมหรือมีหนังสือยกให
โดยระบุวาใหเปนสินสมรส
- ทรัพยสนิ ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว ชายหญิงอาจทําสัญญากอนการสมรส
เพื่อยกเวนความสัมพันธในเรื่องทรัพยสินก็ได
ในกรณีที่เปนที่สงสัย ใหสันนิษฐานไวกอนวาทรัพยสินนั้นเปนสินสมรสถาสามีหรือภริยา
ทํานิติกรรมในการจัดการสินสมรสโดยลําพังฝายเดียว นิติกรรมนั้นไมสมบูรณ อาจถูกศาลเพิกถอนได
2.4 การสิ้นสุดแหงการสมรส การสิ้นสุดแหงการสมรสไดแก ความตาย การหยา และ
ศาลพิพากษาใหเพิกถอน
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การหยา มี 2 กรณี คือ
1) การหยาโดยความยินยอมทั้งสองฝาย ตองไปจดทะเบียนหยา ณ สํานักงาน
ทะเบียน ซึ่งคูกรณีมีภูมิสําเนาอยู หรือทีแ่ หงใดก็ได
2) การหยาโดยคําพิพากษาของศาล ตองยื่นฟองหยาตอศาล
สาเหตุในการฟองหยา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทีส่ ําคัญมีดังนี้
1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชู อีกฝายหนึ่งฟอง
หยาได
2) สามีหรือภริยาทํารายหรือทรมานรางกายและจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทัง้ นี้ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
3) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึง่ ไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
4) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิสําเนาหรือถิ่นที่อยูเปน
เวลาเกินสามป โดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
5) สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝายหนึ่ง
ฟองหยาได
6) สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรง อันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง และโรคมี
ลักษณะเรื้อรังไมมีทางจะรักษาหายได อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
7) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานัน้ ไมอาจรวมประเวณีได
ตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
เมื่อหยากันการแบงสินสมรสกฎหมายกําหนดใหชายและหญิงไดสวนแบงเทา ๆ กัน
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3. บิดามารดากับบุตร
3.1 บุตรชอบดวยกฎหมาย ปญหาที่จะเกิดขึ้นจะมีเฉพาะบุตรที่เกิดมาจะเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของบิดาหรือไมเทานั้น เพราะจะมีผลไปถึงอํานาจปกครองของบิดา คาอุปการะเลี้ยงดู และ
การรับมรดก สําหรับมารดานั้น กฎหมายบัญญัติวา เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับชาย ใหถือ
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา มีได 3 กรณี คือ
1) บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ทําการสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย
2) บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิไดจดทะเบียนสมรสกัน แตตอมาบิดามารดาไดมา
จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง
3) บิดาจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตรของบิดา
นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาบิดาแสดงพฤติการณรับรองวาเปนบุตร เชน สงเสียคาเลา
เรียน อุปการะเลี้ยงดู ใหใชชื่อสกุล บุตรดังกลาวมีสิทธิรับมรดกของบิดาเหมือนบุตรที่ชอบดวย
กฎหมาย แตไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย
3.2 สิทธิหนาที่ของบิดามารดาและบุตร
1) บุตรมีสิทธิใชชื่อสกุลของบิดา ในกรณีที่บิดาไมปรากฏบุตรมีสิทธิ์ใชชื่อสกุลของ
มารดา
2) บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว
3) บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
4) บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอาํ นาจปกครองของบิดา มารดา อํานาจ
ปกครองหรือสิทธิของบิดามารดา ไดแก
ก. กําหนดที่อยูของบุตร
ข. ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน
ค. ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป
ง. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย
5) ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได แตเมื่อผูน ั้นหรือญาติของ
ผูนั้นรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวได กลาวคือ ลูก หลาน (ลูกของลูก) จะฟองพอแม ปูยา ตา
ยาย และทวดของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญาไมได ซึ่งแตกอนเรียกคดีประเภทนี้วา “คดีอุทลุม”
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4. บุตรบุญธรรม
บุตรบุญธรรม หมายถึง บุตรที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย กําหนดใหมีสิทธิเหมือนบุตรที่ชอบดวย
กฎหมาย การรับบุตรบุญธรรมมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
4.1 ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมตา่ํ กวา 25 ป และตองแกกวาที่จะเปนบุตรบุญธรรม
อยางนอย 15 ป ถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมอายุไมต่ํากวา 15 ป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย
4.2 การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมจะกระทําไดก็ตอเมือ่ เปนไปตามเงือ่ นไขตามแตกรณี ดังนี้
1) ไดรับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผูจะเปนบุตรบุญธรรม กรณีที่มีทั้งบิดา
มารดายังมีชิวติ อยู
3) ไดรับความยินยอมจากบิดาหรือมารดา ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอน
อํานาจปกครอง
4) ศาลมีคําสั่งแทนการอนุญาต กรณีที่ไมทั้ง 1) และ 2) หรือมีแตไมใหการยินยอม
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และเปนปฏิปกษตอสุขภาพ ความเจริญและสวัสดิภาพของผูเยาว
4.3 ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสจะตองไดรับความยินยอม
จากคูสมรส
4.4 บุตรบุญธรรมมีฐานะเชนเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย แตไมสูญสิ้นสิทธิและ
หนาที่ในครอบครัวที่ใหกําเนิดมา
4.5 ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู จะเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่นอีกไมได
ยกเวนเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสที่รับบุตรบุญธรรมนั้น
4.6 การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ เมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
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5. การเลิกรับบุตรบุญธรรม
การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําไดดังตอไปนี้
5.1 ถาบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลว จะเลิกโดยการตกลงกันระหวางผูรับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได
5.2 ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําไดตอเมื่อไดรับ
ความยินยอมจากบิดามารดาของบุตรบุญธรรม
5.3. เมื่อผูรับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม
5.4 เมื่อศาลสั่งใหฝายหนึ่งฝายใดพนจากเปนบุตรบุญธรรมหรือพนจากการเปนผูรับบุตรบุญธรรม

