


จัดทำโดย กลุมงานประชาสัมพันธ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หนังสือใหความรูเร�่องกฎหมายที่จำเปนในช�ว�ตประจำวัน

กฎหมายสามัญประจำบาน
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
หนังสือให้ความรู้กฎหมายเพื่อประชาชน

พิมพ์ครั้งที่ 1 32,000 เล่ม

ปีที่พิมพ์  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จัดพิมพ์ที่ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100

  โทรสาร : 0-2143-8289-90

  www.moj.go.th

  Facebook.com/Ministry of Justice, Thailand

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย

  บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำากัด

  เลขที่ 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 86/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์

  แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

  โทรศัพท์ : 0-2880-1876

  โทรสาร : 0-2879-1526

  www.wswp.co.th
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วิสัยทัศน์ 

“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

อ�ำนำจหน้ำที่กระทรวงยุติธรรม

มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า “ให้มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับ 
การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอ�านวยความยุติธรรม 
ในสงัคม และราชการอืน่ตามทีม่กีฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกระทรวง
ยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

พันธกิจ

1. บริหารจัดการอ�านวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความยุติธรรม
2. พัฒนาคุณภาพการด�าเนินการตามกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 และมาตรฐานระบบงานยุติธรรม
3. วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย
4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
5. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
7. บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ด้วยความยุติธรรม
8. ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

 ทั้งในและต่างประเทศ
9. เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550

สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย  
(องค์การมหาชน)

ส�านักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานกิจการยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

โครงสร้ำงกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม

หน่วยงานอ�านวยการ
กลุ่มภารกิจ

ด้านอ�านวยความยุติธรรม
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กรมคุมประพฤติ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

ส�านักงานรัฐมนตรี

 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม พ.ร.บ.เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน

เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ
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ภำรกิจส่วนรำชกำร 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ส�ำนักงำนรัฐมนตรี 

Office of The Minister

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี 
รวมทัง้เสนอความเหน็ประกอบการวนิจิฉยัสัง่การของรฐัมนตร ีสนบัสนนุการท�างาน
ของรฐัมนตรใีนการด�าเนนิงานทางการเมอืงระหว่างรฐัมนตร ีรฐัสภา และประชาชน 
ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น 
ทางการเมอืง ด�าเนนิการพจิารณาเรือ่งร้องทกุข์ ร้องเรยีน หรอืร้องขอความช่วยเหลอื 
ต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ
ส�านักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 โทรศัพท ์0-2141-6535 โทรสาร 0-2141-9883 
เว็บไซต ์www.om.moj.go.th

กระทรวงยุติธรรม
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 หน่วยงำนอ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

Office of The Permanent Secretary

ด�าเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�า 
ข้อมลูเพื่อใชใ้นการก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ

รัฐมนตรีเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง ก�ากับ เร่งรัด ติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใช้ในการบรหิารงานและการบรกิารของ
หน่วยงาน ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้อง
และเผยแพร่กิจกรรมข่าวของกระทรวง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร จัดสรรและ
บริหารทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า

 โทรศัพท ์0-2141-5100 โทรสาร 0-2143-8289-90, 0-2143-8242 
เว็บไซต์ www.ops.moj.go.th

ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

Office of Justice Affairs

ด�าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินผลการบังคับใช้
กฎหมาย และน�าผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทาง 
การด�าเนนิการทีส่ามารถอ�านวยความยตุธิรรมให้แก่ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ
และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

 โทรศัพท ์0-2141-3666 โทรสาร 0-2143-8933 
เว็บไซต์ www.oja.go.th
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 กลุ่มภำรกิจด้ำนอ�ำนวยควำมยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

Department of Special Investigation

ด�าเนินการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวน
คดีความผิดทางอาญาท่ีต้องด�าเนินการสืบสวนและสอบสวน

โดยวิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

 โทรศัพท ์0-2831-9888 
โทรสาร 0-2975-9888 

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศชป.ดีเอสไอ) 1202 ต่อ 1922, 3101 

โทรสาร 0-2831-9888 ต่อ 3089 
เว็บไซต ์www.dsi.go.th

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

Central Institute of Forensic Science

ด�าเนินการด้านการให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อการติดตาม 
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม จัดเก็บรวบรวมข ้อมูล 

สารพันธุกรรม พยานหลักฐาน เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าผิด 
ในด้านต่างๆ และสนับสนุนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ศึกษา วิจัย สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม 
และพัฒนาบคุลากรด้านนติวิทิยาศาสตร์ สร้างเครอืข่ายในการจดัท�ามาตรฐานและ
พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 โทรศัพท์ 0-2142-3475-8 โทรสาร 0-2143-9068 
เว็บไซต์ www.cifs.moj.go.th



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

 กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำรควำมยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

Rights and Liberties Protection Department

ด�าเนนิการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธเิสรภีาพของประชาชน โดย
ด�าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม 
และจ่ายเงินชดเชยทดแทนแก่จ�าเลยท่ีศาลยกฟ้องว่ามิได้เป็น

ผู้กระท�าผิด รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนและให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย 
จัดหาทนายในการช่วยเหลือต่อสู้คดี รวมถึงพิจารณาจัดเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ 
และต้องการรับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม สร้างความสมานฉันท ์
และระงับข้อพิพาทในสังคม ด�าเนินการคุ้มครองพยานและรับผิดชอบพันธกรณ ี
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

 สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77 
โทรศัพท์ 0-2141-2794, 0-2141-2817-8 

โทรสาร 0-2143-9681 
เว็บไซต์ www.rlpd.moj.go.th

กรมบังคับคดี

Legal Execution Department

ด�าเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหน้ีตามค�าสั่งศาล ด�าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชี

ของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการบังคับคดี ช�าระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคล ในฐานะ 
ผูช้�าระบญัชตีามค�าสัง่ศาล รบัวางทรพัย์จากลกูหนีห้รอืผูม้สีทิธวิางทรพัย์ ด�าเนนิการ 
ประเมินราคาทรัพย์ ด�าเนินการเกี่ยวกับการเดินหมายค�าคู่ความ หนังสือ หรือ
ประกาศของศาล หรือหน่วยงานในสังกัด

 โทรศัพท ์0-2881-4999 โทรสาร 0-2433-0801 
เว็บไซต์ www.led.go.th
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 กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำพฤตินิสัย

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

Department of Juvenile Observation and  

Protection

ด�าเนินการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท�า
ความผิด ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน ด�าเนินการด้าน 
คดีอาญา คดีครอบครัว ก�ากับการปกครอง บ�าบัด แก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา และ
สงเคราะห์ ตลอดจนตดิตามประเมนิผลเดก็และเยาวชน ประสานความร่วมมอืและ
สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ศึกษา
วิเคราะห์ และพัฒนากฎหมายการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน รวมท้ัง
ระบบรปูแบบวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบังานคดแีละการปฏบิตัต่ิอเดก็และเยาวชน พฒันา
บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ

โทรศัพท์ 0-2141-6470  
โทรสาร 0-2143-8472 

เว็บไซต ์www.djop.moj.go.th

กรมคุมประพฤติ

Department of Probation

ด�าเนนิการสบืเสาะและพนิจิ ควบคมุและสอดส่อง แก้ไข ฟ้ืนฟแูละ
สงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล  

และภายหลงัทีศ่าลมคี�าพพิากษาตามทีก่ฎหมายก�าหนด ด�าเนนิการพืน้ฟสูมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิ ส่งเสรมิสนบัสนนุเกีย่วกบัการแก้ไขฟ้ืนฟแูละสงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิ 
ในชมุชน จดัท�าและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนแม่บท 
ของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสงักดั เสรมิสร้าง สนบัสนนุและประสานงานให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วม 
และเป็นเครอืข่ายในการปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าผดิ ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ศูนย์รับฟังความคิดเห็น 0-2141-4749 
โทรสาร 0-2143-8822 

เว็บไซต ์www.probation.go.th
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กรมรำชทัณฑ์

Department of Corrections

ด�าเนินการปฏิบัติต่อผู ้กระท�าผิดให้เป็นไปตามค�าพิพากษา
หรือค�าสั่งตามกฎหมาย โดยด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

การราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้
สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ นโยบายของกระทรวง หลกัอาชญาวทิยา
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
และข้อเสนอแนะในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องขององค์การสหประชาชาต ิด�าเนนิการเกีย่วกบั
สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

โทรศัพท ์0-2967-2222 โทรสาร 0-2967-3305 
เว็บไซต์ www.correct.go.th
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ภำรกิจส่วนรำชกำรในบังคับบัญชำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

 ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อ  
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมยำเสพติด

Office of The Narcotics Control Board

ด�าเนินการด้านการประสานงาน อ�านวยการด้านนโยบาย  
แผนงาน งบประมาณ และบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สายด่วน 1386 
โทรศัพท ์0-2247-0901-19 โทรสาร 0-2245-9350 

เว็บไซต ์www.oncb.go.th

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

Office of Public Sector Anti-Corruption  

Commission

ด�าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ตามพระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. 2551 โดยมบีทบาท 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ในฐานะกลไกหลักในการขับเคล่ือน 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามของรัฐบาล 2) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพือ่ด�าเนนิงานด้านปราบปรามการทจุรติในภาครฐั และ 3) ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

สายด่วน 1206 โทรศัพท ์0-2502-6670-80 โทรสาร 0-2502-8289 
เว็บไซต ์www.pacc.go.th
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 ส่วนรำชกำรไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อ  
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office

ด�าเนินการด้านการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดโดยเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์รายงาน และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 

การท�าธุรกรรมทางการเงิน เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษา ฝึกอบรมในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามกฎหมายให้แก่ประชาชน และก�าหนดมาตรการและ
ด�าเนินการต่างๆ เพ่ือเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งเป็นผลกระทบ 
ร้ายแรงต่อสังคม

สายด่วน 1710 
โทรศัพท ์0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3700 

เว็บไซต ์www.amlo.go.th

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
(องค์กำรมหำชน) 

Thailand Institute of Justice - TIJ
สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย หรอื สธท (Thailand 

Institute of Justice - TIJ) เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ Enhancing Lives of  
Female Inmates (ELFI) ในพระด�ารขิองพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา  
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าความผิดหญิง 
หรือข้อก�าหนดกรุงเทพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และสนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมเพื่อรองรับการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพ และ 
การส่งเสรมิหลกันติธิรรม และยกระดบัภาพลกัษณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในระดับสากล 
โดยท�างานกบัภาคทีัง้ในประเทศไทยและในภมูภิาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาคมอาเซียน 

โทรศัพท ์0-2142-3672 โทรสาร 0-2143-8353 
เว็บไซต ์www.tijthailand.org
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สำรบัญ

หมวดกฎหมายครอบครัว  
ตอนที่ 1 การหมั้น คืออะไร 2
ตอนที่ 2 สินสอด 3
ตอนที่ 3 การหมั้นสามารถที่จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งสมรสด้วยได้หรือไม่ 4
ตอนที่ 4 เงื่อนไขการสมรส 5
ตอนที่ 5 การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย 6
ตอนที่ 6 การจดทะเบียนสมรสซ้อน 7
ตอนที่ 7 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 8
ตอนที่ 8 สินส่วนตัว มีอะไรบ้าง 9
ตอนที่ 9 สินสมรส 10
ตอนที่ 10 การสิ้นสุดการสมรส 11
ตอนที่ 11 การแบ่งสินสมรส 12
ตอนที่ 12 การมีบุตรโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส 13
ตอนที่ 13 การรับบุตรบุญธรรม 14
ตอนที่ 14 การเป็นบุตรบุญธรรมโดยสมบูรณ์ 15
ตอนที่ 15 สิทธิของบุตรบุญธรรม 16
ตอนที่ 16 สิทธิของผู้ที่รับบุตรบุญธรรม 17

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม 
ตอนที่ 17 มรดกคืออะไร 18
ตอนที่ 18 ทายาทของกองมรดกที่มีสิทธิได้รับมรดกนั้นอย่างไร 19
ตอนที่ 19 การเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ 20
ตอนที่ 20 หากเจ้ามรดกมีคู่สมรสแล้วถึงแก่ความตาย 21 

 การจัดแบ่งท�าอย่างไร
ตอนที่ 21 ทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับมรดก 22
ตอนที่ 22 ล�าดับทายาทโดยชอบธรรมที่จะมีสิทธิรับมรดก 23
ตอนที่ 23 พระภิกษุ มีสิทธิที่จะได้รับมรดกหรือไม่ 24
ตอนที่ 24 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างบวชเป็นพระ 25
ตอนที่ 25 บุตรนอกกฎหมาย - บุตรบุญธรรม มีสิทธิที่จะได้รับมรดกหรือไม่ 26
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หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน 

ตอนที่ 26 ความหมายของค�าว่า “ทรัพย์และทรัพย์สิน” 27
ตอนที่ 27 บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดิน 28
ตอนที่ 28 ดอกผล และ ดอกเบี้ย 29
ตอนที่ 29 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 30
ตอนที่ 30 การสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินของคนอื่นโดยไม่สุจริต  31
ตอนที่ 31 สิทธิของการซื้อทรัพย์โดยสุจริตในท้องตลาด 32
ตอนที่ 32 กฎหมายคุ้มครองผู้ที่ได้เงินมาโดยสุจริต 33
ตอนที่ 33 ที่ดินตาบอด 34
ตอนที่ 34 การครอบครองปรปักษ์ 35
ตอนที่ 35 กรรมสิทธิ์คืออะไร 36

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  
ตอนที่ 36 การซื้อขาย 37
ตอนที่ 37 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 38
ตอนที่ 38 สัญญาจะซื้อจะขาย 39
ตอนที่ 39 การเช่าทรัพย์ 40
ตอนที่ 40 เช่าซื้อ 41
ตอนที่ 41 ขายฝาก 42
ตอนที่ 42 การเช่าต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ 43
ตอนที่ 43 การเช่าซื้อรถยนต์ 44
ตอนที่ 44 การขายทรัพย์สินตามตัวอย่าง  45
ตอนที่ 45 การขายตามค�าพรรณนา  46

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า 
ตอนที่ 46 ความหมายของ “กู้ยืม” 47
ตอนที่ 47 หลักฐานแสดงการกู้ยืม 48
ตอนที่ 48 การค�้าประกัน 49
ตอนที่ 49 การยืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร 50
ตอนที่ 50 ดอกเบี้ย 51
ตอนที่ 51 หนี้จากการค�้าประกัน 52
ตอนที่ 52 สัญญาค�้าประกันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ 53
ตอนที่ 53 การจ�านอง คืออะไร 54
ตอนที่ 54 การบังคับจ�านอง 55
ตอนที่ 55 จ�าน�า คืออะไร 56
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ตอนที่ 56 จ�าน�าและจ�านอง ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 57
ตอนที่ 57 จ�าน�าจะสิ้นสุดและระงับเมื่อใด 58

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท 
ตอนที่ 58 ตั๋วเงินและเช็ค 59
ตอนที่ 59 เช็คขีดคร่อม 60
ตอนที่ 60 เช็คเด้ง 61
ตอนที่ 61 ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคืออะไร 62
ตอนที่ 62 ห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 63
ตอนที่ 63 การเข้าเป็นหุ้นส่วน 64
ตอนที่ 64 การด�าเนินกิจการและผลผูกพันในบริษัท 65

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด 
ตอนที่ 65 ความหมายของ “หนี้” 66
ตอนที่ 66 นิติกรรม คืออะไร 67
ตอนที่ 67 ละเมิด หมายถึงอะไร 68
ตอนที่ 68 นิรโทษกรรม คืออะไร 69
ตอนที่ 69 โมฆะกรรม คืออะไร 70
ตอนที่ 70 สัญญาที่เป็นโมฆะ 71
ตอนที่ 71 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช�าระหนี้ 72
ตอนที่ 72 มัดจ�า คืออะไร 73
ตอนที่ 73 เบี้ยปรับ คืออะไร 74
ตอนที่ 74 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมิด 75

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 
ตอนที่ 75 ลิขสิทธิ์ คืออะไร  76
ตอนที่ 76 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 77
ตอนที่ 77 ผลงานของพนักงานหรือลูกจ้างจะตกเป็นของนายจ้างหรือไม่ 78
ตอนที่ 78 ผลงานของผู้รับจ้างจะตกเป็นของผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง 79
ตอนที่ 79 การละเมิดลิขสิทธิ์ 80
ตอนที่ 80 การเผยแพร่งานศิลปกรรม เช่น นาฏกรรม หรือดนตรีกรรม 81 

 ท�าอย่างไรจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ 
ตอนที่ 81 การคัดลอกโดยอ้างอิงที่มาของผลงานเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 82
ตอนที่ 82 การละเมิดลิขสิทธิ์ดนตรีกรรม 83
ตอนที่ 83 การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อม 84
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ตอนที่ 84 งานแพร่เสียง แพร่ภาพคืออะไร 85
ตอนที่ 85 ลิขสิทธิ์กับทรัพย์สิน  86
ตอนที่ 86 สิทธิบัตร คืออะไร  87
ตอนที่ 87 การประดิษฐ์ คืออะไร 88
ตอนที่ 88 อนุสิทธิบัตร 89
ตอนที่ 89 เครื่องหมายการค้า 90
ตอนที่ 90 งานใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์  91
ตอนที่ 91 เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ 92
ตอนที่ 92 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 93
ตอนที่ 93 เครื่องหมายการค้าจ�าเป็นต้องน�าไปจดทะเบียนหรือไม่ 94

หมวดกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิของประชาชน  

ผู้ต้องหา จ�าเลย และการจับ การตรวจค้น 
ตอนที่ 94 กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนคนไทยทั่วไปได้รับการคุ้มครอง 95
ตอนที่ 95 กรณีถูกตรวจค้นในที่สาธารณะ 96
ตอนที่ 96 สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม 97
ตอนที่ 97 ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดต่อส่วนตัว 98

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ  
ตอนที่ 98 จ้างแรงงานและจ้างท�าของแตกต่างกันอย่างไร    99
ตอนที่ 99 นายจ้างและลูกจ้าง 100
ตอนที่ 100 ค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  101
ตอนที่ 101 กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง 102
ตอนที่ 102 ค่าชดเชย 103
ตอนที่ 103 กรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง 104
ตอนที่ 104 สิทธิของลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย 105
ตอนที่ 105 สิทธิของนายจ้างเมื่อได้รับความเสียหาย 106 

 จากการกระท�าของลูกจ้าง 
ตอนที่ 106 เงินทดแทนและกองทุนทดแทน 107
ตอนที่ 107 เงินสมทบ 108
ตอนที่ 108 ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินทดแทนในกรณีใดบ้าง 109
ตอนที่ 109 สิทธิของลูกจ้างภายหลังถูกเลิกจ้างงาน 110
ตอนที่ 110 การบอกเลิกสัญญาจ้างงาน 111
ตอนที่ 111 กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง 112
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หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 112 การลักทรัพย์ 113
ตอนที่ 113 ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 114
ตอนที่ 114 การฉ้อโกง 115
ตอนที่ 115 การกรรโชกทรัพย์ 116
ตอนที่ 116 การรีดเอาทรัพย์ 117
ตอนที่ 117 การท�าให้เสียทรัพย์ 118
ตอนที่ 118 ความผิดเกี่ยวกับบุกรุก 119
ตอนที่ 119 บุคคลจะได้รับโทษทางอาญาเมื่อใด 120
ตอนที่ 120 การวางเพลิงเผาทรัพย์ของตนเองมีความผิดหรือไม่ 121
ตอนที่ 121 การรับผิดทางอาญา 122
ตอนที่ 122 การโกงเจ้าหนี้ 123
ตอนที่ 123 การชิงทรัพย์ 124
ตอนที่ 124 การปล้นทรัพย์ 125
ตอนที่ 125 การหมิ่นประมาทผู้อื่น 126
ตอนที่ 126 การรับผิดทางแพ่งฐานหมิ่นประมาท 127
ตอนที่ 127 การโกงตาชั่ง 128
ตอนที่ 128 การหลอกขายสินค้า 129
ตอนที่ 129 การแจ้งความเท็จ 130
ตอนที่ 130 การดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 131
ตอนที่ 131 พระภิกษุปลอม 132
ตอนที่ 132 พนักงานขับรถโดยสาร ขับขี่ไม่ปลอดภัย 133
ตอนที่ 133 ความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนเจ็บป่วยหรือคนชรา 134
ตอนที่ 134 การกักขังหน่วงเหนี่ยว 135
ตอนที่ 135 การปลอมปนอาหาร ยา เครื่องอุปโภคบริโภค 136
ตอนที่ 136 การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า 137
ตอนที่ 137 ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน 138
ตอนที่ 138 ท�าลายพินัยกรรม ท�าลายสัญญาเงินกู้ หรือเอกสารของผู้อื่น 139
ตอนที่ 139 การกระท�าความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา 140
ตอนที่ 140 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 141
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1

กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

2

ตอนที่ 1

การหมั้น คืออะไร 

การหมั้น ในความเข้าใจของประชาชนทั่วไป หมายถึง การจองตัวไว้ก่อน 
ที่จะมีการแต่งงานกัน หรือสมรสกันตามกฎหมาย แต่กฎหมายบัญญัติให้การหมั้น
จะมีผลตามกฎหมายได้ การหมั้นน้ันจะกระท�าได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี 
บริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากการหมั้นฝ่าฝืนโดยที่ชายหญิงที่หมั้นกันมีอายุไม่ถึง 
สิบเจ็ดปี การหมั้นนั้นตกเป็นโมฆะ และการหมั้นนั้นจะต้องได้รับความยินยอม 
จากผูป้กครองด้วย ซึง่อาจเป็นพ่อ แม่ หรอืผูม้อี�านาจปกครองขณะนัน้ ส่วนของหมัน้ 
จะต้องมีการส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้หญิงคู่หมั้นขณะที่ท�าการ
หมัน้ด้วย โดยฝ่ายชายเป็นผูส่้งมอบของหมัน้เพือ่เป็นหลกัฐานว่าจะสมรสกบัหญงินัน้ 
หากส่งมอบให้ภายหลังการหมั้นไม่ถือว่าเป็นของหมั้น ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1435 มาตรา 1436 และมาตรา 1437 
และเมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นของหญิงทันที 

หมวดกฎหมายครอบครัว
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3

ตอนที่ 2

สินสอด 

สินสอด หมายถึง ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อ แม่ หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส เป็นไปตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 ดังนั้น สินสอดเป็นทรัพย์สิน เช่น 
เงิน ทองค�า หรืออาจเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง 
หรืออาจเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมของฝ่ายหญิง เป็นการตอบแทนที่ให้หญิงนั้น 
ยอมสมรสกบัตนเอง แต่เมือ่ท�าการหมัน้แล้ว หากฝ่ายหญงิไม่ท�าการสมรสกบัฝ่ายชาย 
โดยผดิสญัญาหรอืมเีหตกุารณ์หรอืพฤตกิารณ์บางอย่างทีฝ่่ายหญงิต้องรบัผดิ ท�าให้
ฝ่ายชายไม่ควรสมรสกบัฝ่ายหญงิ ฝ่ายชายสามารถเรยีกสนิสอดคนืได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสอง และวรรคสามบัญญัติเอาไว้

หมวดกฎหมายครอบครัว
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4

ตอนที่ 3

การหมั้นสามารถที่จะบังคับ 
ให้อีกฝ่ายหนึ่งสมรสด้วยได้หรือไม่ 

กรณีเมื่อมีการหมั้นแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมสมรส อีกฝ่ายหนึ่ง 
จะเรยีกร้องให้ท�าการสมรสด้วยไม่ได้ เพราะเหตวุ่า การสมรสนัน้ต้องเป็นการยนิยอม 
ที่จะอยู่กินฉันท์สามีภรรยากันด้วยความเต็มใจ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1438 ที่บัญญัติว่า การหมั้นไม่เป็นเหตุท่ีจะร้องขอ 
ให้ศาลบงัคบัให้สมรสได้ แต่อย่างใดกด็ ีฝ่ายทีผ่ดิสญัญาไม่ท�าการสมรส อกีฝ่ายหนึง่
มสีทิธเิรยีกให้รบัผดิใช้ค่าทดแทน รวมทัง้หากฝ่ายหญงิผดิสญัญาหมัน้ให้คนืของหมัน้
แก่ฝ่ายชายด้วย ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1439

หมวดกฎหมายครอบครัว
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5

ตอนที่ 4

เงื่อนไขการสมรส

การสมรส กฎหมายก�าหนดเงื่อนไขไว้หลายประการ เช่น ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1448 บญัญตัไิว้ว่า การสมรสจะท�าได้เมือ่ชายและ
หญิงนั้นมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาต
ให้ท�าการสมรสได้ ดังนั้น การสมรสจะกระท�าได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป ี
ทั้งสองฝ่าย แต่อย่างไรก็ดี หากมีเหตุท่ีจ�าเป็นอันสมควร ดังเช่น ชายและหญิง 
มีความสัมพันธ์กันก่อนมีอายุสิบเจ็ดปี หากหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา กรณีนี้อาจร้อง
ต่อศาลขอท�าการสมรสได้ ถือว่ามีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย 

หมวดกฎหมายครอบครัว
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6

ตอนที่ 5

การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การสมรสท่ีถูกต้องตามกฎหมายก็คือ การที่ทั้งชายและหญิงต้องไป 
จดทะเบียนสมรสกันกับนายทะเบียนและต้องไปเปิดเผยต่อนายทะเบียนด้วยว่า 
ตนยนิยอมทีจ่ะเป็นสามภีรรยากนั โดยทีน่ายทะเบยีนต้องบนัทกึการยนิยอมไว้ด้วย 
หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า จดทะเบียนสมรส เมื่อกระท�าครบถ้วนข้างต้นจึงจะ
ถือว่า การจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าหากมีการจัดงานแต่งงาน
เลี้ยงแขกอย่างย่ิงใหญ่แต่ไม่ไปจดทะเบียนสมรสกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยา 
ตามกฎหมายและไม่เกดิสทิธใิดๆ ต่อกนั ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 1457 และมาตรา 1458 

หมวดกฎหมายครอบครัว
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7

ตอนที่ 6

การจดทะเบียนสมรสซ้อน

การสมรสซ้อนเป็นกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมคีู่สมรสอยู่แล้ว แต่ไป
จดทะเบียนสมรสกับบุคคลอีกคนหนึ่งทั้งที่ตนเองมีคู่สมรสอยู่แล้ว ถือว่าการสมรส
ครั้งหลังนี้ตกเป็นโมฆะ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 
บญัญตัไิว้ว่า ชายหรอืหญงิจะท�าการสมรสในขณะทีต่นมคีูส่มรสอยูไ่ม่ได้ และมาตรา 
1495 บัญญัติว่า การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452 ตกเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี การที่
จะกระท�าให้การสมรสครั้งหลังเป็นโมฆะโดยสมบูรณ์เพราะเหตุจดทะเบียนซ้อนนี้ 
กฎหมายระบุให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือมีส่วนได้เสีย เช่น สามีหรือภรรยาของ 
ผู้ที่คู่สมรสของตนไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่น ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรง
กล่าวขึ้นอ้างต่อศาลและร้องต่อศาลว่าการสมรสเป็นโมฆะ ตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1497

หมวดกฎหมายครอบครัว
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8

ตอนที่ 7

ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา

ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1470 ได้บญัญตัิ
ไว้ว่า ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา นอกจากท่ีได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็น 
สินสมรส ดังนั้น เมื่อชายและหญิงสมรสกัน ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
ในการด�ารงชีวิต แต่อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายอาจมีทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน 
มาก่อนที่จะสมรสกัน กฎหมายจึงได้แบ่งแยกทรัพย์สินของสามีภรรยาออกเป็น 
สองประการ คอื สนิส่วนตวัและสนิสมรส โดยทีส่นิส่วนตวันัน้เป็นสทิธิข์องแต่ละฝ่าย
ทีจ่ะดแูลจดัการด้วยตนเอง ส่วนสนิสมรสนัน้ทัง้สองฝ่ายต้องดแูลและจดัการร่วมกนั

หมวดกฎหมายครอบครัว
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9

ตอนที่ 8

สินส่วนตัว มีอะไรบ้าง 

ค�าว ่า สินส ่วนตัว ตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1471 ได ้ก�าหนด สินส ่วนตัวไว ้ดังนี้  
1. ทรพัย์สนิทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงมอียูก่่อนสมรส 
2. เครื่องใช้ส ่วนตัว เครื่องแต่งกาย
ตามฐานะเครื่องมือประกอบวิชาชีพ  
3. ทรัพย ์สินท่ีฝ ่ายหนึ่งได ้มาระหว ่าง

สมรสโดยรับมรดกหรือการให้โดยเสน่หา 
4. ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น อย่างไรก็ดี 

 หากสนิส่วนตวั มกีารน�าไปแลกเปลีย่น
หรอืขายหรอืซือ้ได้มา ซึง่ทรพัย์สนิอืน่ 
ท่ีได้มาแทนนั้น ก็ยังเป็นสินส่วนตัว
ของฝ่ายนัน้เช่นเดมิ ตามบทบญัญตัิ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1472

หมวดกฎหมายครอบครัว
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10

ตอนที่ 9

สินสมรส 

ค�าว่าสินสมรส ก็คือทรัพย์สินท่ีสามี
ภรรยามส่ีวนร่วมกันในทรพัย์สินนัน้ การจดัการ 
ทรัพย์สินก็ต้องจัดการร่วมกัน ซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ มาตรา 1474 บญัญตัไิว้ว่า สนิสมรส
ได้แก่ทรัพย์สิน 1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มา 

ระหว่างสมรส 2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้มาระหว่าง
สมรส โดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือ

ท่ีระบุว่าเป็นสินสมรส 3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของ 
สินส่วนตัว และมาตรา 1474 วรรคสอง ยังบัญญัติต่อไปอีกว่า กรณีท่ีสงสัยว่า
ทรพัย์สนิเป็นสนิสมรสหรอืไม่ ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าเป็นสนิสมรส ดงันัน้ ทรพัย์สนิ
ทีจ่ะเป็นสนิสมรส ต้องไม่ใช่ทรพัย์สนิทีม่มีาก่อนสมรสนัน้เอง คอืได้มาระหว่างสมรส 
อกีประการหนึง่ กรณหีากฝ่ายหนึง่มทีรพัย์สนิส่วนตวั ต่อมามดีอกผลทีเ่กิดจากการ
ใช้ทรพัย์เหล่านัน้ เช่น ฝ่ายหญงิเลีย้งสนุขัก่อนสมรส ต่อมาฝ่ายหญงิได้ท�าการสมรส 
และสุนัขที่ได้เลี้ยงไว้นั้น ได้ให้ก�าเนิดลูกสุนัข ส่งผลให้ลูกสุนัขที่เกิดมาเป็นดอกผล
ที่เกิดขึ้นจากสินส่วนตัว แต่เนื่องจากเกิดขึ้นภายหลังการสมรส ดังนั้น ลูกสุนัข 
จึงกลายเป็นสินสมรสด้วย อีกกรณีหนึ่งที่เป็นสินสมรสก็คือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้ทรัพย์สินมาโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือที่ระบุไว้ให้เป็นสินสมรส กรณ ี
ทั้งสามประการจึงเป็นสินสมรส ซึ่งสามีและภรรยาจะต้องจัดการดูแลร่วมกันหรือ
ต้องได้รับยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะจัดการโดยล�าพังได้ เป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 วรรคแรก

หมวดกฎหมายครอบครัว
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11

ตอนที่ 10

การสิ้นสุดการสมรส

การสมรสสิ้นสุดลงโดยเหตุแห่งความตาย การหย่า หรือศาลพิพากษา 
ให้เพิกถอนการสมรส ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1501 
ดงันัน้ การสมรสย่อมสิน้สดุในเหต ุ1. ความตายแห่งคูส่มรส 2. การหย่าโดยมเีหตผุล
แห่งการหย่าและต้องฟ้องร้องต่อศาล และ 3. ศาลมคี�าพพิากษาเพกิถอนการสมรส 
เนื่องจากการฝ่าฝืนเง่ือนไขการสมรส เช่น การสมรสที่ฝ่ายหนึ่งมีคู่สมรสอยู่แล้ว 
จะต้องน�าขึน้ฟ้องร้องต่อศาล ส�าหรบัการหย่านัน้ต้องกระท�าโดยได้รบัความยนิยอม 
โดยการไปจดทะเบียนหย่าด้วย การหย่านั้นจึงจะสมบูรณ์ 

หมวดกฎหมายครอบครัว
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ตอนที่ 11

การแบ่งสินสมรส

เมือ่การสมรสสิน้สดุลงด้วยการหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา 1533 บัญญัติให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงเท่าๆ กัน และมาตรา 1535 
ได้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าท่ีและความรับผิดของหญิงชายภายหลังการสมรสส้ินสุดลง 
ไว้ว่า ให้แบ่งความรับผิดในหนี้ตามส่วนเท่ากันตามบทบัญญัติดังกล่าว สรุปได้ว่า 
เมือ่การสมรสสิน้สดุลงให้ชายและหญงิทีห่ย่ากนัแบ่งสนิสมรสกนัคนละครึง่ในส่วนที่
เท่ากนั ส่วนความรบัผดิเกีย่วกบัหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างเป็นสามภีรรยากนันัน้กต้็อง
รับผิดในส่วนเท่าๆ กันเช่นกัน ยกเว้นหนี้ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างขึ้นเป็นหนี้ส่วนตัว 
โดยแท้ไม่เกี่ยวกับสินสมรส ทั้งนี้ฝ่ายที่ก่อหนี้ต้องรับผิดเองเป็นการส่วนตัว

หมวดกฎหมายครอบครัว
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13

ตอนที่ 12

การมีบุตรโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

การที่ชายและหญิงอยู่กินฉันท์สามีกรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและ 
มบีตุรเกดิขึน้มา บตุรนัน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1546 บญัญตัิ
หลกักฎหมายไว้ว่า เดก็ทีเ่กดิจากหญงิทีม่ไิด้สมรสกับชาย ให้ถอืว่าเป็นบตุรโดยชอบ
ของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นการที่หญิงและชาย 
อยู่กินฉันท์สามีภรรยา เมื่อมีบุตรขึ้นมากฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของหญิงน้ัน แต่อย่างไรก็ดี เด็กที่เกิดขึ้นมานั้นจะเป็นบุตรโดยชอบ 
ของชายได้กต่็อเมือ่ ชายและหญงินัน้สมรสกนัในภายหลงั หรอืบดิาจดทะเบยีนว่าเป็น 
บุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร และในกรณีหลังนี้กฎหมายให้มีผลแก่บุตร 
ย้อนไปถงึวนัทีบ่ตุรเกดิ โดยถอืว่าชายนัน้เป็นบดิาโดยชอบด้วยกฎหมายของบตุรนบัแต่ 
วันที่เด็กเกิด ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1547 และมาตรา 1557 

หมวดกฎหมายครอบครัว
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14

ตอนที่ 13

การรับบุตรบุญธรรม 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/19 และมาตรา 
1598/20 ได้วางกฎเกณฑ์ตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมไว้ว่า บุคคลที่ต้องการ 
รบับคุคลอืน่เป็นบตุรบญุธรรมนัน้ ต้องมอีายไุม่ต�า่กว่ายีส่บิห้าปี และต้องมอีายแุก่กว่า 
ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี และหากบุตรบุญธรรมอายุไม่ต�่ากว่า 
สิบห้าปี ผู้นั้นต้องให้ความยินยอมด้วย นอกจากนี้ หากผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
เป็นผู้เยาว์และมีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ ต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นด้วย 
เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 1598/21 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรม
มคีูส่มรส ต้องให้คูส่มรสยนิยอมในการรบับตุรบญุธรรมด้วย ตามบทบญัญตั ิมาตรา 
1598/25 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวดกฎหมายครอบครัว
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ตอนที่ 14

การเป็นบุตรบุญธรรมโดยสมบูรณ์

 

การทีจ่ะเป็นบตุรบญุธรรมโดยถกูต้องและสมบรูณ์ตามกฎหมายนัน้ จะต้อง
น�าไปจดทะเบยีนและต้องปฏบิตัใิห้ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ด้วย เป็นไปตาม
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/21 ส�าหรับกรณีของ 
ผูเ้ยาว์ทีเ่ป็นบตุรบญุธรรมของบตุรคนอืน่อยู่ จะไปขอเป็นบตุรบญุธรรมของบคุคลอืน่ 
อีกไม่ได้ ยกเว้นจะเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมของตน 
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/26

หมวดกฎหมายครอบครัว
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ตอนที่ 15

สิทธิของบุตรบุญธรรม

ตามประมวลกฎหมายแพ ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1598/28 ได้ก�าหนดให้สิทธ ิ

ผูท้ีเ่ป็นบตุรบญุธรรม ไว้ว่า บตุรบญุธรรม 
จะมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วย

กฎหมายของผู ้รับบุตรบุญธรรม 
กล่าวคือ มีสิทธิเช่นเดียวกับบุตร

ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้
รับการอุปการะเลี้ยงดูและ 
มีสิทธิได ้รับมรดกตกทอด 
เสมือนทายาทชั้นบุตรของ
ผู้รับบุตรบุญธรรมทุกประการ 
แต่ก็ไม่เสียสิทธิและหน้าท่ี 

ในครอบครัวที่ได้ก�าเนิดมาแต่เดิม เช่น 
มีสิทธิในการรับมรดกตกทอดจากบิดามารดา

ทายาทเดิม เพียงแต่อ�านาจในการปกครองตกอยู่ใน
อ�านาจของผู้รับบุตรบุญธรรม บิดามารดาหมดอ�านาจปกครองนับแต่เด็กตกเป็น
บุตรบุญธรรมของผู้รับบุตรบุญธรรม

หมวดกฎหมายครอบครัว
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สิทธิของผู้ที่รับบุตรบุญธรรม

กรณีรับบุตรบุญธรรมนั้น ท�าให้ผู ้ที ่
รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเป ็นผู ้ปกครองแทน 
บิดามารดาหรือผู ้ปกครองเดิมนับแต ่
รับบุตรบุญธรรม โดยท�าหน้าที่อบรม 
สั่ งสอน อุปการะเลี้ยงดู ให ้การ
ศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูล 
บุตรบุญธรรมเสมือนบุตรที่แท้จริง 
ของตน ตามหน้าที ่เช่นบดิา มารดา 
ทั่วไปพึงกระท�า แต่การเป็นผู้รับ
บุตรบุญธรรมไม่ท�าให้เกิดสิทธิ 
ในการรับมรดกของบุตรบุญธรรม 
ในฐานะทายาทโดยธรรม
แต่อย่างใด ซ่ึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/29 
เพราะบุตรบุญธรรมไม่ได้สูญสิ้นสิทธิ
และหน้าที่ในครอบครัวที่ได้ก�าเนิดมา 
ตามบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา 1598/28 บัญญัติไว้ 

หมวดกฎหมายครอบครัว
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มรดกคืออะไร

ค�าว่า มรดก หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนตาย รวมถึงสิทธิ 
และหน้าที่ความรับผิดต่างๆ เว้นแต่โดยสภาพตามกฎหมายเป็นเฉพาะตัว  
ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1600 และทรพัย์สนิรวมทัง้ 
สิทธิและหน้าที่ความรับผิดที่เป็นมรดกจะตกทอดแก่ทายาทเมื่อบุคคลผู้นั้น 
ถงึแก่ความตาย ตามบทบญัญตัขิองมาตรา 1599 การตกทอดมรดกในทรพัย์สินนัน้ 
ตกทอดทันทีที่เจ้ามรดกเสียชีวิต ซ่ึงเป็นผลของกฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้ว่า 
ทรัพย์มรดกเกี่ยวกับหน้ีสินของผู้ตายจะมีมากเท่าใด ความรับผิดชอบในหนี้สิน 
แม้จะตกแก่ทายาท แต่ทายาทที่รับมรดกก็ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้นั้นเกินกว่า 
ทรัพย์มรดกที่ตนได้รับ เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 1601 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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ทายาทของกองมรดก
ที่มีสิทธิได้รับมรดกนั้นอย่างไร 

ทายาททีม่สีทิธิไ์ด้รบัมรดกม ี2 ประเภท คอื 1. ทายาททีม่สีทิธติามกฎหมาย 
เรียกว่า ทายาทโดยธรรม และ 2. ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า ผู้รับ
พินยักรรม ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1603 ทายาท
โดยธรรมนั้น กฎหมายได้ล�าดับทายาทไว้ก่อนหลังตามบทบัญญัติ มาตรา 1629  
ซึง่ได้แก่ 1. ผูส้บืสนัดาน 2. บดิามารดา 3. พีน้่องร่วมบดิามารดา 4. พีน้่องร่วมแต่บดิา 
หรอืมารดา 5. ปูย่่า ตายาย 6. ลงุป้า น้าอา 
นอกจากนี้ คู่สมรสก็ถือเป็นทายาท 
โดยธรรม ตามบทบัญญัติมาตรา 
1635 ซึ่งมีสิทธิเทียบเท่าทายาท 
ล�าดับที่ 1 คือ ผู้สืบสันดาน  
หรอืเทยีบเท่าชัน้บตุรนัน่เอง  

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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การเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดก 
เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ 

การที่บุคคลใดจะมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท บุคคลนั้นจะต้องมีสภาพ
เป็นบุคคลตามกฎหมายด้วย ซ่ึงสภาพบุคคลย่อมเริ่มต้นตั้งแต่คลอดจากครรภ์
มารดาและอยู่รอดเป็นทารก และทารกในครรภ์มารดา ก็สามารถมีสิทธิต่างๆ 
หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดมาเป็นทารก ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 ประกอบมาตรา 15 ดังนั้น ทายาทจะมีสิทธิ 
รับมรดกต้องมีสภาพบุคคลตามบทบัญญัติดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 วรรคสอง 
ได้ก�าหนดไว้ว่า การทีช่ายและหญงิจดทะเบยีนสมรสกนั และหญงิตัง้ครรภ์ก่อนทีจ่ะ 
คลอดบุตร ต่อมาชายเจ้ามรดก
ถึ งแก ่ความตายไปก ่อน  
หากหญงิคลอดบตุรภายใน 
สามร ้อยสิบวัน นับแต ่ 
เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
ให ้ถือว ่ าทารก ท่ี เกิดมา
เป็นทายาทของชายผู้นั้นและ 
มีสิทธิได้รับมรดกด้วย