มรดก
1. ความหมายของมรดก
มรดกหรือกองมรดก หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดของผูต ายที่มีอยูก อนตาย รวมทั้งสิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของผูตายดวย เชน บานเรือน ทีด่ ิน เงินสด หนีส้ ิน เวนแตสทิ ธิเฉพาะตัว เชน
ใบขับขี่รถยนต
2. ผูมีสิทธิ์ไดรับมรดก
มรดกของผูตายจะตกทอดแกทายาทซึ่งมี 2 ประเภท คือ
2.1 ทายาทโดยธรรม ไดแก ทายาทที่เปนญาติและคูสมรส ทายาทที่เปนญาติมี 6 ลําดับ คือ
1) ผูสืบสันดาน ไดแก ลูก หลาน เหลน ลื้อ
2) บิดา มารดา
3) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
4) พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
5) ปู ยา ตา ยาย
6) ลุง ปา นา อา
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2.2 ผูรับพินัยกรรม คือ ทายาทที่มสี ิทธิรับมรดกตามพินัยกรรม ซึ่งผูตายทําพินัยกรรมยก
ทรัพยมรดกให นิติบุคคลสามารถเปนผูรับพินัยกรรมได เชน วัด มูลนิธิ เปนตน
3. การแบงมรดก
เมื่อเจามรดกตายจะตองแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยากอน คือ แยกสินสวนตัวของผูตาย
ออกมาจากสินสมรสกอน สวนสินสมรสตองแบงใหคูสมรสที่มีชีวิตอยู ครึ่งหนึ่งและของผูตายครึ่งหนึ่ง
“สรุปไดวา ทรัพยสินของผูตายที่เปนมรดก ไดแก สินสวนตัวของผูตาย รวมกับสินสมรสครึ่งหนึ่ง
ของผูตาย”
3.1 ทายาทโดยธรรมที่เปนญาติสนิทใกลชิดผูตาย ยอมมีสิทธิไดรับมรดกไมตัดสิทธิกัน
ไดแก ผูตาย ที่มีทายาทลําดับที่ 1 และทายาทลําดับที่ 2 อยู ทายาททั้ง 2 ลําดับไดรับมรดกของ
ผูตายคนละ 1 สวนเทากัน สวนทายาทลําดับที่ 3 – 6 ไมมีสิทธิไดรับ
3.2 คูสมรสมีสิทธิรับมรดกของผูตาย ดังนี้
1) ถามีทายาทลําดับที่ 1 คูสมรสไดสวนแบงเทากับบุตร 1 คน
2) ถามีทายาทลําดับที่ 2 หรือ 3 คูสมรสไดรับกึ่งหนึ่ง
3) ถามีทายาทลําดับที่ 4 หรือ 5 หรือ 6 คูสมรสไดรับสองในสามสวน
4) ถาไมมีทายาทลําดับที่ 1 – 6 คูสมรสไดทั้งหมด
3.3 ทายาทโดยธรรมที่เปนพระภิกษุ
จะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรมมิได เวนแตจะสึกจากพระภิกษุแลว ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาระหวางเปนพระ เมื่อ
มรณภาพตกเปนมรดกของวัด สําหรับมรดกที่ไมมีทายาทใหตกเปนของแผนดิน
3.4 ทายาทผูรับมรดก ไมตองรับผิดชอบหนี้สินของเจามรดกเกินกวาทรัพยมรดกตกทอด
แกตน (ไดแก ทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรมดวย)
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พินัยกรรม
1. ความหมายของพินัยกรรม
พินัยกรรมเปนนิติกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงเจตนาผูตาย หรือคําสั่งสุดทายของผูตายที่จะ
มอบหมายทรัพยสินใหแกผูใดผูหนึ่ง หรือตั้งผูจัดการมรดก ตลอดจนจะยกทรัพยสินกอตั้งมูลนิธิเพื่อ
การกุศลก็ได พินัยกรรมจึงเปนการกําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสนิ ของตนเอง
2. หลักเกณฑทั่วไปในการทําพินัยกรรม
2.1 ผูทําพินัยกรรมตองมีอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป
2.2 ผูถูกศาลสั่งเปนคนไรความสามารถทําพินัยกรรมไมได
2.3 ผูทําพินัยกรรมที่มีอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ผูทําพินัยกรรมทําในขณะวิกลจริต
พินัยกรรมนั้นเปนโมฆะ
2.4 ผูเยาว คนไรความสามารถ คนวิกลจริต คนใบ คนตาบอด หูหนวก ทั้งสองขางเปน
พยานในพินัยกรรมไมได
2.5 บุคคลตอไปนี้ จะเปนผูรับทรัพยสินตามพินยั กรรมไมได
1) พยานในพินัยกรรมและคูสมรส
2) ผูเขียนพินยั กรรมและคูสมรส
3. แบบของพินัยกรรม
พินัยกรรมจะตองเปนหนังสือ แบบของพินัยกรรมที่สําคัญมี 3 แบบ คือ
3.1 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
3.2 พินัยกรรมแบบธรรมดา
3.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง
3.1 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ มีหลักเกณฑดังนี้
1) ผูทําพินัยกรรมตองเขียนขอความในพินัยกรรมดวยลายมือตนเองทัง้ หมด
2) ตองลง วัน เดือน ป ในขณะที่ทําพินัยกรรม
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3) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อ คือ เซ็นชื่อ จะพิมพลายนิ้วมือไมได จะมีพยาน
หรือ ไมก็ได
5) ถามีการขูด ลบ ตก เติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอยางไร ผูทําพินัยกรรมตองลง
ลายมือชื่อกํากับไว
3.2 พินัยกรรมแบบธรรมดา มีหลักเกณฑดังนี้
1) ตองทําเปนหนังสือ จะเขียนหรือพิมพกไ็ ด จะใหใครเขียนหรือพิมพก็ได
2) ตองลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทําพินัยกรรม
3) ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อ หรือพิมพนิ้วมือตอหนาพยานอยางนอย 2 คน
4) พยานทั้ง 2 คนในพินัยกรรมตองลงลายมือเทานั้น จะพิมพนิ้วมือไมได
5) ผูเขียนหรือพิมพพินยั กรรม ตองเซ็นชื่อระบุไววาเปนผูเขียนหรือพิมพผูเขียนหรือ
ผูพิมพเปนพยานตองระบุไวดวยวาเปนพยานดวย
6) ถามีการขูด ลบ ตก เติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอยางไร ผูทําพินัยกรรมตองลง
ลายมือชื่อกํากับไว
3.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง การทําพินัยกรรมแบบนี้ผปู ระสงคจะทําจะตองไป
ยื่นคํารองตอนายอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ โดยใหนายอําเภอจดบันทึก และใหผทู ําพินัยกรรมลงชื่อ
พยาน 2 คน ทั้งนี้ทางอําเภอจะเปนผูเก็บรักษาพินยั กรรมไว
พินัยกรรมไมวาแบบใดก็ตาม ผูทําพินัยกรรมจะยกเลิกพินัยกรรมเสียเมื่อใดก็ไดและพินยั กรรมจะมีผลบังคับได เมื่อผูทําพินัยกรรมถึงแกความตายแลวเทานั้น

ผูจัดการมรดก
เมื่อเจามรดกถึงแกความตาย ทายาทผูท ี่มีสิทธิรับมรดก หรือผูรบั พินัยกรรมมีสิทธิขอให
ศาลแตงตั้งผูจดั การมรดกขึน้ ได ผูจัดการมรดกมีหนาที่รวบรวมทรัพยมรดกทั้งหมดของเจามรดก เพื่อ
นํามาแบงใหแกทายาท หรือผูรับพินัยกรรม และชําระหนี้สินตาง ๆ ของผูตายแกเจาหนี้ เจาหนี้ของ
เจามรดกจะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินในกองมรดกเทานั้น ถาทรัพยสินในกองมรดกไมพอชําระหนี้
เจาหนีจ้ ะบังคับเอาจากทายาทของเจามรดกไมได
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ตัวอยางพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
ทําที่บานเลขที่ 256/1 ตําบลเกาะสะบา
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันที่ 7 เมษายน 2536
ขาพเจานายสุภาพ ณ เทพา อายุ 50 ป ขอทําพินัยกรรมไววา ถาขาพเจาถึงแกกรรม ก็ให
เปนไปตามคําสั่งตอไปนี้
1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 184 ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา พรอมสิ่งปลูกสราง ยก
ใหแก นายอภิวัฒน ณ เทพา บุตรของขาพเจาแตเพียงผูเดียว
2. ตึกแถวเลขที่ 147 ,148 ,149 พรอมที่ดิน โฉนดเลขที่ 3450 หมูที่ 1 ตําบลเทพา อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา มอบใหกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทพา
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
3. ทรัพยนอกจากที่กลาวนี้ ใหแบงแก นางเอมอร ณ เทพา ภรรยาของขาพเจา และนางสาว
สุภลักษณ ณ เทพา คนละครึ่ง
ขณะที่ขาพเจาทําพินัยกรรมฉบับนี้ ขาพเจามีรา งกายสมบูรณแข็งแรง ไมเจ็บปวยแตอยางใด
และมีสติสัมปชัญญะดี

ลงชื่อ นายสุภาพ ณ เทพา ผูเขียนพินัยกรรม

หมายเหตุ ตองเขียนดวยลายมือของนายสุภาพ ณ เทพา
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แผนภูมิแสดงสถานภาพของกฎหมายแพงและพาณิชย

กฎหมาย
กฎหมายมหาชน

กฎหมายเอกชน

กฎหมายแพง

กฎหมายระหวางประเทศ

กฎหมายพาณิชย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

บรรพ 1
หลักทั่วไป

บรรพ 2
หนี้

บรรพ 3
เอกเทศสัญญา

บรรพ 4
ทรัพยสิน

บรรพ 5
ครอบครัว

บรรพ 6
มรดก
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สรุปสาระประจําหนวยที่ 6
1. บุคคล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ดังนี้
-บุคคลธรรมดา หมายถึง มนุษย สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก
และสิ้นสุดลงเมื่อตาย
- นิติบคุ คล หมายถึง บุคคลที่กฎหมายรับรองใหมีสภาพบุคคลใหสิทธิและหนาที่เหมือน
บุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น
1.1 ผูเยาว
ผูเยาว หมายถึง ผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ กฎหมายถือวายังไมรูสึกผิดชอบ ดังนั้น ผูเยาวไม
สามารถทํานิติกรรมไดเองตามลําพัง เพราะจะทําใหเสียเปรียบผูอื่น เกิดความเสียหายแกผูเยาวได
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ผูเยาวบรรลุนิติภาวะดวยเหตุ 2 ประการ คือ
2.1 บรรลุนิติภาวะโดยอายุ คือ เมื่อผูเยาวมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ
2.2 บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ผูเยาวยอมบรรลุนติ ิภาวะเมื่อทําการสมรส หากการสมรส
นั้นไดกระทําเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ
2. นิติกรรม
หมายถึง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 บัญญัติวา “นิติกรรม หมายความวา
การใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัครมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” นิติกรรมมีหลายประเภท
-โมฆียกรรม หมายถึง นิติกรรมที่มีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลาง
ใหเปนโมฆะหรือใหสัตยาบันเพื่อทําใหเปนนิติกรรมทีส่ มบูรณ จะบอกลางอีกไมได ผูมีสิทธิบอกลาง
หรือใหสัตยาบัน ไดแก ตัวผูเยาวเอง และผูแทนโดยชอบธรรม สาเหตุที่ทําใหนติ ิกรรมตกเปนโมฆียะ
มีดังนี้
6.1 นิติกรรมที่มิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถขอบุคคลที่
กฎหมายจํากัดความสามารถในการทํานิตกิ รรม
6.2 นิติกรรมที่เกิดขึ้นดวยเหตุบกพรองเกี่ยวกับการแสดงเจตนา
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3. หนี้
หมายถึง ความสัมพันธในกฎหมายที่กอใหเกิดสิทธิและหนาที่ระหวางบุคคลสองฝาย ฝายหนึ่ง
เรียกวา เจาหนี้ มีสิทธิที่จะเรียกรองบังคับใหบุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา ลูกหนี้ ใหจําตองสงมอบ
ทรัพยสิน กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนแกเจาหนี้
4. ทรัพยและทรัพยสิน
-ทรัพย หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่มีรูปราง เชน บาน ที่ดิน หนังสือ และเกาอี้ เปนตน
-ทรัพยสิน หมายถึง วัตถุทมี่ ีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาไดและถือเอาได
4.1 ประเภทของทรัพยสิน
4.1 อสังหาริมทรัพย
4.2 สังหาริมทรัพย
5. เอกเทศสัญญา
เอกเทศสัญญาที่ควรทราบ ไดแก สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชา
ซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และการกูย ืมเงิน
6. ครอบครัว
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับครอบครัวที่ควรทราบ ประกอบดวย การหมั้น การสมรส ทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา บิดามารดากับบุตร และการรับบุตรบุญธรรม
7. มรดก
มรดกหรือกองมรดก หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดของผูต ายที่มีอยูก อนตาย รวมทั้งสิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของผูตายดวย เชน บานเรือน ทีด่ ิน เงินสด หนีส้ ิน เวนแตสทิ ธิเฉพาะตัว เชน
ใบขับขี่รถยนต
8. พินัยกรรม
พินัยกรรมเปนนิติกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงเจตนาผูตาย หรือคําสั่งสุดทายของผูตายที่จะ
มอบหมายทรัพยสินใหแกผูใดผูหนึ่ง หรือตั้งผูจัดการมรดก ตลอดจนจะยกทรัพยสินกอตั้งมูลนิธิเพื่อ
การกุศลก็ได พินัยกรรมจึงเปนการกําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสนิ ของตนเอง
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บรรณานุกรม
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. หนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐาน กลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ม. 3 ชวงชั้นที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, 2552.
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. หนังสือสารการเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6
ชวงชัน้ ที่ 4 . กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2549.
กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวันสําหรับประชาชน
และการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาและคดีแพง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2545.
ธงทอง จันทรางศุ. กฎหมายใกลตัว.พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2546. 206 หนา
(รวมบทความ ลําดับที่ 7)
นคร พจนวรพงษ และณรงค สุขพยัคฆ. เสริมการเรียน ส 071 กฎหมายที่ประชาชนควรรู
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ไทยวัฒนาพานิช, 2530.
ประจวบ แสงอินทร. กฎหมายที่ประชาชนควรรู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : สํานักพิมพวัฒนา
พานิชย จํากัด, 2524.
ประสพสุข บุญเดช. กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ :
โมษิตการพิมพ. 2538.
ประสพสุข บุญเดช และคณะ. ส 071 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2540.
พิชัย นิลทองคํา, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 – 6 ประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับแกไขเพิ่ม). กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2537.
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ศรีราชา เจริญพานิช. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เลม1 – 2.
พิมพครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
สุพรรณ บูรณากาญจน. คูมอื ประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพตํารวจ, 2542.
หยุด แสงอุทัย. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญผล,
2535.
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ใบงานที่ 1
เรื่องบุคคล
คําสั่ง 1. ใหนกั เรียนวิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบคุ คล ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
บุคคลธรรมดา
1. บุคคลธรรมดา คือ .....................................................
........................................................................................
2. เริ่มสภาพบุคคลเมื่อ ....................................................
.........................................................................................
3. กระทํานิตกิ รรม ...........................................................
.........................................................................................
4. บุคคลทําหนาทีแ่ ทน เชน
4.1 ผูเยาว ผูทําหนาที่แทน คือ….......................
................................................................................
4.2 คนไรความสามารถ ผูทําหนาที่แทน คือ ..
..............................................................................
4.3 คนเสมือนไรความสามารถ ผูทําหนาที่
แทน คือ .............................................

นิติบคุ คล
1. นิติบุคคล คือ .............................................................
......................................................................................
2. เริ่มสภาพบุคคลเมื่อ .................................................
......................................................................................
3. กระทํานิติกรรม ........................................................
.......................................................................................
4. บุคคลทําหนาที่แทน เชน
4.1 กระทรวง ผูแทนคือ ...................................
4.2 วัด
ผูแทนคือ ....................................
4.3 จังหวัด ผูแ ทนคือ ....................................
4.4 สมาคม ผูแทนคือ ....................................
4.5 มูลนิธิ ผูแทนคือ ...................................
4.6 เทศบาล ผูแทนคือ .............................
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2. ใหนกั เรียนบอกองคประกอบของสภาพบุคคลธรรมดาลงในแผนภูมิ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

สภาพบุคคลธรรมดา

รวมคะแนน.......................คะแนน
ลงชื่อ.........................................ผูตรวจ
ลงชื่อ.........................................ผูสอน
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ใบงานที่ 2
เรื่อง “นิติกรรม”
คําสั่ง ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน )
1. นายปญญา ทําสัญญาจางนายวิชัย ใหไปฆานายนิสิต ในราคา 500,000 บาท สัญญาดังกลาวมีผล
บังคับตามกฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ……….........................................................................................................................................

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

3. นายบันเทิง ขายบานพรอมที่ดินใหแกนางอารมณ คูสัญญาจะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะทําใหสญ
ั ญา
ดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
ตอบ……............................................................................................................................................

4. นายสมชาย เปนหนีน้ ายวิทยา จํานวน 100,000 บาท เมื่อหนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว นายสมชาย
ไมยอมชําระหนี้ นายวิทยาจะไปยึดทรัพยของนายสมชายเพื่อนํามาขายเอาเงินชําระหนี้ไดหรือไม
ตอบ…….............................................................................................................................................
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5. บอเกิดแหงหนี้ มี 5 ประเภท คืออะไรบาง
ตอบ 1…………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………....
5…………………………………………………………………………………………

6. ใหนกั เรียนวิเคราะหประโยชนของการแบงทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยในดานตางๆ
ดังตอไปนี้
อสังหาริมทรัพย
1. การซื้อขายแลกเปลี่ยน
...............................................................................................
2. การครอบครองปรปกษตอ งครอบครองตอกันเปนเวลา
กี่ ป
...............................................................................................
3. กรรมสิทธิ์ครอบครองของคนตางดาว
...............................................................................................
4. เมื่อนําไปประกันการกูยืมเงิน เรียกวา
...............................................................................................
5. ความจําเปนของการมีเจาของ
...............................................................................................
6. แดนแหงกรรมสิทธิ์
..............................................................................................