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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หากเจ้ามรดกมีคู่สมรสแล้ว
ถึงแก่ความตายการจัดแบ่งท�าอย่างไร 

การท่ีเจ ้ามรดกถึงแก่ความตายขณะที่มีคู ่สมรส หากทรัพย์สินนั้น 
เป็นสินสมรส จะต้องจัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเสียก่อน โดยถือว่า หนึ่งส่วนเป็นของ 
คู่สมรสแต่ผู้เดียว และอีกส่วนหนึ่ง เป็นทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาท ซึ่งจะต้อง
น�ามาจัดแบ่งตามล�าดับของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 1629 

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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ทายาทโดยธรรม
ผู้มีสิทธิได้รับมรดก

 
การที่ทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิได้รับมรดกนั้น เจ้ามรดกจะต้องไม่ท�า

พินัยกรรมยกให้บุคคลอื่นไว้ เพราะหากท�าพินัยกรรมไว้ ทรัพย์มรดกนั้นจะต้อง 
ตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่เพียงผู้เดียว ทายาทโดยธรรมจะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อ
ทรพัย์มรดกนัน้ไม่ได้ท�าพนิยักรรมยกให้แก่ผูห้นึง่ผูใ้ด เมือ่เจ้ามรดกถงึแก่ความตาย 
ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ล�าดับที่ 1  
ถงึ 6 จงึจะมสีทิธไิด้รบัมรดกและต้องอยูภ่ายใต้บทบญัญตักิารจดัแบ่งทรพัย์มรดกด้วย 

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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ล�าดับทายาทโดยชอบธรรม
ที่จะมีสิทธิรับมรดก 

ทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิ 
ได้รบัมรดกก่อนหรอืหลงั เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1629 ดังนี้ 1. ผู้สืบสันดาน 
เช่น ลูก หลาน เหลน ลื้อ 2. บิดามารดา  
3. พ่ีน้องร่วมบดิามารดา 4. พีน้่องร่วมแต่บดิา 
หรือมารดา 5. ปู่ย่า ตายาย 6. ลุงป้า น้าอา  
ทัง้นีก้ฎหมายก�าหนดให้ทายาทโดยธรรมทีม่ลี�าดบัต้นๆ มสีทิธไิด้รบัมรดกก่อนล�าดบัหลงั 
ทายาททีม่ลี�าดบัถดัมาจะไม่มสีทิธไิด้รบัมรดกเลย ถ้ายงัมทีายาทโดยธรรมล�าดบัก่อนตน 
เป็นไปตามมาตรา 1630 วรรคแรก อย่างไรก็ดี กฎหมายมีข้อยกเว้นไว้ว่า กรณีที่ 
คู่สมรสและบิดามารดาท่ียังมีชีวิตอยู่ ให้มีสิทธิได้รับมรดกเท่ากับทายาทชั้นบุตรหรือ 
ผูส้บืสนัดาน ตามบทบญัญตัมิาตรา 1635 (1) และมาตรา 1630 วรรคทีส่อง นอกจากนี้ 
ตามบทบัญญัติมาตรา 1631 ก�าหนดไว้ว่า ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน บุตร
ของเจ้ามรดกอันอยู่ในล�าดับชั้นสนิทเท่านั้นมีสิทธิได้รับมรดก ผู้สืบสันดานชั้นถัดไป 
จะรับมรดกก็ได้แต่ต้องอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่ กรณีดังกล่าวหมายถึง  
ผู้สืบสันดานซึ่งเป็นทายาทเจ้ามรดกล�าดับที่ 1 เช่น เจ้ามรดกมีลูกและหลาน ซึ่งเป็น
ผู้สืบสันดานเช่นกัน ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกก่อนคือ ลูกของเจ้ามรดกซึ่งถือเป็นชั้นสนิท
ที่สุด ส�าหรับหลานจะได้มรดกนั้นต้องเป็นการรับมรดกแทนที่เท่านั้น 

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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พระภิกษุ
มีสิทธิที่จะได้รับมรดกหรือไม่

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1622 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของพระภิกษุในการรับ
มรดก ดังนี้ พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก 
ในฐานะทายาทโดยธรรมไม ่ได ้ เว ้นแต ่จะได ้สึก 
จากสมณะเพศ และมาเรยีกร้องภายในก�าหนดอายคุวาม  
ตามมาตรา 1754 และวรรคสองของมาตรา 1622  
ได้บัญญัติไว้ว่า พระภิกษุนั้น อาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ 
ดงันัน้ กรณมีบีคุคลทีบ่วชเป็นพระ หากต้องการเรยีกร้อง 
ทรัพย์สินมรดกในฐานะที่ตนเป็นทายาทโดยธรรม  
จะต้องสึกจากการเป็นพระเสียก่อนแล้วมาเรียกร้อง 
ทรพัย์มรดกได้ อย่างไรกด็ ีการทีม่าเรยีกร้องทรพัย์มรดก 
จะต้องเรียกร้องภายในก�าหนดหน่ึงปีนับแต่เจ้ามรดก
ถึงแก่ความตายตามบทบัญญัติของมาตรา 1754  
แต่ส�าหรับกรณีที่เจ้ามรดกท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สิน 
ให้พระภิกษุนั้น พระภิกษุไม่จ�าเป็นต้องสึกจากการ 
เป็นพระเสียก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้สามารถรับมรดก 
ในฐานะทายาท โดยพินัยกรรมได้ทันทีที่เจ้ามรดก 
ถึงแก่ความตาย

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มา
ระหว่างบวชเป็นพระ

ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1623 ได้บญัญตัว่ิา 
ทรัพย์สินของพระภิกษุท่ีได้มาระหว่างท่ีอยู ่ในสมณะเพศนั้น เมื่อพระภิกษ ุ
ถึงแก ่มรณภาพให ้ตกเป ็นสมบัติของวัดท่ีเป ็นภูมิล�าเนาของพระภิกษุนั้น 
หรอืทีอ่ยูใ่นขณะมรณภาพ แต่อย่างไรกต็าม หากพระภกิษุในขณะมชีวิีตอยูไ่ด้ท�าการ 
จ�าหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินน้ันไปหรือยกทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ทรัพย์สินนั้น 
ก็ไม่ตกแก่วัด อีกท้ังพระภิกษุก็มีสิทธิท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอื่นได ้
ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ทรัพย์สินใดของพระภิกษุได้มาก่อน
อุปสมบท ทรัพย์สินน้ันก็ไม่ตกเป็นของวัดแต่อย่างใด หากไม่ได้จ�าหน่ายจ่ายโอน
ให้ผู ้ใด เมื่อพระภิกษุมรณภาพ ทรัพย์สินน้ันก็ตกเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท 
โดยธรรมต่อไป ตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1624

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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บุตรนอกกฎหมาย - บุตรบุญธรรม
มีสิทธิที่จะได้รับมรดกหรือไม่ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 ได้บัญญัติไว้ว่า  
บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรม ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน 
เหมือนกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ัน การเป็นบุตรที่เกิดจากชายที่ไม่ได้ 
จดทะเบียนสมรสกับหญิง จะมีสิทธิได้รับมรดกของชายได้ ก็ต่อเมื่อผู้เป็นบิดา 
ได้รับรองว่าเป็นบุตร ซึ่งการรับรองบุตรดังกล่าว อาทิ การส่งเสียเล้ียงดู ให้ใช้
นามสกุล เมื่อแรกคลอดระบุว่าเป็นบิดา โดยท่ีมีบุคคลทั่วไปรับรู้ เหตุดังกล่าว
ถอืว่า บดิาได้รบัรองแล้ว บตุรผูน้ัน้จงึมสีทิธไิด้รบัมรดกเสมอืนเป็นทายาทโดยธรรม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1629 (1) เช่นเดยีวกับบตุรบญุธรรม
ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกจากผู้รับบุตรบุญธรรม โดยกฎหมายให้ถือว่า เป็นผู้สืบสันดาน 
ที่มีสิทธิได้รับมรดก เสมือนกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

หมวดกฎหมายมรดก พินัยกรรม
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ตอนที่ 26

ความหมายของค�าว่า
“ทรัพย์และทรัพย์สิน”

เ กิด เป ็นมนุษย ์ก็ อยากมีทรัพย ์หรือ
ทรัพย ์สินกันท้ังน้ัน แต ่จะมีสักกี่คนท่ีเข ้าใจ 
ค�าว่าทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 บัญญัติหลักว่า 
ทรัพย์ หมายถึง วัตถุที่มีรูปร่าง และมาตรา 138 
ให้ความหมายว่า ทรัพย์สิน ก็คือ ทรัพย์ที่มีรูปร่าง 
และไม่มรีปูร่าง ซึง่อาจมรีาคาและอาจเข้าถอืเอาได้  
สรปุความหมายได้ว่า ทรพัย์สนิ กค็อื สิง่ทีม่รีปูร่าง
หรอืไม่มรีปูร่างทีม่นษุย์เข้ายดึถอือย่างเป็นเจ้าของ
ซึง่อาจมรีาคาได้ เช่น ทีด่นิ รถยนต์ ดนิสอ ปากกา 
เป็นต้น ส�าหรับส่วนที่ไม่สามารถเข้ายึดถือได้ เช่น 
แสงแดด สายลม แม้จะมีคุณค่ามากมาย แต่ยัง
ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ซึ่งหากมนุษย์รู้จักดัดแปลงแสงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานแล้วจัดเก็บพลังงานไว้ใช้ถือว่า 
เข้าครอบครองตวัพลงังานนัน้ ตวัพลงังานดงักล่าว
กเ็ป็นทรพัย์สนิทีม่รีาคาและถอืว่ามเีจ้าของเช่นกนั 

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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ตอนที่ 27

บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดิน

บ้านหรอืสิง่ปลกูสร้างทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิ โดยปกตจิะต้องเป็นส่วนควบของทีด่นิ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 144 โดยสภาพของบ้านถอืเป็นจารตี
ประเพณแีห่งท้องถิน่ และเป็นสาระส�าคญัแห่งทรพัย์นัน้ แต่ก็มข้ีอยกเว้นตามมาตรา 
146 บ้านหรอืสิง่ปลกูสร้างชัว่คราวหรอืเจ้าของทีด่นิอนญุาตให้ปลกูสร้างได้ ไม่ถอืว่า 
เป็นส่วนควบของท่ีดินน้ัน แต่ถ้าไปปลูกสร้างบ้านในที่ดินของคนอื่นโดยเจ้าของ 
ไม่ยินยอม บ้านนั้นถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินและเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดินนั้นได้ 
และอาจจะถือว่าเป็นการบุกรุกที่ดินของคนอื่นอีกกรณีหนึ่งด้วย

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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ดอกผล และ ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ย คือดอกผลตามกฎหมาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดอกผลนิตินัย  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 148 ให้ความหมาย ดอกผลของทรพัย์ 
ได้แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย ดอกผลธรรมดา ก็คือ สิ่งเกิดขึ้น 
ตามธรรมชาตขิองตวัทรพัย์ โดยการมหีรอืใช้ทรพัย์ตามปกตแิละสามารถเข้าถอืได้ 
เมื่อขาดจากตัวทรัพย์ เช่น ผลไม้ มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น ส�าหรับดอกเบี้ยนิตินัย 
หมายถึง ผลประโยชน์หรือทรัพย์ท่ีได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผู้อื่น 
เพื่อการใช้ทรัพย์น้ัน โดยสามารถค�านวณหรือถือเอาได้จากรายวัน หรือ 
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน เป็นต้น

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1304 ได้บญัญตัคิวามหมาย 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซ่ึงใช ้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
ทางหลวง ทางน�้า ส�านักงานราชการ ป้อมโรงทหาร เป็นต้น ดังนั้นส่ิงใดที่เป็น
สาธารณสมบัติ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะหวงกันไว้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวไม่ได้ 

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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ตอนที่ 30

การสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดิน
ของคนอื่นโดยไม่สุจริต 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1311 ได้บัญญัติหลักไว้ว่า บุคคลใดสร้าง 
โรงเรอืนในทีด่นิของบคุคลอ่ืนโดยไม่สจุรติ บคุคลนัน้ 
จะต้องท�าทีด่นิให้เป็นไปตามเดมิแล้วส่งคนืเจ้าของ
ที่ดิน เว้นแต่เจ้าของที่ดิน จะเลือกให้ส่งคืนตามที่
เป็นอยู่ แต่เจ้าของที่ดินจะต้องใช้ราคาโรงเรือน
หรือใช้ค ่าที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะการสร้าง 

โรงเรอืนแล้วแต่จะเลอืก กส็ามารถจะอธบิายได้ว่า หากไปสร้างโรงเรอืน เช่น ไปสร้างบ้าน 
ในที่ดินของคนอื่น โดยรู้อยู่แล้วไม่ใช่ท่ีดินของเรา เมื่อเจ้าของที่ดินเขารู้ในภายหลัง 
เจ้าของที่ดินมีสิทธ์ิท่ีจะสั่งให้บุคคลท่ีไปสร้างโรงเรือน รื้อถอนโรงเรือนที่ปลูกสร้างแล้ว
ท�าให้ที่ดินอยู่ในสภาพดังเดิม แต่หากว่าเจ้าของท่ีดินต้องการให้โรงเรือนท่ีสร้างอยู่ 
ในสภาพเดิม เจ้าของที่ดินจะต้องชดใช้เงินในส่วนราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น เพราะการสร้าง 
โรงเรือน ก็คือ เดิมราคาที่ดินหนึ่งล้านบาท เมื่อสร้างโรงเรือนในท่ีดิน ท่ีดินพร้อม 
โรงเรือนมีราคาหน่ึงล้านห้าแสนบาท เจ้าของที่ดินจะต้องใช้ราคาโรงเรือนนั้นในราคา 
ห้าแสนบาท หากต้องการโรงเรือนให้คงอยู่ในที่ดิน สิทธิดังกล่าว แล้วแต่เจ้าของท่ีดิน 
จะเลือก ผู้ที่ไปสร้างโรงเรือนไม่มีสิทธิ์ 

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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ตอนที่ 31

สิทธิของการซื้อทรัพย์
โดยสุจริตในท้องตลาด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332 ได้ให้การคุ้มครอง
บุคคลที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาด หรือซ้ือทรัพย์สินจากท้องตลาด 
จากพ่อค้าทีข่ายทรพัย์สนินัน้โดยสจุรติ อาท ิซ้ือรถจากแหล่งขายรถทีป่ระกอบกิจการ 
เป็นประจ�าโดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น ในกรณีนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินนั้นไม่ต้องคืน
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง ยกเว้นบุคคลที่เป็นเจ้าของนั้นจะยอม
ชดใช้ราคาที่ซื้อมา 

¢ÒÂÃ¶Á×ÍÊÍ§

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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ตอนที่ 32

กฎหมายคุ้มครองผู้ที่ได้เงินมา
โดยสุจริต

ตามบทบัญญั ติ ป ร ะมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1331 ได้ให้ความคุ้มครองบุคคลที่ได้
เงินตรามาโดยสุจริต แม้จะไม่ทราบ
ว่าเงินนั้นเป็นเงินท่ีบุคคลอื่นได้มา 
โดยทุจริตหรือลักขโมยมาก็ตาม 
เพราะเหตุว่า เงินนั้นเป็นส่ิงมนุษย์ 
ต้องใช้แลกเปลีย่นสิง่ของ การพสิจูน์ว่า 
เงินนั้นได้มาอย่างไรเป็นสิ่งที่กระท�า
ได้ยาก ดังนั้น ผู้ท่ีได้รับมาไม่จ�าเป็น
ต้องพสิจูน์แต่อย่างใด เพราะหากเป็น
เช่นนั้นสังคมย่อมเกิดความวุ่นวาย
ไม่มีที่สิ้นสุด

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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ที่ดินตาบอด 

ที่ดินตาบอด เป็นภาษาท่ีนิยมพูดกัน กล่าวคือ เป็นที่ดินของบุคคลหนึ่ง 
ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์ถกูล้อมรอบด้วยทีด่นิแปลงอืน่ของเจ้าของอืน่จนไม่มทีางออก 
สู่ทางสาธารณะ ซึ่งกฎหมายได้ให้สิทธิ์ผู้ที่มีที่ดินที่ถูกล้อมรอบนั้น มีสิทธิ์ผ่านที่ดิน 
ทีถ่กูล้อมรอบออกสูท่างสาธารณะได้ ตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1349 อย่างไรก็ตามการใช้ทางออกสู่ทางสาธารณะนั้น กฎหมาย
ก็ให้เจ้าของที่ดินที่ใช้ทางนั้น จะต้องท�าให้เกิดความเสียหายแก่ท่ีดินท่ีล้อมรอบนั้น
ให้น้อยที่สุด และใช้ได้เท่าที่จ�าเป็น หากบางกรณีเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมรอบเมื่อใช ้
ทางแล้ว อาจจะต้องจ่ายค่าทดแทนเพือ่ความเสยีหายแก่เจ้าของทีด่นิทีล้่อมรอบด้วย  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

ÍÒËÒÃµÒÁÊÑè§

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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การครอบครองปรปักษ์ 

ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1382 ได้บญัญตัิ
หลักไว้ว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผย 
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสงัหารมิทรพัย์ได้ครอบครองตดิต่อกนัเป็นเวลาสบิปี 
ส�าหรบัสงัหารมิทรพัย์ได้ครอบครองตดิต่อกนัเป็นเวลาห้าปี บคุคลนัน้ได้กรรมสทิธิ์ 
โดยปกตมิกัเข้าใจว่าการครอบครองปรปักษ์มไีด้เฉพาะทีด่นิเท่านัน้ แต่ในความจรงิ
การครอบครองปรปักษ์นั้น มีได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แต่ต่างกัน
เฉพาะระยะเวลาการครอบครอง เหตุที่กฎหมายบัญญัติเช่นนี้ ก็เพราะกฎหมาย 
มีความประสงค์ที่จะให้เจ้าของทรัพย์ เช่น ผู ้มีที่ดิน มีหน้าที่ต้องดูแลรักษา 
ท�าประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์ของตน มิใช่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลท�าประโยชน์ หากม ี
ผูอ้ืน่เข้าครอบครองท�าประโยชน์โดยสงบ เปิดเผยและแสดงความเป็นเจ้าของตดิต่อกนั 
เป็นเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด 
บุคคลที่ครอบครองนั้น ก็จะได้
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินน้ัน 
ซึ่งเป็นการได้มาโดยผล
แห่งกฎหมาย ดังนั้นผู้ที่
มีทรัพย์จะต้องหมั่นดูแล
ทรัพย์สินของตน รวมทั้ง 
ท�าประโยชน์ตามสมควรด้วย
 มฉิะนัน้ท่านอาจเสยีสทิธิต์าม
บทบัญญัติดังกล่าวได้

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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กรรมสิทธิ์คืออะไร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ได้ให้สิทธิแก่ผู้ที่
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนเองในการจ�าหน่าย 
ได้รับดอกผล ติดตามเอาคืนทรัพย์สินนั้นจากบุคคลอื่นท่ีไม่มีสิทธิจะยึดถือเอาไว้ 
รวมทัง้ขดัขวางมใิห้ผูอ้ืน่เข้ามาเกีย่วข้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรกต็าม
เจ้าของทรพัย์สนินัน้กต้็องอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายเช่นเดยีวกนั เพราะการเป็น 
เจ้ากรรมสิทธิ์นั้น ในบางกรณีก็ต้องตกอยู่ในข้อจ�ากัดสิทธ์ของกฎหมาย และ 
ในบางกรณีก็ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของตนด้วย

หมวดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
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การซื้อขาย

การซือ้ขาย หมายถงึ การน�าเงนิไปแลกกบัสิง่ของ ซึง่ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ได้ให้ค�าจ�ากดัความว่า สญัญาซือ้ขาย คอื สญัญาซึง่บคุคลฝ่ายหนึง่ 
เรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ซื้อ  
และผูซ้ือ้ตกลงว่าจะใช้ราคาทรพัย์สนินัน้แก่ผูข้าย กล่าวคอื สญัญาซือ้ขาย หมายถงึ 
สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหน่ึงตกลงโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า
ผู้ขาย และอีกฝ่ายหนึ่งตกลงช�าระเงินให้อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ ทั้งนี้การช�าระ
ราคานั้นต้องเป็นเงินอย่างเดียวเท่านั้น หากเป็นสิ่งของแลกกันถือว่าไม่ใช่สัญญา
ซื้อขายแต่อย่างใด

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็นไปตามแบบที่กฎหมายก�าหนดไว้  
มฉิะนัน้จะตกเป็นโมฆะ ตามทีบ่ทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 
456 วรรคแรก ก�าหนดไว้ว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ท�าเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ ดังนั้นการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นที่ดิน  
บ้าน หรอืบ้านพร้อมทีด่นิ และอสงัหารมิทรพัย์อืน่ รวมทัง้สงัหารมิทรพัย์ชนดิพเิศษ
จะต้องท�าตามแบบของกฎหมายทีก่�าหนดไว้ โดยมกีารโอนกรรมสทิธิกั์นและจะต้อง
ไปด�าเนนิการท�าเป็นหนงัสอืลายลกัษณ์อกัษร และจดทะเบยีนกับเจ้าพนกังานจงึจะ
สมบูรณ์ มิฉะนั้นเป็นโมฆะหรือเสียเปล่า ไม่มีผลอะไรและใช้บังคับกันไม่ได้ กรณีนี้
อาจเรียกการซื้อขายชนิดนี้ว่า การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั่นเอง

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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สัญญาจะซื้อจะขาย

กรณีซื้อขายอีกกรณีหนึ่ง  
ที่เรียกว่า สัญญาจะซ้ือจะขาย  
ซึ่งมักกระท�ากันเป็นประจ�า 
เพราะส่วนมากมีเงินไม่พอ  
คู ่ สั ญญาจึ ง มั กท� า สัญญา 
กันไว้ก่อนแต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์น้ัน จนกว่า
จะได้เงนิครบจงึไปโอนกรรมสทิธิ์
ต่อกนัในภายหลงั แต่จะมผีลบงัคบั
กนัได้อย่างไรนัน้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม กล่าวคอื สัญญาจะซ้ือจะขาย 
ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรอย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อ 
ผูต้้องรบัผดิหรอืวางประจ�าหรอืได้ช�าระหนีบ้างส่วนแล้ว จะฟ้องร้องบงัคบักนัไม่ได้ 
และให ้บังคับถึงกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย ์ซึ่งตกลงซื้อขายกันเป ็นราคา 
สองหมื่นบาทหรือมากกว่าน้ันด้วย อธิบายได้ว่า การท�าสัญญาจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคาตั้งแต่สองหมื่นบาท  
ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดหรือ 
วางประจ�าหรือวางมัดจ�าหรือช�าระหนี้บางส่วนจะฟ้องร้องให้บังคับกันไม่ได้  
แต่ไม่ได้หมายความว่า สญัญาเป็นโมฆะ แต่เป็นกรณไีม่สามารถฟ้องร้องบงัคบักันได้ 
เท่านั้นเอง

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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การเช่าทรัพย์ 

การเช่าทรัพย์ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 537 หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคล 
อีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นในช่วงระยะเวลา
อนัมจี�ากดัไว้ และผูเ้ช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพือ่การนัน้ สามารถอธบิายได้ว่า เช่าทรพัย์ 
ก็คือ บุคคลคนหนึ่งส่งมอบทรัพย์สินให้อีกบุคคลหนึ่งได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
ตามช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะให้ค่าเช่าเป็นผลตอบแทน เช่น การเช่า
รถยนต์ การเช่าบ้าน เป็นต้น อันนี้เรียกว่าเช่าทรัพย์

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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เช่าซื้อ
 

โดยปกติมักจะได้ยินค�าว่าเช่าซื้อ ในการเช่าซ้ือ 
รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ความจริงแล้ว 
เช่าซื้อสามารถท�าได้กับทรัพย์สิน
เกือบทุกประเภท อย่างไรก็ดี  
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์ มาตรา 572  
ได้อธิบายความหมายของสัญญา
เช่าซื้อไว้ว่า สัญญาเช่าซื้อ ก็คือ 
สัญญาซึ่งเจ ้าของทรัพย ์สิน  
น�าทรัพย์นั้นไปให้บุคคลอีกคนหนึ่งได้เช่า 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในระหว่างอายสุญัญา และ
ให้ค�ามั่นด้วยว่า จะให้ทรัพย์สินท่ีเช่าน้ัน 
ตกเป็นของผู ้เช ่าเมื่อผู ้เช ่าได ้ช�าระเงิน 
ครบถ้วนตามที่ตกลงกัน ดังนั้นสัญญาเช่าซื้อ  
จึงประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นสัญญา
เช่าทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งเป็นสัญญาให้ค�ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั่นเอง

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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ขายฝาก

ขายฝาก หมายถึง สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ 
ในทรพัย์สนิตกเป็นของผูซ้ือ้ โดยมข้ีอตกลงกนัว่าผูข้ายอาจไถ่ทรพัย์คนืได้ เป็นไปตาม
บทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 491 ซึง่การขายฝากนัน้ ท�าได้ 
ทัง้ทรพัย์สนิทีเ่ป็นทัง้อสงัหารมิทรพัย์ เช่น ทีด่นิบ้าน หรอืสงัหารมิทรพัย์ก็ได้ แต่กต้็อง 
ท�าการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องท�าเป็นหนังสือและ 
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เช่นนั้นตกเป็นโมฆะ การขายฝากเมื่อครบ
ก�าหนดเวลาไถ่ทรัพย์สินท่ีขายฝากแล้ว ผู้ขายฝากไม่ไถ่คืน ย่อมสิ้นสิทธิที่จะ 
ไถ่คืน โดยที่กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินน้ันตกเป็นของผู้ซื้อฝากตั้งแต่ท�าการขายฝาก 
ในครั้งแรกแล้ว

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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การเช่าต้องมีหลักฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 538 ได้บญัญตัแิละวางหลกั
กฎหมายเฉพาะกรณกีารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เท่านัน้ ทีม่หีลกัฐานอย่างใดอย่างหนึง่ 
โดยลงลายมอืชือ่ฝ่ายทีต้่องรบัผดิเป็นส�าคญั มฉิะนัน้จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดกีนัไม่ได้ 
ดงันัน้กรณกีารเช่าบ้านหรอืเช่าทีด่นิจะต้องมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืลายลกัษณ์อกัษร 
ลงลายมือชื่อฝ่ายที่จะต้องรับผิดในสัญญาเช่า จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้  
อย่างไรก็ดีแม้จะมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว หากการเช่านั้นมีก�าหนดมากกว่า 
สามปีขึ้นไป ถ้าไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่าก็ฟ้องร้องบังคับคดี
ได้เพียงสามปีเท่านั้น ส่วนกรณีการเช่าสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่ารถยนต์ไม่จ�าต้องมี
หลักฐาน ก็สามารถฟ้องร้องกันได้

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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การเช่าซื้อรถยนต์

กรณีเรื่องเช่าซ้ือรถยนต์ เมื่อผู้เช่าซ้ือรถยนต์ได้เช่าซื้อรถยนต์ไปแล้ว 
เห็นว่าตนไม่สามารถท่ีจะช�าระค่าเช่าซ้ือต่อไปได้ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
เช่าซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อได้ โดยวิธีส่งมอบรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่าซื้อกลับคืน 
แก่ผูใ้ห้เช่าซือ้ซึง่เป็นเจ้าของ โดยเสยีค่าใช้จ่ายในการส่งคนืด้วยตนเอง และผูเ้ช่าซือ้ 
จะต้องไม่ค้างช�าระค่าเช่าซ้ือแต่อย่างใด ซ่ึงเป็นสิทธิของผู้เช่าซื้อ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 573 อย่างไรกด็แีม้ผูเ้ช่าซือ้มสิีทธิบ์อกเลิกสัญญา
โดยการส่งคืนทรัพย์สินท่ีเช่าซ้ือแล้วก็ตาม หากทรัพย์สินที่เช่าซื้อช�ารุดบกพร่อง 

ผู้ให้เช่าซ้ือก็มีสิทธิ์ท่ีจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ภายใน
อายุความหกเดือนนับแต่วันได้รับการส่งคืนรถยนต์ 

ตามบทบัญญัติมาตรา 563

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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การขายทรัพย์สินตามตัวอย่าง

 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 วรรคแรก ได้อธิบาย

เกีย่วกบั การขายตามตวัอย่างไว้ว่า ในการทีผู่ข้ายเสนอขายสนิค้าทีม่ตีวัอย่างให้แก่ 
ผู้ซื้อตรวจดูนั้น เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ซ้ือ จะต้องส่งมอบ
สินค้าให้เป็นไปตามตัวอย่างที่เสนอขาย มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้องให้รับผิดและ 
อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงเป็นการกระท�าความผิดอาญาอีกด้วย แต่ในกรณีที่ผู้ขาย 
ส่งมอบสนิค้าหรอืสิง่ของไม่ตรงตามตวัอย่าง ผูซ้ือ้มสีทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธไม่รบัมอบสนิค้า 
เพราะถือว่าผู้ขายผิดสัญญา และหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ขายมีสิทธิ์ฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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การขายตามค�าพรรณนา
 

การขายทรัพย์สินตามค�าพรรณนา หมายถึง การที่ผู้ขายเสนอขายสินค้า 
ทีอ้่างมคีณุสมบตัเิป็นอย่างทีเ่สนอขายไว้ และเมือ่มกีารตกลงซือ้ขายกันแล้ว ผูข้าย 
จะต้องส่งมอบสนิค้าทีต่นได้โฆษณาสรรพคณุไว้ หากไม่เป็นตามทีต่นพรรณนาไว้ ก็อาจ 
เข้าข่ายหลอกลวงเป็นความผิดอาญา และผู้ซ้ือมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับมอบสินค้า 
และมีสิทธิที่จะฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 วรรคสอง 

หมวดกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
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ความหมายของ “กู้ยืม”

การกูย้มืเงนิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 653 วรรคแรก 
กล่าวไว้ว ่า การกู ้ ยืมเงินจ�านวนกว่าสองพันบาทขึ้นไป ถ้ามิได้มีหลักฐาน 
เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรอย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืม จะฟ้องร้อง 
ให้บังคับคดีไม่ได้ และการกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมด้วย  
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 650 วรรคสอง ดังนั้นการกู้ยืมเงินถ้าจะให้สมบูรณ์และ 
บังคับกันได้ตามกฎหมาย มี 2 ประการ คือ 1. มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้ผู้ยืมและ
มีหลักฐานเป็นหนังสือว่ามีการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือชื่อผู้ยืมไว้ และ 2. หลักฐาน 
กู้ยืมเงินต้องมีข้อความหลักฐานการกู้ยืมเงินกันด้วย ไม่ใช่ว่าลงจ�านวนเงินไว้และ 
ลงลายมอืชือ่ผูย้มืไว้เท่านัน้ แต่ข้อความในหนงัสอืต้องสือ่ความหมายด้วยว่า มกีาร
กู้ยืมเงินกันจริง จึงจะสามารถบังคับใช้ได้

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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หลักฐานแสดงการกู้ยืม

เมื่อมีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้น ในส่วนของผู้กู้ยืมเมื่อมีการใช้เงินแก่ผู้ให้ยืม 
จะต้องมีหลักฐานแสดงว่า มีการใช้เงินแล้วเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่กู้ยืมเงินจะพิสูจน์ว่า
ตนได้ชดใช้เงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้ให้กู้ยืม จะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดง 
ให้เห็นว่า ตนได้ชดใช้เงินแล้ว ดังนี้ 1. ต้องมีหลักฐานว่าตนได้ชดใช้เงินกู้ยืม 
เป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ผูใ้ห้ยมื 2. ผูใ้ห้กูย้มืเงนิได้คนืเอกสารการกูย้มืเงนิให้แก่ตนแล้ว 
และ 3. หลกัฐานการกูย้มืเงนิได้ถกูเพกิถอนท�าลายหรอืขดีฆ่าแล้ว ซึง่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสองนี้ เป็นการช�าระหนี้การกู้ยืมเงิน
ที่ช�าระด้วยเงินเท่านั้น

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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การค�้าประกัน

 

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า การค�้าประกันคือ การที่บุคคลเข้าไปค�้าประกัน
การช�าระหนี้ให้อีกบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่การค�้าประกันอาจจะค�้าประกันด้วยบุคคล 
หรอืน�าทรพัย์ไปค�า้ประกนักไ็ด้ ซึง่การค�า้ประกนัด้วยบคุคล ตามบทบญัญตัปิระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 นั้น คือ การที่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ 
ยอมเข้าผกูพนัตนในการช�าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนี ้หากลูกหนีผ้ดินดัไม่ช�าระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้
หรือเรียกว่า ผู้ค�้าประกัน ซ่ึงมีลักษณะเป็นการค�้าประกันด้วยบุคคลนั่นเอง  
แต่การที่เจ้าหนี้จะบังคับผู้ค�้าประกันได้ก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 
ผู้ค�้าประกันเช่นกันจึงจะฟ้องร้องได้ 

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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การยืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร

การกู้ยืมเงินนั้น จริงๆ แล้วก็คือ การยืมชนิดหนึ่ง ภาษากฎหมาย เรียกว่า 
การยืมใช้สิ้นเปลือง ซึ่งหมายถึง สัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบ
ทรัพย์สินชนิดท่ีใช้สิ้นเปลืองหมดไปให้แก่ผู้ยืม โดยถือว่า สิ่งที่ยืมนั้นตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ยืมทันทีที่ส่งมอบ เช่น ยืมข้าวสาร ยืมน�้ามัน หรือแม้กระทั่งยืมเงิน 
ก็ถือว่าเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองเหมือนกัน โดยท่ีผู้ยืมมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สิน 
ที่ยืมเป็นชนิด ประเภท และปริมาณเท่ากันกับทรัพย์ท่ียืม ส่วนผลตอบแทน 
ในการยืมก็สุดแล้วแต่จะตกลงกัน และการกู้ยืมเงินหรือ การยืมใช้ส้ินเปลือง 
จะบริบูรณ์หรือสมบูรณ์ต้องมีการส่งมอบเงินให้แก่ผู ้ยืม เช่น แม้มีหลักฐาน 
การกู้ยืมเงิน แต่เมื่อยังไม่มีการส่งมอบเงินถือว่าไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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ดอกเบี้ย

ผลตอบแทนจากการกู้ยืมเงิน เรียกว่า ดอกเบี้ย ซึ่งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติไว้ว่า ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 
ต่อปีในการกู้ยืมเงินกัน ยกเว้น สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารอาจเรียกดอกเบี้ย
ได้เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี กรณีเอกชนซ่ึงไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างธนาคาร 
ไปท�าสัญญากู้ยืมเงิน และตกลงเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยกว่า 15 ต่อปี ถือว่า 
ข้อตกลงช�าระดอกเบีย้เป็นโมฆะ เรยีกร้องต่อกนัไม่ได้ ส่วนสญัญากูย้มืถ้าท�ากนัและ
มหีลกัฐานกย็งัสมบรูณ์อยู ่แต่จะสามารถเรยีกดอกเบีย้ได้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ภายหลังที่ผู้กู้ผิดนัดแล้วเท่านั้น 

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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หนี้จากการค�้าประกัน

การค�้าประกันที่จะท�าให้ผู้ค�้าประกันต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้กรณีลูกหนี้ผิดนัด
ไม่ช�าระหนี้นั้น จะต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์และบังคับกันได้ ถึงแม้จะมีหลักฐาน 
เป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ผูค้�า้ประกนั แต่หนีซ้ึง่ค�า้ประกนันัน้ ไม่สมบรูณ์ ไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย และขัดต่อความสงบเรียบร้อย ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด 

ต่อเจ้าหนี ้และผูค้�า้ประกนักไ็ม่ต้อง 
รับผิดไปด้วย เช่น หนี้การพนัน 
ไม่สามารถบังคับกันได้ เนื่องจาก
เป็นหนี้ที่ ไม ่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 
681 วรรคแรก ท่ีบัญญัติไว้ว่า  
อันค�้าประกันนั้นจะมีได้เฉพาะ 
เพื่อหนี้ที่สมบูรณ์

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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สัญญาค�้าประกันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

เมื่อท�าสัญญาค�้าประกันแล้ว สัญญาค�้าประกันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นั้น  
ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 698 อธบิายได้ว่า สญัญา
ค�้าประกันจะระงับต่อเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับแล้ว เช่น ลูกหนี้ได้ช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ 
หรือลูกหนี้มีการหักกลบลบหนี้กันกับเจ้าหนี้จนไม่มีหนี้ต่อกัน หรือหนี้ของลูกหนี้ 
เป็นหนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย เช่นหนี้พนัน เจ้าหนี้จะเรียกร้องไม่ได้ เป็นต้น จากกรณี 
ทีก่ล่าวมานีถ้อืว่าหนีป้ระธานระงบัไป หนีท้ีเ่กดิจากการค�า้ประกนัซึง่เป็นหนีอ้ปุกรณ์
ย่อมถูกระงับไปด้วย

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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การจ�านอง คืออะไร

การจ� านอง คือ
การน�าทรัพย์ไปค�้าประกัน
หนี้ ท่ี เป ็นประธาน เช ่น  
การกู้ยืมเงิน โดยน�าทรัพย์
ไปจดจ�านองเพื่อค�้าประกัน
เงินกู ้  หากลูกหนี้ผิดนัด 
ไม่ช�าระหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้
ประธาน ผู้รับจ�านองก็อาจ 
ใช้วิธบีงัคบัจ�านองน�าทรพัย์ 
ที่ จ ด จ� า น อ ง อ อ ก ข า ย 
ทอดตลาดน�าเงินมาช�าระ

หนี้เงินกู้ได้ ซึ่งก็คือการน�าทรัพย์สินมาเป็นสิ่งที่ค�้าประกันแทนบุคคลนั่นเอง และ 
เจ้าหนี้จ�านองเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ หากมีเจ้าหนี้หลายรายมาเรียกร้องเอาหนี ้
ในทรัพย์ที่จ�านอง ผู้รับจ�านองย่อมได้รับช�าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น ตามหลัก
กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 ซึ่งบัญญัติหลักไว้ว่า 
สัญญาจ�านอง คือ สัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกว่าผู้จ�านองเอาทรัพย์สินตราไว ้
แก่บคุคลอกีคนหนึง่เรยีกว่า ผูร้บัจ�านอง เพือ่ประกนัการช�าระหนี ้โดยไม่ต้องส่งมอบ 
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจ�านอง ค�าว่าตราไว้ หมายถึง การจดจ�านองต้องท�าหนังสือ
และจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 714 มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะ

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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การบังคับจ�านอง

การที่เจ้าหนี้จะบังคับจ�านองนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728  
ซึ่งการที่เจ้าหน้ีจะบังคับจ�านองได้น้ัน ต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ช�าระหนี้  
โดยเจ้าหนี้ต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ช�าระหนี้ พร้อมท้ังก�าหนดเวลา 
ให้ลูกหนี้ช�าระหนี้พอสมควร แต่หากลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้เจ้าหนี้จะต้องด�าเนินการ 
ฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลพิพากษาให้ยึดทรัพย์ที่จ�านองและน�าไปขายทอดตลาดได้  
ซึ่งการจะบังคับจ�านองดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักกฎหมายด้วย

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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จ�าน�า คืออะไร 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 747 ระบไุว้ว่า การจ�าน�านัน้ 
คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงเรียกว่าผู้จ�าน�า ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ส่ิงหนึ่งให้แก่ 
บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ�าน�า เพื่อเป็นประกันการช�าระหนี้ ดังนั้น การจ�าน�า 
เป็นการน�าทรัพย์สินมาเป็นประกันการช�าระหนี้และเป็นเพียงหนี้อุปกรณ์ 
เช่นเดยีวกบัหนีจ้�านอง แต่การจ�าน�าจะต้องเป็นสงัหารมิทรพัย์ หรอืสิง่ของทีส่่งมอบ 
การครอบครองกันได้เท่านั้น เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา รถยนต์ เป็นต้น ส่วนการ 
จ�านองนั้น จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเท่านั้นที่
สามารถจ�านองได้

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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จ�าน�าและจ�านอง
ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

การจ�านอง และจ�าน�า เหมือนกันตรงที่เป็นการประกันการช�าระหนี ้
และเป็นหนีอ้ปุกรณ์ การจะบงัคบัหนีจ้�าน�าและจ�านองได้ ต้องปรากฏว่ามกีารผดินดั
ช�าระหนี้เสียก่อน ส่วนที่ต่างกัน ก็คือ ทรัพย์ที่จะจ�าน�าได้ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์
และต้องส่งมอบให้แก่ผู ้รับจ�าน�าเป็นผู ้ครอบครอง ส่วนหนี้จ�านองส่วนมาก 
เป็นอสงัหารมิทรพัย์หรอืสงัหารมิทรพัย์ชนดิพเิศษ ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบตวัทรพัย์ 
ให้แก่ผูร้บัจ�านอง แต่ต้องท�าหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่การจ�าน�า
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ช�าระหนี้สามารถบังคับจ�าน�า โดยการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้  
หากลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้สามารถน�าทรัพย์ที่จ�าน�าออกขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้อง
ฟ้องศาล ส่วนบังคับจ�านองน�าทรัพย์ขายทอดตลาดนั้น จะต้องบอกกล่าวลูกหนี้ว่า 
จะบังคับจ�านองและต้องน�าคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาล จึงจะขายทอดตลาดทรัพย ์
ที่จ�านองได้

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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จ�าน�าจะสิ้นสุดและระงับเมื่อใด
 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 769 ได้อธบิายถงึ การระงบั
จ�าน�าไว้ว่า การจ�าน�า จะระงับก็ต่อเมื่อหนี้ซึ่งจ�าน�าเป็นประกันอยู่นั้นถูกระงับไป 
เช่น มีการช�าระหนี้ครบถ้วน เป็นต้น แต่หนี้จ�าน�าจะไม่ถูกระงับหมดสิ้นไปด้วยการ
ขาดอายคุวาม ซึง่ตราบใดทีผู่ร้บัจ�าน�ายงัครองทรพัย์สนิทีจ่�าน�าอยู ่กย็งัคงสามารถ
บงัคบัจ�าน�าได้ และอกีประการ คอื การจ�าน�าจะระงบัลงก็ต่อเมือ่ ผูร้บัจ�าน�ายนิยอม 
ให้น�าทรัพย์สินท่ีจ�าน�า ส่งมอบคืนให้แก่ผู้จ�าน�า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม  
แต่การจ�าน�าย่อมสิ้นสุดลง แม้หนี้ประธานยังไม่ได้ช�าระก็ตาม