สังหาริมทรัพย
1. การซื้อขายแลกเปลี่ยน
...............................................................................................
2. การครอบครองปรปกษตอ งครอบครองตอกันเปนเวลา
กี่ ป
...............................................................................................
3. กรรมสิทธิ์ครอบครองของคนตางดาว
...............................................................................................
4. เมื่อนําไปประกันการกูยืมเงิน เรียกวา
...............................................................................................
5. ความจําเปนของการมีเจาของ
...............................................................................................
6. แดนแหงกรรมสิทธิ
...............................................................................................
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ใบงานที่ 3
เรื่อง “เอกเทศสัญญา”
คําสั่ง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. ลักษณะสําคัญของสัญญาซื้อขาย มีอยางไรบาง
ตอบ 1………......................................................................................................................................
2……….......................................................................................................................................
2. การซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะสมบูรณตาม
กฎหมาย
ตอบ……..........................................................................................................................................
3. นายวิชยั ขายบานพรอมที่ดินใหแกนายจรูญ 3,000,000 บาท โดยมีขอสัญญาขอตกลงกันวา
นายวิชยั มีสิทธิไถทรัพยดังกลาวคืนภายในเวลา 5 ป สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร
ตอบ……..............................................................................................................................................
4. นายคอซาพี ใหนายมะรอบีเชาบานอยูอ าศัยเปนเวลา 5 ป คูสัญญาไดทําสัญญาเชากันเปนหลักฐาน
ลงลายมือผูใหเชาและผูเชา แตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อระยะเวลาผานไป 3 ป
แลวยางเขาปที่ 4 นายคอซาพีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ…….........................................................................................................................................
5. สัญญาซึ่งเจาของทรัพยสิน นําทรัพยสนิ ออกใหเชา โดยใหคํามั่นสัญญาวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือ
ใหทรัพยสนิ ตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูเชา โดยมีเงื่อนไขวา ผูเชาไดใชเงินใหแกผูใหเชาเปนจํานวนตาม
ที่ตกลงกันไว สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร
ตอบ……...........................................................................................................................................
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6. นายบุญสงกูเงินนายแมน จํานวน 80,000 บาท โดยนายบุญสงไดมอบสรอยคอทองคําหนัก 8 บาท
เพื่อเปนการประกันการชําระหนีแ้ กนายแมน สัญญานีเ้ รียกวาอะไร
ตอบ……...........................................................................................................................................
7. นายสันติ ทําสัญญากูเงินนายนักรบ จํานวน 700,000 บาท โดยนายสันตินําโฉนดที่ดินจํานวน 7 ไร
ไปเปนหลักประกันการชําระหนีแ้ กนายนักรบ โดยทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร
ตอบ……............................................................................................................................................
8. กฎหมายกําหนดไววา การกูยืมเงินกันเกินกวาเทาไร จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือและลงลายมือ
ชื่อผูกูไวเปนสําคัญ จึงจะฟองรองบังคับคดีกันได
ตอบ…….............................................................................................................................................
9. การที่บุคคลภายนอกซึ่งไมใชลูกหนีห้ รือไมใชเจาหนี้ อาจเปนบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเขาทํา
สัญญากับเจาหนี้ วาจะชําระหนีใ้ หเจาหนี้ ถาลูกหนีไ้ มยอมชําระหนี้ สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร
ตอบ……...........................................................................................................................................

10. การซื้อขายสังหาริมทรัพย ที่มีราคาตัง้ แต 500 บาทขึ้นไป จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะฟองรอง
บังคับคดีกันได หากฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา
ตอบ
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 4
เรื่อง “การหมั้น การสมรส”
คําสั่ง 1. ใหนกั เรียนอานกรณีตวั อยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน )
1. นายอัลจิมลั มีอายุ 15 ป ตองการหมัน้ กับนางสาวออมจันทร อายุ 15 ป ไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ.....................................................................................................................................................
2. นายสมชายไดหมั้นกับนางสาวสายใจ ไดมอบแหวนหมั้น 1 วง ใหกับนางสาวสายใจและไดมอบ
เงินสดจํานวน 100,000 บาท ใหแกบดิ ามารดาของนางสาวสายใจเพื่อเปนคาสินสอด แตตอมา
นางสาวสายใจไดไปรักใครชอบพอกับชายอื่น จึงทําใหไมยอมสมรสกับนายสมชาย
2.1 นายสมชายสามารถฟองศาลเพื่อใหนางสาวสายสมรทําการสมรสดวย ไดหรือไม
ตอบ..............................................................................................................................................
2.2 นายสมชายสามารถเรียกคาสินสอดคืนไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ..............................................................................................................................................
3. ใหนกั เรียนบอกเหตุผลวาคูสมรสคูใดสามารถสมรสกันได เพราะเหตุใด
3.1 นายวิเชียร อายุ 30 ป ซึ่งพิการตาบอดตองการสมรสกับนางสาวอรอนงค อายุ 20 ปบริบูรณ ซึ่งเปน
บุคคล มีลักษณะปกติเหมือนคนทัว่ ไปไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ..............................................................................................................................................
3.2 นายสมหวัง อายุ 25 ป เปนบุคคลทีศ่ าลสั่งใหเปนคนไรความสามารถตองการสมรสกับนางสาวแกว
ซึ่งมี อายุ 21 ป เปนบุคคลที่มีอาการปกติไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ...............................................................................................................................................
3.3 นายวิวฒ
ั นไดจดทะเบียนรับนางสาวแดงเปนบุตรบุญธรรมตั้งแตนางสาวแดงเปนเด็ก โดยสง
เสียให เรียนหนังสือจนสําเร็จและมีงานทํา นายวิวัฒนตองการสมรสกับนางสาวแดงไดหรือไม
เพราะเหตุใด
ตอบ..............................................................................................................................................
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4. นายจิระเดชตองการสมรสกับนางสุดสวย ซึ่งเปนหมายสามีเสียชีวติ เมื่อสามเดือนที่แลว ทั้งสองคน
สามารถสมรสกันไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ.....................................................................................................................................................
5. กอนการสมรสนางสาวรจนา มีมา 1 ตัว และตอมาภายหลังจากนางสาวรจนาสมรสกับนายขจร
แลว แมมาไดตกลูกเพิ่มมาอีก 1 ตัว
ตอบ 1. นางสาวรจนาสามารถขาย..................................................................................ไดโดยลําพัง
2. นางสาวรจนาจะขาย............................ตองไดรับความเห็นชอบจากนายขจรซึ่งเปนสามีกอน
6. นายเอกชัยไดจัดพิธีสมรสกับนางสาวศรีสมรที่โรงแรมชั้นหนึ่ง แตไมไดจดทะเบียนสมรส เพราะเห็นวา
ความรักอยูท ี่ความเขาใจกัน ในขณะทีน่ ายเขียวกับนางสาวสวย มีฐานะยากจนจึงไมไดจัดพิธีสมรส แตทั้ง
สองพากันไปจดทะเบียนสมรสที่อําเภอและนําอาหารไปถวายพระที่โรงพยาบาลสงฆ จากกรณีตวั อยาง
ขางตน นักเรียนคิดวาการสมรสของคูใ ดถูกตองตามกฎหมาย เพราะเหตุใด
ตอบ ....................................................................................................................................................
7. นายประภาสอายุ 17 ปบริบูรณ นางสาวติ๋มอายุ 15 ปบริบูรณ ลักลอบไดเสียจนตั้งครรภ กรณีนี้
นางสาวติ๋มอาจขอใหศาลสั่งใหสมรสไดหรือไม
ตอบ......................................................................................................................................................
8. นายพัฒนมบี านของตนเอง 1 หลัง กอนสมรสกับนางสาวละเอียด เมื่อสมรสแลวไดยายมาอยูเรือน
หอจึงใหผูอื่นเชาบานเดือนละ 6,000 บาท คาเชาบานเปนสินสมรสหรือสินสวนตัว
ตอบ......................................................................................................................................................
9. นายวุฒิชัย สมรสกับนางสาวจรรยา โดยจัดพิธีสมรสอยางใหญโต ควรจดทะเบียนสมรสดวย
หรือไม การจดทะเบียนสมรสมีประโยชนอยางไร
ตอบ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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10. นายสรยุทธ ไดจดทะเบียนกับนางสุดา และอยูรว มกันฉันสามีภริยากันมานาน 12 ป ไมมีบุตร
ดวยกันทําใหนายสรยุทธแอบไปมีภริยาใหม และจดทะเบียนกับภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม
1 คน นางสุดาทราบภายหลังจึงขอฟองหยา ใหนกั เรียนวิเคราะหประเด็น ดังนี้
10.1 นางสาวสุดาฟองหยาไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................................
10.2 การจดทะเบียนสมรสของนายสรยุทธกับใครที่ถือวาถูกตองตามกฎหมาย
ตอบ...........................................................................................................................................
10.3 นางสุดาขอแบงสินสมรสไดหรือไม ถาศาลมีคาํ พิพากษาใหหยา
ตอบ...........................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5
เรื่อง “มรดกและพินัยกรรม”
1.ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยางแลววิเคราะหหาคําตอบตามหัวขอที่กําหนดให (คะแนนเต็ม10 คะแนน)
กรณีตัวอยางที่ 1 (4 คะแนน)
นายอมรเทพ มีอายุ 15 ป เปนบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย
ของนายวิชาญ แตนายวิชาญมีภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม
จึงไมใหการอุปการะเลี้ยงดูนายอมรเทพ นายอมรเทพมีความ
จําเปนตองใชเงินในการศึกษาเลาเรียน และใชจายในชีวติ ประจําวัน
เนื่องจากมารดามีรายไดไมเพียงพอ นายอมรเทพประสงคจะฟอง
ศาลใหนายวิชาญจายคาเลี้ยงดู