หมวดกฎหมายกู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า
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ตั๋วเงินและเช็ค

คนส่วนใหญ่นยิมใช้เชค็ในทางธรุกจิ เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการช�าระหนี ้
ด้วยเงินสดจ�านวนมากๆ ซึ่งผู้สั่งจ่ายเช็คสามารถส่ังให้ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ 
บุคคลที่มีชื่อเป็นผู ้รับเงินในเช็คฉบับนั้น หรืออีกกรณีสั่งจ่ายเช็คในนามของ 
ผูถ้อืเชค็กไ็ด้ โดยผูร้บัเงนิหรอืเรยีกตามกฎหมายว่า ผูท้รงเชค็ จะต้องน�าเชค็ไปขึน้เงนิ 
ทีธ่นาคารตามเชค็นัน้เพือ่ให้ธนาคารจ่ายเงนิให้ตนเอง ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย์ มาตรา 898 ระบไุว้ว่า เชค็ เป็นตัว๋เงนิชนดิหนึง่ใน 3 ชนดิ อนัประกอบด้วย 
1. ตั๋วแลกเงิน 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ 3. เช็ค

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท
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เช็คขีดคร่อม 

เช็คขีดคร่อม หมายถึง เช็คที่ผู้สั่งจ่ายเช็คจะระบุผู้รับเงินเพียงบุคคลเดียว
เท่านัน้ ทีจ่ะสามารถขึน้เงนิได้ โดยธนาคารจะจ่ายเงนิเข้าบญัชธีนาคารของผูร้บัเงนิ 
ตามที่ระบุไว้ และธนาคารจะไม่จ่ายเงินสดให้แก่ผู ้รับเงินโดยเด็ดขาด ดังนั้น 
ผูร้บัเงนิจะต้องมบีญัชธีนาคารของตน เพือ่เรยีกเกบ็เงนิตามเชค็เข้าบญัชขีองตนด้วย 
ซึง่กรณเีชค็ขดีคร่อมดงักล่าว เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 
994 และมาตรา 995

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

61

ตอนที่ 60 

เช็คเด้ง

เมือ่น�าเชค็ไปขึน้เงนิแต่ธนาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิ หรอืเรยีกส้ันๆ ว่า เชค็เด้ง 
ผู ้รับเงินมีสิทธิเรียกร้องเงินตามเช็คได้ เนื่องจากถือว่าได้รับความเสียหาย 
ทัง้ทางแพ่งและทางอาญา โดยสามารถฟ้องร้องผูส้ัง่จ่ายเชค็ได้ภายในอายคุวาม 1 ปี  
นับตั้งแต่วันที่ลงในเช็ค ซึ่งผู้สั่งจ่ายเช็คจะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ลงลายมือชื่อ 
ในเชค็ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 900, 914, 989 ประกอบกับ  
มาตรา 1002

ส่วนกรณกีารฟ้องร้องทางอาญา ผูร้บัเงนิซึง่อยูใ่นฐานะผูเ้สียหาย สามารถ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ด�าเนินคดีอาญา
ภายในก�าหนดเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ 
วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือ 
จะใช้สทิธฟ้ิองร้องคดเีองกไ็ด้ แต่ต้อง 
ฟ ้องร ้องภายในก�าหนดเวลา 
สามเดือนนับตั้งแต่วันที่ธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงินเช่นกัน 
ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการใช้เชค็ พทุธศกัราช 
2534 มาตรา 4 โดยมีบทก�าหนด
โทษไว้ว ่า ผู ้ออกเช็คมีความผิด 
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหกหมืน่บาท 
หรือจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท
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ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคืออะไร 

สญัญาจดัตัง้ห้างหุน้ส่วนบรษิทั คอืสญัญาทีบ่คุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป ตกลง
ทีจ่ะกระท�ากจิการร่วมกนั โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะได้ผลก�าไรจากกจิการนัน้ แล้วน�า 
ผลก�าไรมาแบ่งกนั ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1012  
และ 1013 ได้แบ่งสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ 2. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
และ 3. บริษัทจ�ากัด ซ่ึงในกรณีของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด และบริษัทจ�ากัด จะต้อง 
ด�าเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท
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ห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

การจดัตัง้ห้างหุน้ส่วนสามญั ผูป้ระกอบการจะจดทะเบยีนหรอืไม่จดทะเบยีน 
กไ็ด้ แต่เมือ่มกีารด�าเนนิกจิการและมหีนีท้ีเ่กดิขึน้ ผูท้ีเ่ป็นหุน้ส่วนทกุคนต้องร่วมกนั
รับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1025 

ส�าหรับห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1078 วรรคแรก บังคับให้ผู้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ต้องด�าเนินการจดทะเบียน
เท่านั้น โดยจะแบ่งหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. หุ้นส่วนประเภทจ�ากัด 
ความรบัผดิ หมายถงึ รบัผดิชอบในหนีท้ีเ่กดิขึน้ไม่เกินจ�านวนทนุทีต่นมหีุน้ไว้เท่านัน้ 
และ 2. หุน้ส่วนประเภททีไ่ม่จ�ากดัความรบัผดิ หุน้ส่วนประเภทนี ้จะต้องรบัผดิชอบ
ในหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามบทบัญญัติของมาตรา 1077 

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท
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การเข้าเป็นหุ้นส่วน

หากท่านต้องการเข้าเป็นหุ้นส่วนในการด�าเนินกจิการทางธรุกจิ ผูท้ีจ่ะเข้าเป็น 
หุ ้นส่วนทุกคนจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ ้นด้วย ซ่ึงตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1026 ได้ก�าหนดสิ่งที่จะน�ามาลงหุ้นไว้ว่า จะเป็นเงิน หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือลงแรงงานก็ได้ เช่น ที่ดิน บ้าน ตึกแถว รถยนต์ หรือแรงงาน 
และหากผูถ้อืหุน้บางคนมคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิ กส็ามารถ
น�าความรู้ที่มีมาลงหุ้นแทนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าเป็นหุ้นส่วนจะตกลงกัน

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท
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การด�าเนินกิจการ 
และผลผูกพันในบริษัท

เมือ่มกีารตัง้บรษิทัขึน้มาแล้ว  
การด�าเนินกิจการจะต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้เท่านัน้ เช่น 
นาย ก. และหุ้นส่วน จัดตั้ง 
บ ริษั ท ท่ี มี วั ตถุ ประสงค  ์
ในการท�าธรุกจิการท่องเทีย่ว  
แต่ นาย ก. ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทน
บริษัท ไปท�าสัญญารับประกันภัย 
กับบุคคลภายนอก ซึ่งการกระท�า 
ดังกล่าวผิดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท  
ดังนั้น ผลจากการท�าสัญญาของ นาย ก. ย่อมไม่ผูกพันกับบริษัท แต่ในกรณ ี
การท�าธรุกรรมสญัญาทีต่รงตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้บรษิทั ผูท้ีเ่ป็นกรรมการ
หรือผู้ที่มีอ�านาจ จะต้องลงลายมือชื่อตามหนังสือรับรอง อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนให้ครบถ้วนด้วย เช่น ต้องมีการประทับตราส�าคัญของบริษัทด้วย มิฉะนั้น 
การกระท�าดังกล่าวไม่อาจจะผูกพันบริษัทได้ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1144

หมวดกฎหมายตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท
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ความหมายของ “หนี้”

ประชาชนโดยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า หนี้ เกิดจากการเป็นหนี้เงิน แต่หนี้
ตามกฎหมายนั้นมีหลายประเภท ดังนี้ 1. หนี้ที่เกิดจากสัญญาต่างๆ เช่น สัญญา
ซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน 2. หนี้ที่เกิดจากละเมิดท�าให้เขาเสียหายทางร่างกาย 
และทรพัย์สนิ 3. หนีท้ีเ่กดิจากจดัการงานนอกสัง่ เช่น มบีคุคลอืน่ไปจดัการงานของเรา 
โดยที่เรามิได้ใช้ให้ท�า แต่ตัวเราได้ประโยชน์ 
จากการกระท�านั้น 4. หนี้ที่เกิดจากลาภ 
มคิวรได้ เช่น มบีคุคลอืน่มาช�าระเงนิ 
ให้เราโดยคิดว่าเราเป็นเจ้าหนี้  
ซึ่งเรามีหน้าที่ต้องคืนเงินนั้น 
ให้เขาไป เนือ่งจากเราไม่มสีทิธิ 
ไ ด ้ รั บ ช� า ร ะหนี้ นั้ น  แล ะ  
5. หนี้ที่เกิดจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เช่น บิดามารดา
มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตร สามี
ภรรยามหีน้าทีต้่องอปุการะเลีย้งดู 
ซึง่กนัและกนัเป็นต้น แต่ทีค่นส่วนใหญ่
เป็นหนี้กันมาก มักเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก  
คอื สัญญา ละเมิด และบทบญัญตักิฎหมาย 

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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นิติกรรม คืออะไร

โดยส่วนใหญ่เรามีการท�านิติกรรมแทบจะตลอดเวลาในการด�าเนินชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือของจากตลาด นัน่กถ็อืว่าเราได้ท�านติกิรรมแล้ว รวมถึงการรบัจ้าง 
ท�างานก็เป็นการท�านิติกรรมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะท�าอะไรท่ีเก่ียวกับบุคคลสองฝ่าย 
หรอืหลายฝ่าย กถ็อืว่าเป็นการท�านติกิรรม ซึง่ความหมายของนติกิรรมตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 สามารถอธิบายได้ว่า นิติกรรม คือ 
การกระท�าใดๆ ทีม่นษุย์กระท�าขึน้ระหว่างกนัโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยสมคัรใจ 
เพ่ือให้มผีลต่อกนัระหว่างบคุคล เพือ่ก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรอืระงบัซึง่สิทธิ 
ไม่ใช่บังคับให้กระท�าการใด เพราะหากการกระท�านั้นไม่ได้เกิดจากการสมัครใจ
นิติกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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ละเมิด หมายถึงอะไร

หากเรากระท�าการต่อบคุคลอืน่โดยผดิกฎหมาย 
ท�าให้คนอืน่ได้รบัความเสียหาย ได้แก่ ความเสียหาย
แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิของบุคคลอื่น เป็นต้น 
ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
ถอืว่าการกระท�านัน้ผดิกฎหมายว่าด้วยการละเมดิ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 420 เช่น การท�าร้ายผู้อื่น 

หรือขับรถชนผู้อื่นโดยเกิดจาก
การประมาทของเรา ซึ่งเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น จะต้องช�าระ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่บคุคลนัน้ 

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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นิรโทษกรรม คืออะไร

หลายท่านอาจเคยได ้ยินค�าว ่า นิรโทษกรรม ซ่ึงสามารถอธิบาย 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 449 ได้อย่างง่ายว่า นิรโทษกรรม 
คือ การกระท�าใดก็ตามถ้าหากผู้กระท�ามีสิทธิกระท�าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ที่กระท�าไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด เช่น หากมีบุคคลอื่น
จะมาท�าร้ายเรา เรากระท�าการป้องกนัตนโดยชอบและพอสมควรแก่เหต ุแม้จะเกดิ 
ความเสียหายแก่บุคคลนั้น เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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โมฆะกรรม คืออะไร

การท�านิติกรรมใดๆ ก็ตาม ท่ีคู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการขัดต่อกฎหมาย 
เช่น ท�าสญัญาว่าจ้างท�าร้ายคนอืน่ รวมทัง้เป็นการท�านติกิรรมทีคู่ส่ญัญาไม่สามารถ
ปฏิบัติต่อกันได้เลย เช่น ท�าสัญญาซื้อขายดวงอาทิตย์ (ซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่สามารถ
กระท�าการซื้อขายกันได้จริง) และการกระท�าท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น การท�าสัญญาค้าขายประเวณีกัน กรณีท้ังหมด
ข้างต้นนี้เป็นกรณีต้องห้ามและผิดกฎหมาย ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถ 
ใช้บงัคบักนัได้ ถงึแม้ว่าฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดไม่ปฏบิตัติามสญัญา อกีฝ่ายหนึง่กไ็ม่สามารถ
ทีจ่ะเรยีกร้องหรอืบงัคบัให้ปฏบิตัติามสญัญาได้ โดยให้ถอืว่าสญัญานัน้ตกเป็นโมฆะ 
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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สัญญาที่เป็นโมฆะ 

การท�านิติกรรม หรือ
สัญญาใดๆ ก็ตาม ถ้าไม่ได้ท�า 
ตามแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
จะถือว ่า การกระท�านั้น 
ตกเป็นโมฆะ เช่น การท�า
สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญา

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หากไม่ท�า
เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ จะถือว่าสัญญานั้นตกเป็นโมฆะ  
ไม่สามารถบงัคบัใช้ตามประมวลกฎหมายได้ 
ดังนั้น จึงเป็นข้อควรระวังให้กับทุกท่าน 

ท่ีจะด�าเนินการท�านิติกรรม หรือสัญญาใดๆ 
ต้องกระท�าตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

เพราะหากไม่ท�าตามแบบท่ีกฎหมายก�าหนด จะส่งผลให้
สัญญาน้ันก็ตกเป็นโมฆะเสียเปล่า ใช้บังคับตามสัญญาไม่ได้ เป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช�าระหนี้

ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช�าระเงินกับเจ้าหนี้จะต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งการผิดนัด
ช�าระหนี้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่เจ้าหนี้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 224 แต่อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่า
ร้อยละ 7.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ถ้าได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งลูกหนี้ 
กต้็องส่งดอกเบีย้ตามจ�านวนทีไ่ด้ตกลงไว้ แต่มข้ีอยกเว้นส�าหรบัสถาบนัทางการเงนิ 
หรือธนาคารอาจคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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มัดจ�า คืออะไร 

เมือ่ได้มกีารท�าสญัญาและให้สิง่ใดไว้เป็นมดัจ�า ให้ถือว่าสิง่ทีใ่ช้เป็นมดัจ�านัน้ 
เป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาน้ันได้ท�าข้ึนแล้ว และเป็นการประกันให้คู่สัญญา 
ปฏิบัติตามสัญญาด้วย ถ้าหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิ่งที่เป็นมัดจ�า 
เป็นส่วนหนึง่ในการช�าระหนีถ้้าฝ่ายทีว่างมดัจ�าไม่ช�าระหนี ้หรอืให้ส่งคนืกรณฝ่ีายทีร่บั 
มัดจ�าละเลยไม่รับช�าระหนี้ หรือเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
ของทั้งสองฝ่าย โดยประชาชนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า มัดจ�าจะต้องเป็นเงินเท่านั้น 
แต่ในความเป็นจรงิแล้วมดัจ�าอาจเป็นทรพัย์สนิอย่างอืน่ก็ได้ ซึง่เป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 และ 378

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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เบี้ยปรับ คืออะไร 

หากลู ก หนี้ สั ญญากั บ 
เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจ�านวนหนึ่ง 
เป็นเบีย้ปรบั ซึง่ตนไม่ช�าระหนี ้
หรือไม่ช�าระหนี้ให้ถูกต้อง 
ตามที่ ได ้ตกลงไว ้ ดังนั้น 
เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดช�าระหนี้  

เจ้าหนีก็้สามารถรบิเบีย้ปรบัได้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์ มาตรา 379  
ซึ่ ง เบี้ ยปรับ ในกรณีนี้  
เป็นลักษณะที่คู ่ สัญญา 

ท� า สัญญาตกลง กั น ไ ว  ้
ล่วงหน้าว่า ถ้าฝ่ายใดผดิสญัญา

จะต้องชดใช้ความเสียหายโดยการช�าระเงินค่าเบี้ยปรับให้อีกฝ่ายหนึ่ง แต่การ 
ทีจ่ะเรยีก “เบีย้ปรบั” ได้นัน้ ลกูหนีจ้ะต้องเป็นผูผ้ดินดัไม่ช�าระหนี ้หรอืมกีารช�าระหนี ้
ที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา อย่างนี้เจ้าหนี้มีสิทธิริบเบ้ียปรับหรือเรียกร้องให้ช�าระ 
เบี้ยปรับตามสัญญาได้ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเรียกเบี้ยปรับสูงเกินไป 
ศาลมีอ�านาจลดเบี้ยปรับลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้าง 
ในผลแห่งการละเมิด

เมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้น นายจ้างจะต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผล 
แห่งการละเมิด หากผลปรากฏว่าลูกจ้างท�าความเสียหายแก่บุคคลอื่น อันเป็น
ผลมาจากการกระท�าหรือปฏิบัติงานตามค�าส่ังของนายจ้าง และการกระท�านั้น 
เกิดประโยชน์แก่นายจ้าง ซึ่งตามกฎหมายก�าหนดให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบ
ชดใช้ความเสียหายนั้นร่วมกับลูกจ้างด้วย ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมข้ึน 
ในสังคม อันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 425

หมวดกฎหมายหนี้ นิติกรรม สัญญา และการละเมิด
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ลิขสิทธิ์ คืออะไร 

มนุษย์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานอย่างมากมาย ดังนั้น 
เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบแนวความคิดของกันและกัน พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 4 ได้ก�าหนดสิทธิให้แก่ผู้ท�า หรือผู้ก่อให้เกิด 
งานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามมาตรา 6 ได้บัญญัติ
งานที่มีลิขสิทธิ์ไว้ทั้งหมดรวม 9 ประเภท ได้แก่ 1. งานวรรณกรรม 2. นาฏกรรม  
3. ศิลปกรรม 4. ดนตรีกรรม 5. โสตทัศนวัสดุ 6. ภาพยนตร์ 7. สิ่งบันทึกเสียง  
8. งานแพร่ภาพแพร่เสยีงหรอืงานอืน่ใดในแผนกวรรณคด ีและ 9. แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่าผลงานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีและ 
รูปแบบใดก็ตาม แต่เมื่อมีการแสดงออกมาแล้วก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีลิขสิทธ์ิในงาน 

ที่ท�าขึ้น โดยกฎหมายให้ความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้อง 
น�าไปจดทะเบียนก่อนแต่อย่างใด ดังนั้นเจ้าของ 

ลขิสทิธิจึ์งมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวทีจ่ะกระท�าการใดๆ 
ตามที่ กฎหมายบัญญัติ ไว ้  เช ่น  

นกัเขยีนแต่งนยิาย หรอืแต่งเพลง 
ขึน้มา ผูแ้ต่งผลงานนัน้จะเป็น
เจ้าของลขิสทิธิแ์ต่ผูเ้ดยีว และ 
มีสิทธิ์กระท�าซ�้า ดัดแปลง 
ในงานนั้น เป็นต้น

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

กฎหมายได้ให้สิทธิแก่ผู้ท่ีสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกมาจากความคิด 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเองด้วยความวิริยะอุตสาหะ  
โดยไม่ได้ท�าซ�า้ลอกเลยีนแบบความคดิของคนอืน่ ไว้ว่า ผูส้ร้างสรรค์ผลงานย่อมมสีทิธ ิ
แต่เพียงผูเ้ดยีวตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์ทีส่ามารถกระท�าการใดๆ  
ได้ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1. ท�าซ�้าหรือดัดแปลง 2. เผยแพร ่
ต่อสาธารณชน 3. ให้เช่าต้นฉบบัหรอืส�าเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โสตทศันวสัดุ  
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง 4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และ  
5. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในผลงานของตน 

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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ผลงานของพนักงานหรือลูกจ้าง 
จะตกเป็นของนายจ้างหรือไม่

ส�าหรับผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ที่มีฐานะเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีสัญญาจ้างแรงงาน และได้รับเงินเดือนเป็นค่าจ้าง 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 9 ก�าหนดให้ลิขสิทธ์ิ 
ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิน�างานนั้นออกเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชนตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานได้ แต่หากนายจ้างประสงค ์
ทีจ่ะเป็นเจ้าของลขิสทิธิง์านทีล่กูจ้างท�าขึน้ นายจ้างกต้็องท�าเป็นหนงัสอืลายลกัษณ์
อักษรกับลูกจ้าง โดยก�าหนดให้งานลิขสิทธิ์ที่ลูกจ้างสร้างสรรค์ขึ้นนั้น ตกเป็นของ
นายจ้าง

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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ผลงานของผู้รับจ้างจะตกเป็นของ 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง

ในกรณทีีม่กีารสร้างสรรค์ผลงานขึน้ โดยเป็นการรบัจ้างบคุคลอืน่ ทีผู่ร้บัจ้าง
ได้รบัผลตอบแทนจากผลส�าเรจ็ของงาน กฎหมายให้ถอืว่าผลงานนัน้เป็นลขิสทิธิข์อง
ผูว่้าจ้าง แต่อย่างไรกต็ามหากผูร้บัจ้างต้องการเป็นเจ้าของลขิสทิธิ ์หรอืทัง้ผูร้บัจ้าง 
และผู ้ว ่าจ ้างต้องการเป็นเจ ้าของลิขสิทธิ์ร ่วมกัน ก็สามารถตกลงกันได ้ 
ตามความพงึพอใจของทัง้ 2 ฝ่าย โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าเป็นหนงัสอืลายลกัษณ์อกัษร
แต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 10 