1. นายอมรเทพ สามารถฟองนายวิชาญ ซึ่งเปนบิดา ดวยตนเองไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ................................................................................................................................................
2. ถานายอมรเทพ จําเปนตองฟองรองบิดาของตนเอง สามารถกระทําไดอยางไรบาง
ตอบ 2.1……………………………………………………………………………………………..
2.2……………………………………………………………………………………………..
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2. ใหนักเรียนเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมา 1 ตัวอยาง ( 6 คะแนน)
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ทํากันไดหรือเปลา
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แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 6 เรื่องกฎหมายเพงและพาณิชยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
1.นาย ก มีทดี่ นิ อยูติดทะเล ลักษณะที่ดินเปน กรวด 4. ขอใดหมายถึง “คนเสมือนไรความสามารถ”
ก.บุคคลที่ไมสามารถจัดการงานของตนเองได
หิน ดิน ทราย ซึ่งสมารถขนยายได ในกรณีเชนนี้
เพราะกายพิการ
กรวด หิน ดิน ทราย เปนทรัพยประเภทใด
ข.บุคคลที่จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ก.สังหาริมทรัพย
ค.บุคคลประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ
ข.อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน
หรือ ติดสุรา ยาเมา
ค.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันติดอยูกับ
ง.บุคคลในขอ ก ข ค และศาลสั่งใหเปน
ที่ดิน
คนเสมือนไรความสามารถ
ง.อสังหาริมทรัพยประเภททรัพยอันประกอบ
เปนอันเดียวกับที่ดิน
5.ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกีย่ วกับการทํา
2. ขอใดเปนการทํานิติกรรมที่สมบูรณ
นิติกรรม
ก.นายอาทิตยขมขูใหนายซัดดัมขายที่ดนิ ให
ก.การทํานิติกรรมตองชอบดวยกฎหมาย
ข.นายรุงโรจนซื้อยาบามาจากนายจเรในราคา 1
ข.การทํานิติกรรมตองทําดวยความสมัครใจ
ลานบาท
ค.ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆไมไดเลย
ค.นายสมพจนบังคับใหนา ชายลงชื่อในสัญญาค้ํา
ง.นิติกรรมที่เปนโมฆะไมเกิดผลทางกฎหมาย
ประกัน
6.สภาพบุคคลเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด
ง.นายดนเลาะ อายุ 16 ปทําพินัยกรรมยกทรัพยสิน ก.เริ่มจากคลอดมีชีวิตรอดเปนทารกและสิ้นสุด
ใหกับมารดา
เมื่อตาย
3.การใหสัตยาบันกับนิตกิ รรม หมายความวาอยางไร ข.เริ่มจากอายุ 1 ขวบ สิ้นสุดเมื่อตาย
ค.เริ่มจากเมือ่ มีชีวิตรอดเปนคน และสิ้นสุดเมื่อ
ก.เปนการทํานิติกรรมขึ้นมาใหม
ข.การบอกเลิกนิติกรรมทีท่ ําไวแลว
ตาย
ค.เปนการรับรองนิติกรรมที่เปนโมฆียะ
ง.เริ่มจากคลอดและมีชวี ิตรอดจนอายุครบ 70 ป
ง.เปนการรับรองนิติกรรมที่ตกเปนโมฆะ
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7.“คนไรความสามารถ” หมายถึงขอใด
ก.คนวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความ
สามารถ
ข.คนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ค.คนพิการไมสมประกอบ
ง.คนจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ
8. นิติกรรมที่กระทําไปแลวเสียเปลาใชบังคับไมได
เรียกวาอะไร
ก.สาปสูญ
ข.โมฆะกรรม
ค.โมฆียะกรรม
ง.ไรความผูกพัน
9.สัญญาที่บุคคลหนึ่งโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสิน
ของตนใหกับบุคลอีกฝายหนึ่งโดยมีการตกลง
ราคาในทรัพยนั้นจัดเปนสัญญาประเภทใด
ก.สัญญาเชาซื้อ ค.สัญญาซื้อขาย
ข.สัญญาขายฝาก ง.สัญญาเชาทรัพย
10.นิติกรรมใดที่ผูเยาวไมอาจทําไดโดยลําพังตนเอง
ก.การซื้อรถยนตเพื่อขับขี่
ข.การจดทะเบียนรับรองบุตร
ค.การรับทรัพยที่มผี ูใหโดยเสนหา
ง.การทําพินัยกรรมเมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ
11.ผูใดฟองรองบุพการีของตนเปนคดีทางแพงหรือ
อาญามิได แตเมื่อผูนั้นหรือญาติของผูนั้นรอง
ขออัยการจะยกคดีขึ้นมาวากลาวได คดีประเภท
นี้เรียกวาอะไร
ก.คดีแดง
ข.คดีดํา
ค.คดีอุทลุม
ง.คดีรองขอ

12.บุคคลใดครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอื่น
โดยสงบเปดเผยและเจตนาเปนเจาของยอมได
กรรมสิทธิ์ถาไดครอบครองติดตอกันมาเปน
เวลานานเทาใด
ก. 3 ป
ข. 7 ป
ค. 5 ป
ง. 10 ป
13.สัญญาจํานองเปนสัญญาลักษณะใด
ก.สัญญาที่ค้ําประกันดวยบุคคล
ข.สัญญาที่ค้ําประกันดวยนายหนา
ค.สัญญาที่ค้ําประกันดวยสังหาริมทรัพย
ง.สัญญาที่ค้ําประกันดวยอสังหาริมทรัพย
14.วิธีใดที่ใชในการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดินไมได
ก.การซื้อ
ข.การขาย
ค.การจํานํา
ง.การจํานอง
15.การรับรองนิติกรรมที่เปนโมฆียกรรมกฎหมาย
เรียกวาอะไร
ก.การใหสตั ยาบัน
ข.การทํานิติกรรม
ค.การแสดงเจตนา
ง.การอนุบาลนิติกรรม
16.สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกเปน
ของผูซื้อตั้งแตเวลาทําสัญญา แตผูขายมีสิทธิ์ไถ
ทรัพยคืนภายในเวลากําหนดจัดเปนสัญญา
ประเภทใด
ก.สัญญาเชาซื้อ ข.สัญญาซื้อขาย
ค.สัญญาขายฝาก ง.สัญญาเชาทรัพย
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17.นายบินสมรสกับนางผันมีบุตร 2 คน คือ ด.ญ.
19.พระภิกษุทบี่ วชตั้งแตเปนสามเณรจนกระทั่งเปน
เจาอาวาสไดมรณภาพลงและไมมีทายาท สมบัติ
จุมและด.ช.จอมตอมานายบินประสบอุบัติเหคุ
ของทานจะตกเปนของผูใด
เสียชีวิต ในขณะนั้นบิดาของนายบินยังมีชีวิตอยู
ก.เจาอาวาสคนใหม
นายบินมีเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งหมด
ข.ตกเปนสมบัติของแผนดิน
10.000.000 บาทซึ่งเปนสินสมรส จากกรณีตวั
ค.ลูกศิษยที่ใกลชิดกอนมรณภาพ
อยางการแบงมรดกขอใดถูกที่สุด
ง.ตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดที่ทานจําพรรษาอยู
ก.ด.ช.จุมและดช.จอมและบิดาของนายบินไดรับ
เงินคนละ 1,250,000 บาท
20.ขอใดไมไดอยูในเงื่อนไขของการหมั้น
ข.บิดาของนายบินไดรับเงิน 2,500,000 บาท
ก.ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ
ค.นางผันไดรับเงิน 5,000,000 บาท
ข. ฝายชายจะตองจัดหาสินสอดของหมั้นใหแก
ง.ด.ญ.จุม ด.ช.จอม บิดานายบิน และนางผันได
แกฝายหญิง
รับเงินคนละ 2,500,000 บาท
ค.ถาชายหรือหญิงผิดสัญญาการหมั้น อีกฝาย
18.ทายาทโดยชอบธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกจากผู
หนึ่งมีสิทธิ์ฟองรองได
ตายเปนอันดับแรกคือใคร
ง.ชายและหญิงถาเปนผูเ ยาวตองไดรับอนุญาต
ก.คูสมรส
ข.บุตร หลาน เหลน
จากผูแทนโดยชอบธรรม
ค.บิดา มารดา
ง.พี่นองรวมสายโลหิต

ภาคผนวก
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เฉลยแบบฝกหัดกอนเรียน กันดีกวา

4

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
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ใบงานที่ 1
เรื่องบุคคล
คําสั่ง 1. ใหนกั เรียนวิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคลธรรมดากับนิติบคุ คล ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
บุคคลธรรมดา
1. บุคคลธรรมดา คือ มนุษย สภาพบุคคลเริม่ แต
คลอด แลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดเมื่อตาย
2. เริ่มสภาพบุคคลเมื่อ ตัง้ แตคลอดแลวมีชีวติ อยูเปน
ทารก ก็สามารถมีสิทธิและหนาทีต่ ามกกหมาย
3. กระทํานิตกิ รรม ตามที่กฎหมายใหสิทธิและหนาที่
กระทําการตางๆ ไดเทาเทียมกันแตความสามารถ
ในการใชสิทธิกระทําการตางๆ ยอมไมเทาเทียมสํา
หรับบุคคลบางประเภท
4. บุคคลทําหนาทีแ่ ทน เชน
4.1 ผูเยาว ผูทําหนาที่แทน คือ ผูแทนโดยชอบ
ธรรม
4.2 คนไรความสามารถ ผูทําหนาที่แทน คือ
ผูอนุบาล
4.3 คนเสมือนไรความสามารถ ผูทําหนาที่
แทน คือ ผูพิทักษ

นิติบคุ คล
1. นิติบุคคล คือ ไมใชมนุษยแตไดสภาพบุคคล
เพราะกฎหมายรับรองใหมีสภาพบุคคล
2. เริ่มสภาพบุคคลเมื่อ กฎหมายรับรองใหมีสภาพ
บุคคล
3. กระทํานิติกรรม ทําไดเหมือนบุคคลธรรมดา
ยกเวนสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพมีไดเฉพาะ
บุคคลธรรมดาเทานั้น เชน สิทธิในการสมรส
สิทธิในการรับรองบุตร สิทธิในการเปนบิดา
มารดา
4. บุคคลทําหนาที่แทน เชน
4.1 กระทรวง ผูแทนคือ รัฐมนตรี
4.2 วัด
ผูแทนคือ เจาอาวาส
4.3 จังหวัด ผูแ ทนคือ ผูวาราชการจังหวัด
4.4 สมาคม ผูแทนคือ นายกสมาคม
4.5 มูลนิธิ ผูแทนคือ คณะกรรมการ
4.6 เทศบาล ผูแทนคือ นายกเทศมนตรี
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2. ใหนักเรียนบอกองคประกอบของสภาพบุคคลธรรมดาลงในแผนภูมิ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

สัญชาติ

ภูมิลําเนา

สภาพบุคคลธรรมดา

ชื่อและสกุล

สถานะ

รวมคะแนน.......................คะแนน
ลงชื่อ.........................................ผูตรวจ
ลงชื่อ.........................................ผูสอน
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ใบงานที่ 2
เรื่อง “นิติกรรม””
คําสั่ง ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน )
1. นายปญญา ทําสัญญาจางนายวิชัย ใหไปฆานายนิสิต ในราคา 500,000 บาท สัญญาดังกลาวมีผล
บังคับตามกฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ไมมีผลบังคับ เพราะการกระทําที่ขัดตอกฎหมายและขัดตอศีลธรรมอันดีนิติกรรมนั้นเปน
โมฆะ
2. นายนพพร ผูเยาวไปทําสัญญาซื้อรถยนต จากนายสนธิมา 1 คัน ในราคา 700,000 บาท โดย
ไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา) สัญญาดังกลาวมีผลบังคับตาม
กฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ไมมีผลบังคับใช เพราะผูเยาวทํานิติกรรมโดยไมไดรับการยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
นิติกรรมมิไดเปนไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล
3. นายบันเทิงขายบานพรอมที่ดินใหแกนางอารมณ คูสัญญาจะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะทําใหสญ
ั ญา
ดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
ตอบ ตองทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานทีด่ ิน
4. นายสมชาย เปนหนีน้ ายวิทยา จํานวน 100,000 บาท เมื่อหนี้ถึงกําหนดเวลาชําระแลว นายสมชาย
ไมยอมชําระหนี้ นายวิทยาจะไปยึดทรัพยของนายสมชายเพื่อนํามาขายเอาเงินชําระหนี้ไดหรือไม
ตอบ ไมได เพราะถาลูกหนี้ไมชาํ ระหนี้ เจาหนี้มีสิทธิ์ฟองรองขอใหมกี ารชําระหนี้ หรือเรียกรองเอา
คาสินไหมทดแทนจากลูกหนี้ได แตจะยึดทรัพยโดยพลการเพื่อนํามาชดใชหนี้ไมได
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5. บอเกิดแหงหนี้ มี 5 ประเภท คืออะไรบาง
ตอบ 1. สัญญา คือ ความตกลงระหวางบุคคลสองคนหรือกวานั้นขึ้นไปโดยมุงประสงคจะ
กอใหเกิดหนีข้ ึ้นตามกฎหมาย เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชา สัญญาจางแรงงาน เปนตน
2. จัดการงานนอกสั่ง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเขาไปจัดกิจกรรมแทนผูอ ื่น โดยมิไดวา ขาน
วานใชใหทําหรือโดยมิไดมสี ิทธิ์ที่จะทํา หากจัดการไปในทางสมประโยชนแกผูที่เปนตัวการหรือ
เจาของผูที่เขาไปจัดการแทนนั้นยอมมีสิทธิ์เรียกรองคาใชจายที่ตนไดเสียไปจากกเจาของกิจการนัน้
คืนได
3. ลาภมิควรได คือ การที่บุคคลใดไดมาซึง่ ทรัพยสิ่งใด เพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทํา
เพื่อการชําระหนี้ หรือไดมาดวยประการอื่นโดยปราศจากขอมูลอันจะอางกฎหมายได และทําใหบุคคล
อีกคนหนึ่งเสียเปรียบ ผูไดรบั ทรัพยนั้นไวจําตองคืนทรัพยไดแกเขา
4. ละเมิด คือ การที่กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผอู ื่น
ผูกระทําตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
5. บทบัญญัติแหงกฎหมาย คือ หนี้อาจเกิดขึ้นไดโดยกฎหมายบัญญัตไิ วเปนพิเศษ เชน
ประมวลรัษฎากรกําหนดเสียภาษีตอรัฐ ผูท ี่ไมเสียภาษีอากร ถือวาเปนหนี้รัฐ เจาหนาที่ของรัฐมีสิทธิ์
ฟองเรียกภาษีที่คางชําระ