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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การละเมิดลิขสิทธิ์ 

กฎหมายก�าหนดไว้ว่า เจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์กระท�าซ�้าหรือ
ดัดแปลงผลงาน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน ตลอดจนให้เช่าต้นฉบับ 
หรือกระท�าการใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากผลงาน และอนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิ 
ในผลงานได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 15 แต่หาก
ผู้ใดกระท�าการดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 27 
ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และหากการกระท�าความผิดน้ันกระท�าไปเพ่ือประโยชน์ทางการค้า ผู้กระท�าผิด 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ป ี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง 
แปดแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 69

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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การเผยแพร่งานศิลปกรรม เช่น  
นาฏกรรม หรือดนตรีกรรม ท�าอย่างไร  

จึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

การที่จะน�างานซึ่งมีลิขสิทธิ์ประเภทนาฏกรรม หรือดนตรีกรรม ออกแสดง 
เผยแพรต่อสาธารณชน โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของ สามารถ
กระท�าได้โดยองค์การสาธารณกุศล สมาคม หรือมูลนิธิ เพื่อการกุศล และต้อง 
จัดแสดงเพื่อการกุศล การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา และการศาสนาเท่านั้น เช่น 
สภากาชาดไทย จัดมหกรรมดนตรี โดยมีศิลปินรับเชิญ เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ 
ผู้เจ็บป่วยท่ีขาดแคลน เป็นต้น ท้ังน้ี ศิลปินที่เชิญมาขับร้องเพลงอันมีลิขสิทธิ์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่ได้รับค่าตัวหรือผลตอบแทนแต่อย่างใด อีกทั้ง 
การจัดงานดังกล่าวต้องไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติ และ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์อีกด้วย เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 32 ประกอบมาตรา 36

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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การคัดลอกโดยอ้างอิงที่มาของผลงาน
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 

ทราบหรอืไม่ว่าการคัด ลอก เลยีนแบบ หรอือ้างองิผลงานบางช่วงบางตอน
ของผูอ้ืน่ โดยทีก่ารกระท�าดงักล่าวไม่ขดัต่อการท�าประโยชน์และไม่กระทบกระเทอืน
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ไม่ถือว่าเป็นการละเมิด 
ลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 32  
วรรคที่หนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการน�าผลงานที่เป็นลิขสิทธ์ิของผู้อื่นมากล่าว 
คัด ลอก เลียนแบบหรืออ้างอิงบางตอนโดยมีการอ้างอิงให้ผู้อื่นรับรู้ว่าใครเป็น 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่แท้จริง ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิตามบทบัญญัติของ
มาตรา 33

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

83

ตอนที่ 82

การละเมิดลิขสิทธิ์ดนตรีกรรม

ดนตรกีรรม หมายถงึ ผลงานเกีย่วกบัเพลงทีแ่ต่งขึน้เพือ่บรรเลงหรอืขบัร้อง
ไม่ว่าจะเป็นเพลงทีม่ทีัง้ท�านองและค�าร้อง หรอืมเีพยีงท�านองอย่างเดยีว นอกจากนี้ 
ดนตรกีรรม ยงัหมายความรวมถงึโน้ตเพลงหรอืแผนภมูเิพลงทีไ่ด้แยกและเรยีบเรยีง 
เสยีงประสานแล้ว แต่ถ้ามเีนือ้เพลงอย่างเดยีวไม่มตีวัโน้ตหรอืท�านองเพลงไม่ถือว่า
ผลงานชิน้นัน้เป็นดนตรกีรรม แต่เป็นผลงานในลกัษณะของวรรณกรรมประเภทหนึง่ 
อย่างไรกต็าม การน�าท�านองเพลงหรอืเนือ้เพลงซึง่มผีูป้ระพนัธ์ขึน้ไปกระท�าการใดๆ  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน  
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 4 ประกอบมาตรา 27 และ
หากน�าไปท�าซ�้าหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือการค้า ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 69

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อม

ตอนที่ 83 การละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 
2537 นอกจากผู้กระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว 
กฎหมายยงัก�าหนดให้มผีูร้บัผดิอกีกรณหีนึง่ หรอืเรยีกว่าการละเมดิลขิสทิธิช์ัน้รอง 
หรือทางอ้อม โดยผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นผู้กระท�าซ�้า หรือดัดแปลง 
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระท�าการอื่นๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ต่อเจ้าของลขิสทิธิโ์ดยตรง แต่เป็นการน�าผลงานทีรู่อ้ยูแ่ล้วว่าเป็นงานละเมดิลขิสทิธิ์
มากระท�าอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่หาก�าไร ซึง่ถอืว่าเป็นการละเมดิลิขสิทธิ ์ตามมาตรา 
31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท และหากกระท�าไป 
เพือ่ประโยชน์ทางการค้า ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่สามเดอืนถึงสองปี หรอืปรบัตัง้แต่
ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 70 

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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งานแพร่เสียง แพร่ภาพคืออะไร
 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายถึง การน�างานท่ีมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบอื่นๆ 
เช่น งานวรรณกรรมหรืองานดนตรีกรรม ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางส่ือ 
วิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ หรือวิธีอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น  
การส่งสญัญาณผ่านดาวเทยีม รวมทัง้การน�าเอางานทีไ่ม่มลีขิสทิธิอ์อกเผยแพร่เสยีง 
แพร่ภาพด้วย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 มาตรา 4 

แต่หากผู้ใดน�างานแพร่เสียงแพร่ภาพไปกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น 
จัดท�าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือแพร่เสียงแพร่ภาพซ�้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตินี้ จะถือว่าเป็นการละเมิด 
ลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท 
ถงึสองแสนบาท และหากเผยแพร่เสยีง แพร่ภาพโดยเรยีกเกบ็เงนิหรอืผลประโยชน์
อย่างอืน่ในทางการค้า ต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึง่แสนบาทถึงแปดแสนบาท หรอื
จ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 69

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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ลิขสิทธิ์กับทรัพย์สิน 

ลขิสทิธิ ์เป็นทรพัย์สนิเช่นเดยีวกบัทรพัย์สนิตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินอาจมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกิดจากปัญญาของมนุษย์ที่ไม่มีรูปร่าง แต่อาจมีราคาหรือไม่มีราคาก็ได้ ซึ่งสิ่งที่
เหมือนกันระหว่างทรัพย์สินและลิขสิทธ์ิคือ สิทธิในการเป็นเจ้าของที่จะหวงห้าม
ไม่ให้ผู้อื่นน�างานของเจ้าของลิขสิทธ์ิไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสิทธิความเป็น 
เจ้าของและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ตามมาตรา 1336 หมายถงึ สทิธใินการใช้สอยจ�าหน่าย จ่าย โอน ตวัทรพัย์และเรยีกคนื 
ตัวทรัพย์จากผู้อื่นได้ ด้านสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวท่ีจะไม่ให้บุคคลอื่นน�างานอันเป็นลิขสิทธิ์ไปท�าซ�้าหรือ
ดัดแปลงในตัวลิขสิทธิ์ เช่น บุคคลที่ซื้อภาพถ่ายอันเป็นลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม 
บุคคลนั้นมีกรรมสิทธิ์ในตัวภาพถ่าย มีสิทธิ ์
น�าตัวภาพถ่ายไปขายหรือยกให้บุคคลอื่น 
ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะน�าภาพถ่าย 
อันมีลิขสิทธิ์ไปพิมพ์ซ�้า ดัดแปลง
แล้วน�าไปหาประโยชน์ส่วนตัว 
ในภาพดังกล่าวได้ หากกระท�าไป
ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

87

ตอนที่ 86

สิทธิบัตร คืออะไร 

สิทธิบัตร คือ หนังสือส�าคัญท่ีออกให้เพื่อคุ ้มครองการประดิษฐ์และ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่กฎหมาย
ให้การคุ้มครองความคิดของมนุษย์ท่ีคิดค้นข้ึน แต่สิทธิบัตร จะได้รับการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พุทธศักราช 2522 ต้องได้รับการจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ซึ่งสิทธิบัตรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ 3. อนุสิทธิบัตร

ส�าหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร เป็นสิทธิบัตรที่ให ้ 
ความคุม้ครองแก่การประดษิฐ์ ส่วนสทิธบัิตรการออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นสทิธบิตัรทีใ่ห้ 
ความคุม้ครองแก่การออกแบบผลติภณัฑ์ อย่างไรกต็าม สทิธบิตัรทัง้สามประเภทนี้ 
เป็นการให้ความคุ้มครองความคิดหรือผลแห่งความคิด ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม 
เป็นการผูกขาดความคิด แตกต่างกับลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นการคุ้มครองผลงานการ 
สร้างสรรค์ที่ เป ็นการแสดงออกของความคิดโดยไม่ต ้องน�าไปจดทะเบียน 
เหมือนอย่างสิทธิบัตร

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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การประดิษฐ์ คืออะไร

การประดษิฐ์ หมายถงึ การคดิค้นหรอืท�าขึน้ อนัเป็นผลให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์ 
หรอืการปรบัปรงุผลติภณัฑ์ทีม่อียูใ่ห้ดขีึน้ ดงันัน้การประดษิฐ์จงึเกดิจากการกระท�า 
ของมนุษย์ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นอยู ่แล้วตามธรรมชาติ  
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พุทธศักราช 2522 มาตรา 3 วรรคสาม เช่น แร่ธาตุ 
จุลชีพ กรณีดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นการประดิษฐ์ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ เช่น 
ผลติตวัยารกัษาโรคทีย่งัไม่มใีครเคยผลติได้ และ 2. สทิธบิตัรกรรมวธิ ีเช่น การคดิค้น 
ประดิษฐ์กรรมวิธีรักษาอาหารให้มีคุณภาพดีขึ้น
และยาวนานขึ้น เป็นต้น โดยสิ่งประดิษฐ์
ที่จะขอสิทธิบัตรได ้จะต้องประดิษฐ ์
โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ  
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พุทธศกัราช 2522 มาตรา 5 ดงันี้  
1. เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่  
2. มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น  
และ 3. สามารถน�าไปประยุกต์ 
ในทางอตุสาหกรรมได้ และจะต้องไม่มี 
ลักษณะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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อนุสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พุทธศักราช 2522 มาตรา 3 
วรรคสอง หมายถงึ หนงัสอืส�าคญัทีอ่อกให้เพือ่คุม้ครองการประดษิฐ์ตามทีก่�าหนดไว้ 
ซึง่มลีกัษณะเป็นการประดษิฐ์ขึน้ใหม่ และเป็นการประดษิฐ์ทีส่ามารถน�าไปประยกุต์
ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้หากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะตรงตามที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้ก็สามารถน�าไปจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรได้

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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เครื่องหมายการค้า

ค�าว่า เคร่ืองหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พุทธศักราช 2534 มาตรา 4 หมายถึง เครื่องหมายท่ีใช้แสดงว่าสินค้า 
ตามเครื่องหมายการค้านั้น มีความแตกต่างกับสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายการค้าของ
บุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแยกความแตกต่างของสินค้า เพื่อให้ประชาชน
หรือผู ้บริโภคเห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับสินค้าของบุคคลอื่น 
ที่อาจจะแตกต่างในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือปริมาณสินค้า ซ่ึงความเป็นจริง
เครื่องหมายการค้าท�าหน้าท่ีอยู่หลายประการ เช่น บอกแหล่งที่มาของสินค้า 
บอกความแตกต่างของสนิค้า บอกถงึหน้าที่
การประกันคุณภาพของสินค้า รวมถึง
ท�าหน้าที่โฆษณาตัวสินค้า เพ่ือให้ 
ประชาชนหรอืบคุคลทัว่ไปเลอืกซือ้ 
สินค ้าที่ตนเองต้องการ อาทิ 
ผงซักฟอก มีย่ีห้อเคร่ืองหมาย
สินค ้ามากมาย จึงขึ้นอยู ่กับ 
ความต้องการของประชาชนทั่วไป
ว่าจะเลอืกซือ้ หรอืเชือ่ค�าโฆษณาของ
สนิค้าและยีห้่อใด โดยเครือ่งหมายการค้า
ที่จดทะเบียนจะได้รับความคุ ้มครอง 
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้า 
จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้
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งานใดบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ 

ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537  
มาตรา 7 ได้แก่งานดังต่อไปนี้ 1. ข่าวประจ�าวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะ 
เป็นเพียงข่าวสาร 2. รฐัธรรมนญูและกฎหมาย 3. ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าส่ัง  
ค�าชี้แจง และหนังสือตอบโต้ของ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด 
ของรัฐหรือท้องถิ่น 4. ค�าพิพากษา ค�าสั่ง ค�าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
และ 5. ค�าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ของกระทรวง ทบวง 
กรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นต่างๆ ได้จัดท�าขึ้น

ผลงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานดังกล่าว
จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม นอกจากนีป้ระชาชนยงัได้รบัรูก้ฎหมาย ซึง่เป็นกตกิา 
ของสงัคมทีอ่ยูร่่วมกนั จะได้ไม่ฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรอืกระท�าความผดิใดๆ พร้อมทัง้
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสันติและมีความสงบสุข

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให ้
บุคคลอื่นใช้ลิขสิทธิ์ได้หรือไม่

เจ้าของลขิสทิธิย่์อมมสีทิธิน์�าผลงานของตนเองไปหาประโยชน์เพือ่ตนเองได้ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พุทธศักราช 2537 มาตรา 15 โดยการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ
ไม่เด็ดขาด หมายถึง เจ้าของลิขสิทธ์ิ มีสิทธ์ิท่ีจะน�าลิขสิทธิ์ของตนให้ผู้อื่นใช้งาน  
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งและจ�านวนบุคคล 2. สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แต่เพียง
ผู้เดียว หมายถึง สัญญาท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้งาน 
ในลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีสิทธิน�างานนั้นไปให้ผู้อื่นใช้งาน 
ในลขิสทิธิไ์ด้อกี แต่เจ้าของลขิสทิธิย์งัคงมสีทิธใินงานนัน้อยูเ่ช่นเดมิ และ 3. สญัญา
อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด หมายถึง สัญญาที่ก�าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต 

แต่ผู ้เดียวมีสิทธิน�างานนั้นไปท�าซ�้า 
ดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
หรอืกรณอีืน่ๆ ทีก่�าหนดไว้ โดยที่ 

เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีสิทธ ิ
ท่ีจะใช้งานของตน แต่ก็ไม่ได้ 

หมายความว่าผูท้ีร่บัอนญุาต 
อย่างเดด็ขาดนีจ้ะกลายเป็น 
เจ้าของลขิสทิธิอ์ย่างแท้จรงิ

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมือ่เจ้าของเครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีนการค้าแล้ว ย่อมมสีทิธิแ์ต่ผูเ้ดยีว
ทีจ่ะใช้เครือ่งหมายการค้านัน้ ตามพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า พทุธศกัราช 
2534 มาตรา 44 โดยมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เคร่ืองหมายของตนได้  
โดยท�าเป็นหนงัสอืลายลกัษณ์อักษร และน�าไปจดทะเบยีนตามบทบญัญตัขิองมาตรา 68  
วรรคหนึง่และวรรคสองแห่งพระราชบญัญตันิี ้นอกจากนีย้งัมสิีทธทิีจ่ะป้องกันไม่ให้
ผู้อื่นล่วงละเมิด น�าเครื่องหมายการค้าของตน ไปใช้อ้างว่าเป็นเครื่องหมายการค้า
เดียวกันกับสินค้าอื่นๆ ของบุคคลอื่นในทางที่เสียหาย และหากมีผู้กระท�าละเมิด
ต่อเครื่องหมายสินค้าท่ีได้จดทะเบียนไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจใช้สิทธิ 
เรียกร้องความเสียหายอันเป็นค่าสินไหมทดแทนได้ 
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เครื่องหมายการค้า
จ�าเป็นต้องน�าไปจดทะเบียนหรือไม่

เครื่องหมายการค้า มีทั้งกรณีที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ แต่เมื่อ
มีกรณีบุคคลอื่น น�าเคร่ืองหมายการค้าของตนไปใช้หรือกระท�าละเมิด เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น ที่จะมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย 
ค ่าสินไหมทดแทนได ้ ซ่ึงเป ็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค ้า  
พุทธศักราช 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แต่ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า 
ที่ไม่ได้จดทะเบียน อาจใช้สิทธิฟ้องร้องบุคคลที่น�าเคร่ืองหมายการค้าของตน 
ไปหลอกขายผูบ้รโิภคโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของสนิค้า ซึง่เป็นการหลอกลวงแหล่งทีม่า
ของสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้าได้ ตามมาตรา 46 วรรคสอง

หมวดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
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กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนคนไทย
ทั่วไปได้รับการคุ้มครอง

 
โดยปกติมนุษย์ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะต้องได้รับการคุ ้มครอง 

โดยเท่าเทยีมกนั จะมบีคุคลอืน่มากระท�าละเมดิแก่ร่างกาย ทรพัย์สินมไิด้ ประชาชน
ชาวไทยมีสิทธิได้รับการคุ้มครองเช่นกัน ดังที่รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550  
ได้บญัญตัไิว้ตามมาตรา 32 วรรคหนึง่ว่า บคุคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและ
ร่างกาย ดังนั้นการจะจับกุม และคุมขังบุคคลใดๆ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะมีค�าสั่ง
หรือหมายศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
อนัเป็นกฎหมายสงูสดุได้วางสทิธขิัน้พืน้ฐานเพือ่คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน
ชาวไทยไว้ เพื่อเป็นหลักประกันว่า ชีวิตทรัพย์สินของเรานั้น จะมีบุคคลอื่น 
มากระท�าการ ล่วงละเมิดมิได้ แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ตาม เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น เช่น กรณีเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจจะจับกุมหรือควบคุมตัว โดยไม่ม ี
เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว ้หรือไม ่มี 
ค�าสัง่หรอืหมายของศาลย่อมกระท�า 
มิได้ หากเจ้าหน้าที่กระท�าโดยไม่มี 
เหตุอันควร เจ้าหน้าที่ผู ้กระท�า 
อาจมีความผิดเพราะกระท�าการ 
อันมิชอบด้วยกฎหมาย

หมวดกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา สทิธขิองประชาชน 
ผูต้้องหา จ�าเลย และการจบั การตรวจค้น
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กรณีถูกตรวจค้นในที่สาธารณะ 

อ�านาจในการตรวจค้นบุคคลอื่นในที่สาธารณะ ตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 93 ก�าหนดให้เจ้าพนกังานฝ่ายปกครอง หรอืต�ารวจเป็นผูต้รวจค้น 
เท่านั้น และไม่สามารถตรวจค้นได้ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ แต่ต้องมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่งจะใช้กระท�าความผิด เช่น มีอาวุธหรือสิ่งที่ใช้
เป็นอาวุธ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีสิ่งของที่ได้มาโดยการกระท�าความผิด เช่น 
ลักทรัพย์ผู้อื่นมา หรือมีของท่ีมีไว้เป็นความผิด เช่น ยาเสพติด ยาบ้า เป็นต้น 
ทัง้นี ้เพือ่เป็นการคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพในชวีติร่างกาย และทรพัย์สนิของบคุคล 
ในสถานท่ีสาธารณะ หรอืสถานทีท่ีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเข้าไปได้ เช่น ห้างสรรพสนิค้า 
เป็นต้น

หมวดกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา สทิธขิองประชาชน 
ผูต้้องหา จ�าเลย และการจบั การตรวจค้น
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สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม 

บุคคลใดก็ตามถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด และถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหา 
ตามกฎหมายยงัถอืว่าผูน้ัน้บรสิทุธิอ์ยู ่จนกว่าจะถกูฟ้องเป็นจ�าเลยและศาลมคี�าพพิากษา 
ถึงที่สุดว่ามีความผิด ดังนั้นสิทธิของผู้ต้องหาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ 
อย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ี ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
มาตรา 7/1 ได้ก�าหนดสิทธิของผู้ท่ีตกเป็นผู้ต้องหาไว้ว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา 
ซึ่งถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึง 
การถกูจบักมุ หรอืสถานทีถ่กูควบคมุตวัในโอกาสแรกทีถ่กูจบั และมสีทิธทิีจ่ะพบและ 
ปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว รวมถึงให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากค�า
ในชั้นสอบสวน และได้รับการเย่ียมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร ตลอดจน 
ได้รบัการรกัษาพยาบาลโดยเรว็ เมือ่เกดิการเจ็บป่วย นอกจากนี ้กฎหมายได้ก�าหนด
ให้เจ้าพนักงานปกครอง หรือต�ารวจผู้รับมอบตัว หรือผู้จับกุมต้องแจ้งสิทธิของ 
ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุมให้ทราบในโอกาสแรกที่ถูกจับกุมด้วย 

หมวดกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา สทิธขิองประชาชน 
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ความผิดอาญาแผ่นดิน 
และความผิดต่อส่วนตัว 