63
6. ใหนกั เรียนวิเคราะหประโยชนของการแบงทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยในดานตางๆ
ดังตอไปนี้
อสังหาริมทรัพย
1. การซื้อขายแลกเปลี่ยน ตอบ จะตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่มฉิ ะนั้นจะ
ตก เปนโมฆะ
2. การครอบครองปรปกษตอ งครอบครองตอกันเปนเวลา
กี่ ป ตอบ สิบป ครอบครองโดยเปดเผยและมีเจตนา
เปนเจาของ
3. กรรมสิทธิ์ครอบครองของคนตางดาว
ตอบ ตองเปนไปตามกฎหมายที่ดนิ
4. เมื่อนําไปประกันการกูยืมเงิน เรียกวา จํานอง
5. ความจําเปนของการมีเจาของ ตอบ อสังหาริมทรัพย
ตองมีเจาของเสมอ ถาไมเปนของเอกชน ก็ตอ งเปน
ของรัฐ
6. แดนแหงกรรมสิทธิ์ ตอบ อสังหาริมทรัพย
โดยเฉพาะทีด่ ินมีแดนกรรมสิทธิ์เหนือและใต
พื้นดิน กลาวคือใครจะสรางสิ่งกอสรางหรือวางสาย
ไฟฟา สายโทรศัพท หรือวางทอน้ําเหนือหรือใตพื้น
ดินของบุคคลอื่นไมไดแมสว นราชการหรือรัฐบาล
จะทําเชนนัน้ เหนือหรือใตดนิ ของเอกชนก็ไมไดเวน
แตจะมีกฎหมายพิเศษไดอํานาจไว

สังหาริมทรัพย
1. การซื้อขายแลกเปลี่ยน ตอบ การซื้อขาย
สังหาริมทรัพยที่มีราคาต่ํากวา 500 บาท ไมตอ ง
ทําเปนหนังสือสัญญา ตกลงดวยปากเปลาได การ
ซื้อขายสังหาริมทรัพยทีมีราคาซื้อขายตั้งแต500 บาท
ขึน้ ไป ตองมีหลักฐานการซือ้ ขายเปนหนังสืออยางใด
อยางหนึง่ ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดชอบ วาง
มัดจํา หรือไดชําระหนี้บางสวน ถาไมกระทําอยางใด
อยางหนึ่งในสามอยางดังกลาวมาแลวกฎหมายหาม
ไมใหฟองรองคดี ตอศาล
2. การครอบครองปรปกษตอ งครอบครองตอกันเปนเวลา
กี่ ป ตอบ 5 ป ครอบครองโดยเปดเผยและมีเจตนาเปน
เจาของ
3. กรรมสิทธิ์ครอบครองของคนตางดาว ตอบ มีกรรมสิทธิ์ไดเสมอ
4. เมื่อนําไปประกันการกูยืมเงิน เรียกวา จํานํา
5. ความจําเปนของการมีเจาของ ตอบ อาจไมมเี จาของ
ก็ได
6. แดนแหงกรรมสิทธิ์ ตอบ ไมมีแดนแหงกรรมสิทธิ์
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ใบงานที่ 3
เรื่อง “เอกเทศสัญญา””
คําสั่ง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. ลักษณะสําคัญของสัญญาซื้อขาย มีอยางไรบาง
ตอบ 1 มีคสู ัญญา 2 ฝาย คือ ผูซื้อและผูขาย
2 ผูขายตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกผูซอื้ และผูซื้อตองชําระราคาใหแกผูขายเปนเงิน
2. การซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะสมบูรณตาม
กฎหมาย
ตอบ จะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ
3. นายวิชยั ขายบานพรอมที่ดินใหแกนายจรูญ 3,000,000 บาท โดยมีขอสัญญาขอตกลงกันวา
นายวิชยั มีสิทธิไถทรัพยดังกลาวคืนภายในเวลา 5 ป สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร
ตอบ สัญญาขายฝาก
4. นายคอซาพี ใหนายมะรอบีเชาบานอยูอ าศัยเปนเวลา 5 ป คูสัญญาไดทําสัญญาเชากันเปนหลักฐาน
ลงลายมือผูใหเชาและผูเชา แตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อระยะเวลาผานไป 3 ป
แลวยางเขาปที่ 4 นายคอซาพีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ได เพราะไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายจะมีผลบังคับได 3 ป เทานัน้
5. สัญญาซึ่งเจาของทรัพยสิน นําทรัพยสนิ ออกใหเชา โดยใหคํามั่นสัญญาวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือ
ใหทรัพยสนิ ตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูเชา โดยมีเงื่อนไขวา ผูเชาไดใชเงินใหแกผูใหเชาเปนจํานวน
ตามที่ตกลงกันไว สัญญาดังกลาวเรียกวาสัญญาอะไร
ตอบ สัญญาเขาซื้อ
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6. นายบุญสงกูเงินนายแมน จํานวน 80,000 บาท โดยนายบุญสงไดมอบสรอยคอทองคําหนัก 8 บาท
เพื่อเปนการประกันการชําระหนีแ้ กนายแมน สัญญานีเ้ รียกวาอะไร
ตอบ สัญญาจํานํา
7. นายสันติ ทําสัญญากูเงินนายนักรบ จํานวน 700,000 บาท โดยนายสันตินําโฉนดที่ดินจํานวน 7 ไร
ไปเปนหลักประกันการชําระหนีแ้ กนายนักรบ โดยทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร
ตอบ สัญญาจํานอง
8. กฎหมายกําหนดไววา การกูยืมเงินกันเกินกวาเทาไร จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือและลงลายมือ
ชื่อผูกูไวเปนสําคัญ จึงจะฟองรองบังคับคดีกันได
ตอบ เกินกวา 2,000 บาทขึ้นไป
9. การที่บุคคลภายนอกซึ่งไมใชลูกหนีห้ รือไมใชเจาหนี้ อาจเปนบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเขาทํา
สัญญากับเจาหนี้ วาจะชําระหนีใ้ หเจาหนี้ ถาลูกหนีไ้ มยอมชําระหนี้ สัญญาดังกลาวเรียกวาอะไร
ตอบ สัญญาค้ําประกัน

10. การซื้อขายสังหาริมทรัพย ที่มีราคาตัง้ แต 500 บาทขึ้นไป จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะฟองรอง
บังคับคดีกันได หากฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา
ตอบ 1. ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด
2. หรือวางมัดจําไว
3. หรือชําระหนี้บางสวนจึงจะฟองรองบังคับคดีได
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ใบงานที่ 4
เรื่อง “การหมั้น การสมรส”
คําสั่ง 1. ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถาม ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน )
1. นายอัลจิมลั มีอายุ 15 ป ตองการหมัน้ กับนางสาวออมจันทร อายุ 15 ป ไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ไมได เพราะทั้งคูอายุยังไมครบ 17 ป ตามที่กฎหมายบัญญัติ การหมั้นจึงตกเปนโมฆะ
2. นายสมชายไดหมั้นกับนางสาวสายใจ ไดมอบแหวนหมั้น 1 วง ใหกับนางสาวสายใจและไดมอบ
เงินสดจํานวน 100,000 บาท ใหแกบดิ ามารดาของนางสาวสายใจเพื่อเปนคาสินสอด แตตอมา
นางสาวสายใจไดไปรักใครชอบพอกับชายอื่น จึงทําใหไมยอมสมรสกับนายสมชาย
2.1 นายสมชายสามารถฟองศาลเพื่อใหนางสาวสายสมรทําการสมรสดวย ไดหรือไม
ตอบ ไมได เพราะการหมั้นไมเปนเหตุที่จะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได
2.2 นายสมชายสามารถเรียกคาสินสอดคืนไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ได เพราะฝายหญิงคือนางสาวสวยใจไปรักชอบพอกับผูชายคนอื่นซึ่งเปนการผิดสัญญา
หมั้น ฝายชายมีสิทธิ์บงั คับใหฝายหญิงคืนของหมัน้ แกฝายชายได
3. ใหนกั เรียนบอกเหตุผลวาคูสมรสคูใดสามารถสมรสกันได เพราะเหตุใด
3.1 นายวิเชียร อายุ 30 ป ซึ่งพิการตาบอดตองการสมรสกับนางสาวอรอนงค อายุ 20 ปบริบูรณ ซึ่งเปน
บุคคล มีลักษณะปกติเหมือนคนทัว่ ไปไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ได เพราะทั้งคูบ รรลุนิติภาวะแลวมีสิทธิ์ในการเลือกคูครองและตัดสินใจในการสมรสได
ดวยตนเอง
3.2 นายสมหวัง อายุ 25 ป เปนบุคคลทีศ่ าลสั่งใหเปนคนไรความสามารถตองการสมรสกับนางสาวแกว
ซึ่งมี อายุ 21 ป เปนบุคคลที่มีอาการปกติไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ไมได เพราะนายสมหวังเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถไมสามารถทํา
นิติกรรมใดๆ ได ถาคนไรความสามารถทําลงไป ถือวาเปนโมฆียะแตถาผูอนุบาลยินยอมก็
สมรสได
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ั นไดจดทะเบียนรับนางสาวแดงเปนบุตรบุญธรรมตั้งแตนางสาวแดงเปนเด็ก โดยสง
3.3 นายวิวฒ
เสียให เรียนหนังสือจนสําเร็จและมีงานทํา นายวิวัฒนตองการสมรสกับนางสาวแดงไดหรือไม
เพราะเหตุใด ตอบ ได แตตองจดทะเบียนยกเลิกการเปนบุตรบุญธรรม
4. นายจิระเดชตองการสมรสกับนางสุดสวย ซึ่งเปนหมายสามีเสียชีวติ เมื่อสามเดือนที่แลว ทั้งสองคน
สามารถสมรสกันไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ไมได เพราะตองใหการสมรสครั้งกอนสิ้นสุดไปแลวไมนอยกวา 310 วัน จึงจะทําการสมรส
ใหมได
5. กอนการสมรสนางสาวรจนา มีมา 1 ตัว และตอมาภายหลังจากนางสาวรจนาสมรสกับนายขจร
แลว แมมาไดตกลูกเพิ่มมาอีก 1 ตัว
ตอบ 1. นางสาวรจนาสามารถขาย
แมมา
ไดโดยลําพัง
2. นางสาวรจนาจะขาย ลูกมา
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายขจรซึ่งเปนสามีกอน
6. นายเอกชัยไดจัดพิธีสมรสกับนางสาวศรีสมรที่โรงแรมชั้นหนึ่ง แตไมไดจดทะเบียนสมรส เพราะเห็นวา
ความรักอยูท ี่ความเขาใจกัน ในขณะทีน่ ายเขียวกับนางสาวสวย มีฐานะยากจนจึงไมไดจัดพิธีสมรส แตทั้ง
สองพากันไปจดทะเบียนสมรสที่อําเภอและนําอาหารไปถวายพระที่โรงพยาบาลสงฆ จากกรณีตวั อยาง
ขางตน นักเรียนคิดวาการสมรสของคูใ ดถูกตองตามกฎหมาย เพราะเหตุใด
ตอบ การสมรสของคู
นายเขียวกับนางสาวสวย ถือวาถูกตองตามกฎหมาย เพราะไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย
7. นายประภาสอายุ 17 ปบริบูรณ นางสาวติ๋มอายุ 15 ปบริบูรณ ลักลอบไดเสียจนตั้งครรภ กรณีนี้
นางสาวติ๋มอาจขอใหศาลสั่งใหสมรสไดหรือไม
ตอบ ได เนื่องจากนางสาวติ๋มตัง้ ครรภ
8. นายพัฒนมบี านของตนเอง 1 หลัง กอนสมรสกับนางสาวละเอียด เมื่อสมรสแลวไดยายมาอยูเรือน
หอจึงใหผูอื่นเชาบานเดือนละ 6,000 บาท คาเชาบานเปนสินสมรสหรือสินสวนตัว
ตอบ คาเชาบานเปนสินสมรส
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9. นายวุฒิชัย สมรสกับนางสาวจรรยา โดยจัดพิธีสมรสอยางใหญโต ควรจดทะเบียนสมรสดวย
หรือไม การจดทะเบียนสมรสมีประโยชนอยางไร
ตอบ ควรจดทะเบียนสมรส เพราะการจดทะเบียนสมรสจะเกิดผลสมบูรณตามกฎหมายตามมาใน
เรื่องเกี่ยวกับทรัพยสินของทั้ง 2 ฝาย เมือ่ เกิดหยารางกันจะทําใหมีการแบงทรัพยสนิ ไดอยางถูกตอง
และยุติธรรม ทั้ง 2 ฝาย วาทรัพยสินอะไรคือสินสวนตัว ทรัพยสินอะไรคือสินสมรส
10. นายสรยุทธ ไดจดทะเบียนกับนางสุดา และอยูรว มกันฉันสามีภริยากันมานาน 12 ป ไมมีบุตร
ดวยกันทําใหนายสรยุทธแอบไปมีภริยาใหม และจดทะเบียนกับภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม
1 คน นางสุดาทราบภายหลังจึงขอฟองหยา ใหนกั เรียนวิเคราะหประเด็น ดังนี้
10.1 นางสาวสุดาฟองหยาไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ฟองอยาได เพราะสามีไปอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชู อีก
ฝายหนึ่งฟองหยาได
10.2 การจดทะเบียนสมรสของนายสรยุทธกับใครที่ถือวาถูกตองตามกฎหมาย
ตอบ จดทะเบียนสมรสกับนางสุดาถือวาถูกตองที่สุด เพราะจดกอนที่จะมาอยูรวมกับภริยาใหม
10.3 นางสุดาขอแบงสินสมรสไดหรือไม ถาศาลมีคาํ พิพากษาใหหยา
ตอบ ได เมื่อหยาการแบงสินสมรสกฎหมายกําหนดใหชายและหญิงไดสวนแบงเทาๆ กัน
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ใบงานที่ 5
เรื่อง “มรดกและพินัยกรรม”
1. ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง แลววิเคราะหหาคําตอบตามหัวขอกําหนด ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
กรณีตัวอยาง ( 4 คะแนน)
นายอมรเทพ มีอายุ 15 ป เปนบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย
ของนายวิชาญ แตนายวิชาญมีภริยาใหมและมีบุตรกับภริยาใหม
จึงไมใหการอุปการะเลี้ยงดูนายอมรเทพ นายอมรเทพมีความ
จําเปนตองใชเงินในการศึกษาเลาเรียน และใชจายในชีวติ ประจําวัน
เนื่องจากมารดามีรายไดไมเพียงพอ นายอมรเทพประสงคจะฟอง
ศาลใหนายวิชาญจายคาเลี้ยงดู

1. นายอมรเทพ สามารถฟองนายวิชาญ ซึ่งเปนบิดา ดวยตนเองไดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ไมได เพราะ ตามกฎหมายผูใดจะฟองรองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได
2. ถานายอมรเทพ จําเปนตองฟองรองบิดาของตนเอง สามารถกระทําไดอยางไรบาง
ตอบ 2.1 กระทําไดโดยใหญาติของนายอมรเทพรองขอ
2.2 อัยการจะยกคดีขึ้นมาวากลาวได คดีแบบนี้เรียกวา “คดีอทุ ลุม”
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2. ใหนักเรียนเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมา 1 ตัวอยาง ( 6 คะแนน )
ทําที่บานเลขที่ 346 ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันที่ 12 มกราคม 2550
ขาพเจา นางนูรียะ เดเระมะ อายุ 25 ป ขอทําพินัยกรรมไววา ถาขาพเจา
ถึงแกกรรม ก็ใหเปนไปตามคําสั่งตอไปนี้
1. เงินที่ฝากไวในธนาคารกรุงไทยจํานวน 2,000,000 บาท ยกใหแก เด็กหญิงมารตี เดเระมะ
2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 1234 ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ยกใหแก
เด็กชายซอพฟรี เดเระมะ
ขณะที่ขาพเจาทําพินัยกรรมฉบับนี้ ขาพเจามีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเจ็บปวยแตอยางใด และมีสติสมั ปชัญญะดี

ลงชื่อ นางนูรียะ เดเระมะ ผูเขียนพินยั กรรม
( หมายเหตุ ตองเขียนดวยลายมือของนางนูรียะ เดเระมะ)
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