ความผิดอาญาแผ่นดิน หมายถึง ความผิดที่เกิดขึ้นกับบุคลใดก็ตาม และมี 
ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม นอกจากบุคคลผู้ได้รับผลร้ายจะเป็นผู้เสียหายแล้ว  
ยงัถอืว่ารฐัเป็นผูเ้สยีหายจากการกระท�านัน้ด้วย เช่น ความผดิฐานฆ่าผูอ้ืน่ ลกัทรพัย์ 
ก่อการร้าย เป็นต้น ความผดิอาญาประเภทนี ้พนกังานสอบสวนท�าการสอบสวนได้ 
โดยไม่ต้องมีค�าร้องทุกข์จากผู้เสียหาย และความผิดนี้ไม่สามารถยอมความกันได้ 

ความผดิต่อส่วนตวั หมายถงึ ความผดิทีผู่เ้สยีหายได้รบัผลร้ายจากการกระท�า 
โดยเฉพาะเป็นการส่วนตวั ไม่กระทบต่อสงัคมส่วนรวม เช่น ความผิดฐานยกัยอกทรพัย์ 
ฉ้อโกงทรัพย์ หมิ่นประมาท เป็นต้น ความผิดประเภทนี้ ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ 

ต่อพนักงานสอบสวนเสียก่อน มิฉะน้ันพนักงานสอบสวนจะไม่มีอ�านาจ
ด�าเนินการสอบสวน และพนักงานอัยการไม่มีอ�านาจสั่งฟ้อง 

ความผิดต่อส่วนตัวสามารถยอมความ
กัน ได ้  และ เมื่ อยอมความ 

โดยถกูต้องตามกฎหมายแล้ว 
คดี เ ป ็ นอั น ร ะ งั บ ไป  
ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 39 (2) 

หมวดกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา สทิธขิองประชาชน 
ผูต้้องหา จ�าเลย และการจบั การตรวจค้น
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ตอนที่ 98 

จ้างแรงงานและจ้างท�าของ
แตกต่างกันอย่างไร 

การจ้างแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงท�างาน 
ให้แก่บคุคลอกีคนหนึง่ เรยีกว่านายจ้าง โดยทีล่กูจ้างต้องอยูใ่นการก�ากบัดแูลภายใต้ 
การบังคับบัญชาของนายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน 
ตลอดเวลาที่ท�างานให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 
นอกจากนี้ การจ้างแรงงานต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พุทธศักราช 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของลูกจ้างที่พึงได้ตามกฎหมายอีกด้วย

ส�าหรับการจ้างท�าของ คือ สัญญาของบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลง 
จะท�างานสิง่หนึง่สิง่ใด จนส�าเรจ็ให้แก่บคุคลอกีคนหนึง่เรยีกว่าผูว่้าจ้าง และผูว่้าจ้าง 
ตกลงจะให ้สินจ ้างเพ่ือผลส�าเร็จของงานนั้น  
ดังนั้นการจ้างท�าของ เป็นกรณีท่ีต้องการ 
ผลความส�าเร็จของงาน โดยผู ้ว ่าจ้าง 
จะจ่ายค่าตอบแทนให้เมือ่ผูร้บัจ้างท�างาน  
ที่ว่าจ้างส�าเร็จ ท้ังน้ี ผู้รับจ้างท�างาน 
ไม่ต้องอยู่ในการบังคับบัญชาของ 
ผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 587

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ
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ตอนที่ 99 

นายจ้างและลูกจ้าง
 

นายจ้าง เป็นผู้ที่รับลูกจ้างเข้าท�างานและจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยตรง 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 ยังก�าหนดให้
บคุคลทีม่อี�านาจกระท�าการแทนนายจ้าง ซึง่อาจจะเป็นกรรมการผูจ้ดัการ หุน้ส่วน
ผู้จัดการ รวมทั้งบุคคลที่นายจ้างมอบหมายให้ด�าเนินการต่างๆ โดยมีอ�านาจบังคับ
บญัชาแทนนายจ้าง ย่อมถอืว่าเป็นนายจ้างด้วยเช่นกนั แต่หากค�าสัง่ทีไ่ด้มอบหมาย
จากนายจ้างขัดต่อกฎหมาย ย่อมถือว่าค�าสั่งนั้นเป็นค�าสั่งของนายจ้างโดยตรง

ส�าหรับลูกจ้าง หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งตกลงท�างานให้นายจ้าง โดยรับค่าจ้าง 
เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ลูกจ้างต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ห้ามเป็นการจ้าง

นิติบุคคล หรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ลกูจ้างประจ�า และไม่ว่าจะมกี�าหนดระยะเวลา 

การจ้างหรือไม่ก็ตาม ผู ้เป ็นลูกจ้าง 
จะได้รบัคุม้ครองจากพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองแรงงานเช่นกัน

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ
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ตอนที่ 100 

ค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ค่าจ้าง คือ เงินท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ในการท�างานตามสัญญาจ้างส�าหรับระยะเวลาการท�างานเป็นรายชั่วโมง รายวัน 
รายสปัดาห์ รายเดอืน หรอืระยะเวลาอืน่ หรอืจ่ายค�านวณตามผลงานทีล่กูจ้างท�างาน
ในวนั เวลาท�างานปกต ิและมกีารจ่ายให้เป็นประจ�า นอกจากนี ้ยงัหมายความรวมถึง 
เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและในวันลา อันได้แก่ ค่าจ้างค่าล่วงเวลา 
คา่ท�างานในวันหยุด และคา่ล่วงเวลาในวันหยุด ที่ลกูจ้างไดร้ับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 มาตรา 5

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ
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กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง 
ให้แก่ลูกจ้าง 

เมื่อลูกจ ้างได ้ท�างานให ้แก ่
นายจ ้างตามสัญญาจ ้างแรงงาน 
นายจ้างมีหน้าที่ต ้องจ ่ายค่าจ ้าง 
ให้แก่ลูกจ้างไม่ว ่าจะเป็นค่าจ้าง 
ใ น ก า ร ท� า ง า น ต า ม เ ว ล า ป ก ติ  

ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด  
ค่าชดเชยเมื่อมีการเลิกจ้างโดยลูกจ้าง

ไม ่มีความผิด ค ่าชดเชยพิเศษแทนการ 
บอกกล่าวล่วงหน้า ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้  

หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรอืจงใจไม่จ่ายค่าจ้าง พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 
พุทธศักราช 2541 มาตรา 9 มีบทบังคับให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้าง
ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดไม่ช�าระค่าจ้างให้ลูกจ้าง 

นอกจากนี้ หากนายจ้างมีเจตนาจงใจไม่จ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผล 
อันสมควร หรือมีเจตนากลั่นแกล้งไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้าง ตามกฎหมาย 
มาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541  
มีบทบังคับให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15 ทุกเจ็ดวันของเงินค่าจ้างที่ค้าง
ช�าระ นับแต่วันครบก�าหนดท่ีนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ในกรณีนี้ถือว่านายจ้าง 
ต้องเสียเงินเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกฎหมายเห็นว่า นายจ้างมีเจตนาไม่จ่ายค่าจ้าง 
ให้ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ
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ค่าชดเชย 

ค่าชดเชย คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่
ลูกจ้างเมื่อมีการเลิกจ้าง โดยท่ีลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย เมื่อท�างานครบ
หนึ่งร้อยยี่สิบวันขึ้นไป และต้องไม่ถูกนายจ้าง
เลิกจ้างด้วยเหตุว่าลูกจ้างมีความผิด แต่ในกรณีที่
นายจ้างไม่ได้เป็นฝ่ายเลกิจ้าง แต่ลกูจ้างลาออกจากงาน  
หรือทิ้งงานไป หรือกระท�าความผิดอย่างร้ายแรง หรือ ถึงแก่ความตาย 
ในกรณีดังกล่าวนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

ส�าหรับค่าชดเชยท่ีลูกจ้างจะได้รับ ข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่ลูกจ้างได้ท�างาน
ให้นายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 มาตรา 118  
ทีก่�าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาทีล่กูจ้างท�างานให้ โดยจ่ายเท่ากับ
ค่าจ้างอตัราสดุท้าย ซึง่มหีลกัเกณฑ์ ดงันี ้1. กรณลูีกจ้างท�างานตดิต่อกันครบ 120 วัน  
แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รบัค่าชดเชยเท่ากบัค่าจ้างอตัราสุดท้าย 30 วัน 2. กรณลูีกจ้าง
ท�างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 90 วัน 3. กรณีลูกจ้างท�างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับ 
ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 4. กรณีลูกจ้างท�างานติดต่อกัน
ครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน  
และ 5. กรณีลูกจ้างท�างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ 
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน นอกจากนี้ หากนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีการ 
บอกลูกจ้างล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกล่วงหน้าเป็นค่าชดเชย
ตามมาตรา 120 ในอัตราเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 30 วันด้วย

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ
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ตอนที่ 103 

กรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย 
ค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง 

ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 
พุทธศักราช 2541 มาตรา 118 ก�าหนดให้นายจ้าง
ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในกรณีต่อไปนี้  
1. ลกูจ้างทีม่รีะยะเวลาการท�างานให้นายจ้างไม่ครบ 

120 วนั 2. ลกูจ้างทีม่กี�าหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน
และเลิกจ้างตามก�าหนด ซึ่งงานท่ีมีก�าหนดระยะเวลานี ้

ต้องท�าหนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกี�าหนดระยะเวลาแน่นอน อาจมลีกัษณะ
การจ้างเป็นครั้งคราว เช่น การท�าสัญญาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างบ้านหนึ่งหลัง 
ซึ่งงานประเภทนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายในก�าหนดเวลาไม่เกิน 2 ปี

นอกจากน้ี นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างกระท�า
ความผิดตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ตามเหตุดังต่อไปนี้ 1. ทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือกระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง 2. จงใจให้นายจ้าง 
ได้รับความเสียหาย 3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
อย่างร้ายแรง 4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน และนายจ้างได้ตักเตือน 
เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรแล้ว เว้นแต่ในกรณีท่ีร้ายแรงนายจ้างไม่จ�าเป็น 
ต้องตกัเตอืน 5. ละทิง้หน้าทีเ่ป็นเวลาสามวนัท�างานตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตอุนัสมควร 
และ 6. ได้รบัโทษจ�าคกุตามค�าพพิากษาถงึทีส่ดุ ทัง้นี ้หากลกูจ้างกระท�าผดิตามเหตุ
ที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อนายจ้างเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง แต่ต้องระบุ
เหตุแห่งการกระท�าความผิดไว้ในหนังสือเลิกจ้างด้วย

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ
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ตอนที่ 104 

สิทธิของลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้าง 
ตามกฎหมาย 

กฎหมายได้ให้การคุม้ครองสทิธขิองลกูจ้าง หากเกดิข้อพพิาทเกีย่วการจ้าง
แรงงาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้เงินค่าจ้าง ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดที่ตนมีสิทธิได้รับ 
โดยนายจ้างไม่ยินยอมจ่ายให้ ลูกจ้างมีสิทธิเลือกด�าเนินการได้ 2 แนวทาง

แนวทางที ่1 ยืน่ค�าร้องต่อพนกังานตรวจแรงงานในท้องทีท่ีลู่กจ้างท�างานอยู่  
หรือที่นายจ้างมีภูมิล�าเนาเดิม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 
2541 มาตรา 123 หากลูกจ้างถึงแก่ความตายไปก่อน ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะได้รับเงิน 
อย่างใดอย่างหนึง่ตามพระราชบญัญตันิี ้กฎหมายก�าหนดให้ทายาทโดยธรรม มสิีทธิ
ยื่นค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแทนได้

แนวทางที่ 2 ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ
ทางศาล โดยการย่ืนฟ้องต่อศาลแรงงาน
ตามเขตอ�านาจของศาลแต ่ละแห ่ง 
ที่ลูกจ้างมีภูมิล�าเนา หรือมูลคดีท่ีเกิด
ข้อพิพาทได้ ท้ังน้ี หากเกิดคดีพิพาท
เกี่ยวกับแรงงานลูกจ ้างจะไม ่ เสีย
ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และการ
พิจารณาของศาลแรงงาน มีขั้นตอน 
ที่ด�าเนินคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือกระทบต่อ 
การด�ารงชีวิตของลูกจ้าง 

หมวดกฎหมายการจ้างแรงงาน และการจ้างท�าของ



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

106

ตอนที่ 105

สิทธิของนายจ้างเมื่อได้รับความเสียหาย
จากการกระท�าของลูกจ้าง 

การทีล่กูจ้างท�างานให้นายจ้าง ลกูจ้างจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง รวมทัง้ 
สิทธิต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 ก�าหนดไว้ 
แต่หากลูกจ้างกระท�าความเสียหายแก่นายจ้าง เช่น จงใจให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินนายจ้าง ทุจริตกระท�าความผิดอาญาต่อนายจ้าง ยักยอกทรัพย์ หรือ
ลกัทรพัย์นายจ้าง เป็นต้น หากนายจ้างได้รบัความเสยีหายดงักล่าวข้างต้น นายจ้าง
มีสิทธิจะด�าเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งกับลูกจ้าง เพื่อเรียกร้องความเสียหาย 
ทีเ่กดิขึน้ได้ นอกจากนีก้ารทีล่กูจ้างกระท�าความผดิอาญาต่อนายจ้าง เช่น ความผดิ
ข้อหาลักทรัพย์ กฎหมายอาญามีโทษเพิ่มขึ้นเป็นข้อหาฉกรรจ์ เพื่อเป็นบทบัญญัติ
ป้องปรามไม่ให้ลกูจ้างกระท�าความผดิ เพราะถอืว่านายจ้างเป็นผูม้บีญุคณุแก่ลูกจ้าง 
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เงินทดแทนและกองทุนทดแทน 

เงนิทดแทนหรอืกองทนุเงนิทดแทน เกดิขึน้ตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน 
พุทธศักราช 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างเมื่อประสบ
อันตรายในการท�างาน ซ่ึงค�าว่าประสบอันตราย หมายถึง การที่ลูกจ้างได้รับ
อันตรายแก่ร่างกาย และได้รับผลกระทบต่อจิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจาก 
การท�างาน หรือการป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามค�าส่ังของ
นายจ้าง โดยให้การคุ้มครองลูกจ้าง หรือผู้อยู่ในการอุปการะของลูกจ้าง ทั้งนี้ 
กฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่บุคคลดังกล่าว เมื่อลูกจ้างได้รับ
ภยันตราย เจ็บป่วย หรือตาย อันมีสาเหตุมาจากการท�างานให้แก่นายจ้าง รวมทั้ง
การสูญหายของลูกจ้างจากการท�างานให้แก่นายจ้างด้วย และก�าหนดให้มีกองทุน
เงินทดแทนขึน้ โดยให้นายจ้างจ่ายเงนิสมทบกองทนุดงักล่าวไว้ เพือ่เป็นหลักประกัน
ในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้อุปการะของลูกจ้างแทนนายจ้าง 
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เงินสมทบ 

กองทุนทดแทน มีลักษณะคล้ายเบี้ยประกันภัย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พุทธศักราช 2537 มาตรา 44 ก�าหนดให้นายจ้างมหีน้าทีต้่องจ่ายเงนิสมทบ 
เข้ากองทนุทดแทน เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าหากลกูจ้างประสบอนัตรายหรอืเสยีชวีติ 
ส�านกังานประกนัสงัคมกองทนุทดแทน จะต้องจ่ายเงนิให้แก่ลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่�าหนดไว้ในแต่ละกรณแีทนนายจ้าง ทัง้นีห้ากนายจ้างไม่จ่ายเงนิสมทบให้แก่ลูกจ้าง  
นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 3 ต่อเดือนของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายเงินสมทบ
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ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินทดแทน
ในกรณีใดบ้าง

นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างประสบ
อันตราย อันเกิดจากตัวลูกจ้างเอง ซึ่งเหตุที่ไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนมี 2 กรณี  
ตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พทุธศกัราช 2537 มาตรา 22 ดงันี ้1. ในขณะท�างาน 
ลูกจ้างได้เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เช่น 
ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด ซ่ึงการเสพสุราหรือส่ิงเสพติด โดยปกติถือว่าลูกจ้าง
กระท�าความผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่าย 
ค่าชดเชยตามกฎหมาย 2. ในกรณีท่ีลูกจ้าง 
หวังผลจากการประสบอันตรายเพื่อให้
ตนได้รับเงินทดแทน โดยจงใจให้
ตนประสบอันตราย หรือยอม
ให้บคุคลอืน่กระท�าแก่ตนเอง
ซึ่งเป ็นเจตนาท่ีไม ่สุจริต 
กฎหมายย่อมไม่คุ้มครอง
และลูกจ ้ างก็ ไม ่มี สิทธ ิ
ได้รบัเงนิทดแทนแต่อย่างใด
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สิทธิของลูกจ้าง 
ภายหลังถูกเลิกจ้างงาน

โดยปกติแล้ว สัญญาจ้างแรงงานจะมี 
บทบัญญัติอยู่ทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ และพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน
พุทธศักราช 2541 แต่ถ้าข้อกฎหมายใด 
บญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 
พุทธศักราช 2541 แล้ว จะไม่น�าข้อกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาใช้กับสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างอีก เนื่องจากพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายพิเศษ
นอกจากนี้กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ได ้มีข ้อปฏิบัติอีก 2 ประการ ที่ ไม ่ ได ้ระบุ ไว ้
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 ซึ่ง 

ข้อปฏิบัติดังกล่าวก�าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับใบส�าคัญ หรือใบรับรองการท�างาน
จากนายจ้างเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลง และในกรณีที่นายจ้างน�าลูกจ้างมาจาก 
ต่างถิ่น นายจ้างต้องใช้ค่าเดินทางกลับให้แก่ลูกจ้างด้วยเมื่อการจ้างแรงงาน 
สิ้นสุดลง 
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การบอกเลิกสัญญาจ้างงาน

การจ้างแรงงานระหว่างลูกจ้างและนายจ้างไม่จ�าเป็นต้องท�าเป็นหนังสือ 
แต่อย่างใด เพราะไม่มกีฎหมายบญัญตัไิว้ ซึง่การจ้างแรงงานเป็นสญัญาต่างตอบแทน  
เมื่อลูกจ้างท�างานให้นายจ้าง ลูกจ้างก็ต้องได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน 
โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีความพึงพอใจต่อกัน หากฝ่ายใดประสงค์จะเลิกสัญญา  
ก็แสดงเจตนาให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ 

ส่วนการเลิกจ้าง ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเป็นจ�านวนเท่าใด ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในอีกกรณีหนึ่ง ถึงแม้จะมี
ข้อบังคับของนายจ้างว่า ลูกจ้างต้องบอกล่วงหน้าก่อนลาออกอย่างน้อย 30 วัน  
ก็ไม่สามารถบังคับลูกจ้างให้ปฏิบัติได้ แต่หากลูกจ้างจงใจหรือเจตนาละท้ิงงาน 
ท�าให้นายจ้างเสยีหาย กเ็ป็นเรือ่งทีน่ายจ้างจะต้องด�าเนนิการฟ้องร้องตามกฎหมาย
อีกกรณีหนึ่ง ดังนั้นการที่ลูกจ้างไม่ประสงค์ท�างานให้นายจ้าง จึงเป็นเรื่องของ 
ความสมคัรใจซึง่ไม่สามารถบงัคบักนัได้ เมือ่ลกูจ้างแสดงเจตนาบอกเลกิสญัญาจ้าง
เพียงฝ่ายเดียวสัญญาจ้างแรงงานก็สิ้นสุดลง
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กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง

โดยปกตพิระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน มบีทบญัญตักิารคุม้ครองลกูจ้าง
ซึ่งเป็นผูห้ญิงไว้หลายกรณี เช่น ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงท�างานในลกัษณะ
ที่เป็นการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ งานเกี่ยวกับการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
งานใต้ดิน เป็นต้น นอกจากนี้หากลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ กฎหมายห้ามไม่ให้นายจ้าง 
ให้ลกูจ้างท�างานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เช่น งานเกีย่วกับเครือ่งจกัรแบกหาม  
งานขับเคลื่อนเกี่ยวกับยานพาหนะ ท้ังน้ีได้ก�าหนดให้นายจ้างจัดให้หญิงมีครรภ์
ท�างานในลักษณะงานที่เหมาะสม อันเป็นบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง 
ให้ได้รับความปลอดภัยทั้งตัวหญิงนั้นและบุตรในครรภ์

นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 
มาตรา 43 ก�าหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ 
เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงที่มีครรภ์ เพื่อไม่ให ้
นายจ้างอ้างเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้าง ถึงแม้ว่าลูกจ้าง 
กับนายจ ้างจะท�าสัญญากันไว ้ล ่วงหน ้าว ่า 
หากลกูจ้างมคีรรภ์ให้นายจ้างเลกิจ้างได้ โดยไม่ต้อง 
จ่ายค่าชดเชยใดๆ ก็ไม่มีผลน�ามาบังคับใช้ได้ 
เพราะเป็นสัญญาท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
ทั้ งนี้หากนายจ ้างยืนยันที่จะเลิกจ ้างลูกจ ้าง 
โดยอ้างเหตุผลการตั้งครรภ์ ถือว่านายจ้างเลิกจ้าง
ลูกจ้างด้วยเหตุไม่เป็นธรรม นายจ้างต้องจ่าย 
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างนั้น
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การลักทรัพย์

ผู้ใดแย่งเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นของตนเอง โดยทุจริต ถือว่ามีความผิด
ฐานลกัทรพัย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ
สามปีและปรับไม่เกินหกพันบาท เช่น นายด�า เป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง ได้น�า
รถยนต์ไปจอดไว้ห้างสรรพสินค้าเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าในห้าง ต่อมานายขาว ซึ่งเป็น
มจิฉาชพีได้ขโมยรถยนต์ของนายด�า และขบัรถคนัดงักล่าวหลบหนไีป ซึง่การกระท�า 
ของนายขาว เป็นการกระท�าโดยทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 
ในทรพัย์หรอืรถยนต์คนัดงักล่าว นายขาวจงึมคีวามผดิฐานลกัทรพัย์ ซึง่มโีทษจ�าคกุ 
ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

หากผูใ้ดครอบครองทรพัย์ของผูอ้ืน่ไว้ ไม่ว่าจะครอบครองโดยเจ้าของทรพัย์
มอบหมายให้ครอบครอง หรอืครอบครองในหน้าทีท่ีต่นต้องกระท�า แต่ต่อมาเบยีดบงั 
ผลประโยชน์จากทรพัย์หรอืตวัทรพัย์ทีต่นครอบครองอยูใ่ห้เป็นของตนโดยไม่มสีทิธิ์  
หรือโดยทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากตัวทรัพย์นั้น ถือเป็น 

ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 

หกพันบาท หรือทั้งจ�าท้ังปรับ เช่น นายแดง
เป็นลูกจ้างของนายด�า มีหน้าท่ีเก็บเงิน 

ค่าสินค้าแทนนายจ้าง ต่อมานายแดง
น�าเงินที่เก็บได้ไปเป็นของตน โดย
ไม่น�าส่งให้นายด�าซึ่งเป็นนายจ้าง 
การกระท�าของนายแดงถือว่า 
เป็นการยกัยอกทรพัย์ มโีทษจ�าคกุ
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ 
ท้ังนี้ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

เป็นความผิดอันยอมความกันได้ 
ตามนัยประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 356

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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การฉ้อโกง 

การฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 คือ การเจตนาที่จะ 
หลอกลวงผู้อื่น เพ่ือให้ตนได้ไปซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์แห่งทรัพย์สินจากผู้ที่ 
ถกูหลอกลวง โดยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรจะบอก 
ให้ชดัเจนจนท�าให้ผูอ้ืน่หลงเชือ่ และส่งมอบทรพัย์สินหรอืประโยชน์ในทางทรพัย์สิน
ให้แก่ตน ซึง่ผูท้ีฉ้่อโกงผูอ้ืน่มโีทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกินหกพนับาท หรอื
ทั้งจ�าทั้งปรับ อย่างไรก็ตามความผิดฐานฉ้อโกงเป็นความผิดต่อส่วนตัวซึ่งสามารถ
ยอมความกันได้

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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การกรรโชกทรัพย์

การกรรโชกทรัพย์ คือ การบังคับ ข่มขืนจิตใจผู้อื่นยอมให้ตนหรือผู้อื่น 
ได้ประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยการใช้ก�าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะท�าอันตรายต่อ
ชวีติ ร่างกาย เสรภีาพ ชือ่เสยีงหรอืทรพัย์สนิของผูถู้กขูเ่ขญ็ หรอืผูอ้ืน่จนผูเ้สียหาย 
เกดิความกลวัและหยบิยืน่ทรพัย์สนิให้ ถอืเป็นความผดิฐานกรรโชกทรพัย์ ตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 337 ซึง่มโีทษจ�าคุกไม่เกนิห้าปี และปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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การรีดเอาทรัพย์

การรีดเอาทรัพย์ คือ การบังคับ ข่มขืนใจผู ้อื่นยอมให้ตนหรือผู ้อื่น 
ได้ประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยการข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลับ เพ่ือให้ผู้เสียหาย 
เกดิความกลวั แล้วส่งมอบทรพัย์สนิให้แก่ตน และหากผูเ้สยีหายยอมท�าตาม ถอืว่า
เป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ซึ่งมีโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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การท�าให้เสียทรัพย์

หากผู้ใดท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหาย ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐาน
ท�าให้เสยีทรพัย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
สามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ซึง่ความผดิฐานท�าให้เสยีทรพัย์ 
ผูก้ระท�าผดิมเีจตนาเกีย่วกบัตวัทรพัย์โดยตรง โดยมเีจตนาทีจ่ะท�าลาย ท�าให้เสยีหาย  
มีค่าน้อยลง หรือท�าให้เสื่อมประโยชน์แก่ตัวทรัพย์ แต่ไม่มีเจตนาท่ีจะแสวงหา 
ผลประโยชน์เพื่อเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตน อย่างไรก็ตามความผิดฐานท�าให้ 
เสียทรัพย์เป็นความผิดต่อส่วนตัวที่ยอมความกันได้ 

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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ความผิดเกี่ยวกับบุกรุก

ผู้ท่ีมีเจตนาบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือบางส่วน หรือเข้าไปกระท�าการใดๆ อันเป็นการ
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของ โดยปกติสุข ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกินหนึง่ปี หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ฐานกระท�าความผดิ 
ข้อหาบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 อย่างไรก็ตามความผิดข้อหา
บกุรกุตามมาตรานี ้ถอืว่าเป็นความผดิต่อส่วนตวั และสามารถยอมความได้ ยกเว้น
กรณีบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 เช่น บุกรุกในเวลากลางคืน  
ไม่สามารถยอมความได้

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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บุคคลจะได้รับโทษทางอาญาเมื่อใด

การที่บุคคลจะมีความผิด และต้องรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย
บญัญตัไิว้ และโทษทีจ่ะได้รบัในการกระท�าผดิกต้็องเป็นโทษทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย
อย่างแน่นอน และชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 
อย่างไรกต็าม หากการกระท�านัน้เกดิความเสยีหายแก่บคุคลอืน่ แม้กฎหมายจะระบไุว้ 
ว่าไม่ต้องรับผิดหรือรับโทษทางอาญา แต่บุคคลผู้น้ันก็อาจมีความรับผิดทางแพ่ง
และต้องชดใช้ความเสียหายแก่ผู้อื่นด้วย

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



¡®ËÁÒÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹

15

¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ

121

ตอนที่ 120

การวางเพลิงเผาทรัพย์ของตนเอง 
มีความผิดหรือไม่ 

หากผูใ้ดวางเพลงิเผาทรพัย์ผูอ้ืน่ ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หกเดอืนถงึเจด็ปี  
และปรับต้ังแต่หน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหมื่นสี่พันบาท ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 217 แต่หากเป็นการเผาทรพัย์สนิของตน หรอืเผาบ้านของตน แม้จะกระท�าไป 
ด้วยเจตนาก็ตาม ไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษแต่อย่างใด เช่น กรณีนายด�า  
เผาบ้านของตนเองเนื่องจากมีสภาพเก่า เพื่อสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิม โดยไม่เป็น
อันตรายแก่บุคคลอื่น นายด�าจึงไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษแต่อย่างใด เพราะ
ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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การรับผิดทางอาญา 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 
ระบุไว ้ว ่า ผู ้ที่จะต้องรับผิดทางอาญา 

ก็ต่อเมื่อ บุคคลนั้น มีเจตนาในการ 
กระท�าความผิด ซ่ึงมีข ้อยกเว ้น 
สองประการที่บุคคลจะต้องรับผิด 
ทางอาญาแม ้ไม ่มี เจตนาก็ตาม 
ประกอบด้วย 1. การกระท�าโดย
ประมาทในกรณีที่กฎหมายระบุให้

รับผิด เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 300 บัญญัติว่า ผู ้ใดกระท�า 

โดยประมาทและการกระท�านัน้เป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ 
ได้รับอันตราย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ เช่น นายขาวขัรถยนต์โดยประมาท
ไปชนบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส นายขาวต้องรับผิดในการกระท�าที่เกิดขึ้นจาก
ความประมาทของตนเอง แม้ไม่ได้เกดิขึน้โดยเจตนากต็าม และ 2. กรณทีีก่ระท�าโดย 
ไม่มีเจตนา แต่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 290 บัญญัติว่า ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท�าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น 
ถงึแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่สามปีถงึสบิห้าปี ด้วยเหตนุีแ้ม้ผูก้ระท�าผดิ 
ไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่เมื่อมีคนถูกตนท�าร้ายถึงตาย ผู ้กระท�าผิดก็ต้องรับผิด 
ฐานฆ่าคนตายโดยไม่มเีจตนา และต้องรบัโทษตามกฎหมายทีก่�าหนดไว้ด้วยเช่นกนั

หมวดกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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การโกงเจ้าหนี้

หากลกูหนี ้มเีจตนาไม่ช�าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้โดยการสมรูร่้วมคดิกบับคุคลอืน่ 
โอนทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ 
บังคับใช้หนี้ได ้ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีพ่นับาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั แต่หาก 
เป็นการโอนทรพัย์สนิดงักล่าวตามปกต ิและคงเหลอืทรพัย์สนิเพยีงพอทีจ่ะช�าระหนีไ้ด้ 
ก็ไม่ถือว่ามีเจตนากระท�าความผิด ซึ่งความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เป็นความผิด 
ต่อส่วนตัวที่สามารถยอมความกันได้
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การชิงทรัพย์ 

ผู้ร้ายที่ลักทรัพย์ผู้อื่น โดยเจตนาใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญให้เกิด 
ความกลัว เพื่อให้ผู้เสียหายหยิบยื่นทรัพย์สินให้ หรือในกรณีที่ใช้ก�าลังประทุษร้าย
เพือ่ปกปิดการกระท�าความผดิ หรอืให้พ้นจากการจบักมุ ถอืเป็นการกระท�าความผดิ
ฐานชงิทรพัย์ทัง้สิน้ ซ่ึงต้องระวางโทษตัง้แต่ห้าปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่หนึง่หมืน่บาท 
ถึงสองหมื่นบาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339
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การปล้นทรัพย์ 

ทราบหรอืไม่ว่าการเจตนาลกัทรพัย์ผูอ้ืน่ โดยใช้ก�าลงัประทษุร้ายต่อผูเ้สยีหาย  
เพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นมา โดยมีผู้ร่วมกระท�าความผิดตั้งแต่สามคนข้ึนไป ถือว่าเป็น
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท  
แต่หากร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ ผู้กระท�าความผิดจะต้องรับผิดเพิ่มขึ้นตามที่
กฎหมายได้ก�าหนดโทษไว้ โดยต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่สบิสองปีถงึยีส่บิปี และปรบั
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท  
อย ่ าง ไรก็ ตามหากร ่ วมกัน 
ปล้นทรัพย์ โดยกระท�าการ 
อั นส ่ งผล ให ้ ผู ้ อื่ น ได ้ รั บ 
บาดเจบ็สาหสั หรอืปล้นทรพัย์ 
ในลักษณะทารุณ จนเป็น
เหตุให้ผู ้อ่ืนได้รับอันตราย
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
หรือเป ็นเหตุให ้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย ผู ้ร ่วมกัน
กระท�าความผิดก็ต ้องรับผิด 
เพิ่มขึ้นตามบทบัญญัติของมาตรา 
340 แต่ละวรรคที่ก�าหนดโทษไว้
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การหมิ่นประมาทผู้อื่น

มนษุย์ในสงัคมย่อมมข้ีอขดัแย้งโต้เถยีงกนัเป็นเรือ่งธรรมชาตขิองคนหมูม่าก 
แต่หากมีบุคคลหนึ่งใส่ความ หรือกล่าวให้ร้ายผู้อื่นต่อบุคคลที่สามในทางที่เสียหาย 
เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง กฎหมายได้บัญญัติให้บุคคลที่
จงใจกระท�าผิดต้องรับโทษทางอาญา ฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิหนึง่ปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326
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การรับผิดทางแพ่งฐานหมิ่นประมาท 

การหมิ่นประมาท โดยการใส่ความหรือให้ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
เกี่ยวกับชื่อเสียง และส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนความเจริญ
ก้าวหน้าในชีวิต ผู้เสียหายสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 423 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ การกระท�า 
ทีจ่ะต้องรบัผดิฐานหมิน่ประมาทในทางแพ่งจะต้องเป็นการใส่ความในเรือ่งทีไ่ม่เป็น 
ความจริง เพราะหากเป็นความจริงไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ 
นอกจากนี้การรับผิดทางแพ่งนั้นไม่จ�าเป็นต้องมีเจตนาใส่ร้ายหรือใส่ความคนอื่น 
แม้เป็นการกระท�าด้วยความประมาทเลินเล่อก็ต้องรับผิดเช่นกัน 
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การโกงตาชั่ง

การทีพ่่อค้า แม่ค้า ใช้หรอืมเีครือ่งชัง่ เครือ่งตวง เครือ่งวดัไว้ เพือ่เอาเปรยีบ 
ผูบ้รโิภคโดยการขายสนิค้าทีม่นี�า้หนัก และปรมิาณไม่ตรงตามมาตรฐาน หรอืทีเ่รยีกว่า 
การโกงตาชั่ง รวมทั้งมีเครื่องมือดังกล่าวไว ้เพ่ือจ�าหน่ายให้ผู ้อื่นน�าไปใช ้
เพ่ือเอาเปรยีบในทางการค้าถอืเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270  
จะต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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การหลอกขายสินค้า

หากพ่อค้า แม่ค้าคนใด ใช้วิธีการโฆษณาหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งที่มา 
สภาพ ปริมาณ และคุณภาพของสินค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าของตน 
จ�านวนมากๆ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกินหกพนับาท หรอืทัง้จ�า 
ทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ท้ังนี้การกระท�าในคร้ังนั้น 
ต้องไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง
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การแจ้งความเท็จ

ผู้ใดมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียน  
การพูด การตอบค�าถาม เพื่อให้เจ้าพนักงานทราบถึงข้อความท่ีไม่เป็นความจริง 
หรือไม่ตรงกับความจริง ซึ่งส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
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การดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

หากผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติตามหน้าท่ี โดยการดูถูกเหยียดหยาม 
ท�าให้อบัอาย รวมทัง้การด่าทอ หรอืพดูเพือ่ข่มขู ่ซึง่อาจแสดงออกด้วยค�าพดู กรยิา 
หรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ไม่ว่าจะกระท�าต่อหน้าหรือลับหลัง ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 136 
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พระภิกษุปลอม

หากผู้ใดมีเจตนาแต่งกาย หรือใช้เครื่องหมายเกี่ยวกับศาสนาโดยที่ตนเอง
ไม่มีสิทธิ์ เพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อ และไม่ได้กระท�าไปเพื่อแสดงละคร เช่น นายด�า 
ไม่ใช่ภิกษุ แต่นายด�าโกนหัว โกนค้ิวสวมใส่จีวร โดยเจตนาอยากได้เงิน จึงออก
เรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน พร้อมท้ังบอกชาวบ้านว่าตนเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง  
จนชาวบ้านหลงเชือ่ว่านายด�าเป็นพระภกิษจุรงิและบรจิาคเงนิให้ จากการกระท�าของ 
นายด�าทั้งหมด นอกจากจะมีความผิดในการใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นภิกษุ  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 ซึง่มโีทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
สองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับแล้ว นายด�ายังมีความผิดในฐานฉ้อโกงประชาชน 
อีกข้อหาตามนัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และมาตรา 342 ด้วย
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พนักงานขับรถโดยสาร  
ขับขี่ไม่ปลอดภัย

ผู้ที่ใช้ยานพาหนะเพื่อรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรือยนต์ 
หรือเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ขับขี่ หากรู้ว่ายานพาหนะของตนมีลักษณะ
บกพร่อง ช�ารุด หรือมีการบรรทุกผู้โดยสารจ�านวนมากและเกินอัตรา ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสาร แม้จะยังไม่เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารก็ตาม ผู้ใช้ 
ยานพาหนะนั้นก็มีความผิดแล้ว ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 233
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ความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้ง 
คนเจ็บป่วยหรือคนชรา

สถาบันครอบครัว คือสถาบันทางสังคมที่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุด ดังนั้น 
กฎหมายจึงก�าหนดให้ลูกต้องมีหน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามแก่เฒ่า หรือ 
ในยามเจ็บป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอกจากนี้กฎหมายยังได้ก�าหนดหน้าท ี
่อนัเกดิจากสญัญาให้ต้องดแูลผูท้ีพ่ึง่ตนเองมไิด้ เช่น ผูร้บัจ้างดแูลคนชรา หรอืผูป่้วย  
แต่หากผูใ้ดมเีจตนาทอดทิง้คนชรา หรอืผูป่้วยให้เกดิเหตอุนัตรายแก่ชวีติ ถอืเป็นการ
กระท�าผดิเกีย่วกบัการทอดทิง้คนเจบ็ป่วยหรอืคนชรา ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 307 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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การกักขังหน่วงเหนี่ยว

การหน่วงเหนี่ยว หมายถึง การจ�ากัดเสรีภาพของบุคคลอื่น และการ
กักขัง หมายถึง การถูกบังคับให้อยู่ในที่จ�ากัด โดยผู้กระท�าความผิดมีเจตนา 

ท่ีจะท�าให้บุคคลอื่นปราศจากเสรีภาพไม่สามารถ
ขัดขืนได้ หากผู้ใดกักขังหน่วงเหนี่ยว 

ผู้อื่น หรือกระท�าการใดๆ ให้ผู้อื่น
ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกินสามปี หรอืปรบั 

ไม่เกินหกพันบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
ต า มป ร ะ ม ว ล
กฎหมายอาญา 

มาตรา 310  
วรรคหนึ่ง
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การปลอมปนอาหาร ยา  
เครื่องอุปโภคบริโภค

อาหาร และยารักษาโรค ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั้นหากมีบุคคลใดเจตนาน�าสิ่งแปลกปลอมผสมลงในอาหาร ยา หรือ
สิ่งของอุปโภคบริโภค ส่งผลให้อาหาร เคร่ืองดื่ม ยารักษาโรค หรือส่ิงของต่างๆ  
ได้รับการปนเปื้อน เสื่อมหรือด้อยคุณภาพลง และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค ไม่ว่าผู้กระท�าจะหวังผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ย่อมมีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า

ผู้ใดปลอมแปลงเคร่ืองหมายการค้าของผู ้อื่นที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีเจตนาท�าให้เครื่องหมายการค้าของตน 
มีลักษณะท่ีเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู ้อื่น โดยผู ้กระท�ารู ้ว ่า
เครื่องหมายการค้านั้นมีการจดทะเบียนไว้แล้ว ถือเป็นความผิดฐานปลอม
เครื่องหมายการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานของผู้กระท�าผิด ต้องเกิดจากการเจตนา 
ทีจ่ะต่อสูข้ดัขวาง แต่หากผูก้ระท�าไม่รูว่้าบคุคลนัน้เป็นเจ้าพนกังาน ซึง่อาจเกดิจาก 
เจ้าพนักงานไม่แสดงตนเองว่าเป็นเจ้าพนักงาน หรือเจ้าพนักงานกระท�าการ 
โดยไม่ชอบหรือไม่มีอ�านาจ ผู้ที่ต่อสู้ขัดขวางย่อมไม่มีความผิด แต่หากผู้กระท�า 
รู้อยู่แล้ว แต่ยังฝ่าฝืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ย่อมมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 138 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
สองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ท�าลายพินัยกรรม ท�าลายสัญญาเงินกู้ 
หรือเอกสารของผู้อื่น

ผูใ้ดทีม่เีจตนาท�าลายเอกสารหรอืพนิยักรรมของผูอ้ืน่ให้ได้รบัความเสยีหาย
ใช้การไม่ได้ หรอืท�าให้เอกสารเสยีประโยชน์ แม้ว่าการกระท�านัน้จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผูม้สีทิธใินเอกสาร หรอืพนิยักรรมให้ได้รบัความเสยีหายกต็าม ให้ถอืว่าผูก้ระท�าผดิ 
มีความผิดส�าเร็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
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การกระท�าความผิด 
ฐานเหยียดหยามศาสนา 

การที่ประชาชนไทยจะนับถือศาสนาใดย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรม
ตามรฐัธรรมนญู ดงันัน้ เพือ่ไม่ให้เกดิความขดัแย้งในสงัคม จงึมบีทบญัญตัคิุม้ครอง
การกระท�าใดๆ ทีเ่ป็นการเหยยีดหยามศาสนา เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิความแตกแยก
เกี่ยวกับศาสนา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 จึงก�าหนดไว้ว่า ผู้ใดกระท�า 
การใดๆ แก่วัตถุ หรือสถานท่ีอันเป็นท่ีเคารพในทางศาสนาของบุคคลอื่น 
เพ่ือต้องการเหยยีดหยามศาสนานัน้ เช่น กระท�าต่อพระพทุธรปู วหิาร โบสถ์ มสัยดิ 
เป็นต้น ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
เจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง 
หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ�า 
ทัง้ปรบั แต่หากเป็นการกระท�า 
ต่อตัวบุคคล เช่น พระสงฆ์ 
บาทหลวง หรืออิหม่าม 
ไม ่ถือเป ็น วัตถุหรือ 
สถานที่ตามมาตรานี้ 
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การละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องยุติธรรม 
เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความเป็นธรรมในสังคม หากเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 
หรือโดยทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่พึงกระท�า จนเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่ เจ้าพนกังานนัน้ ย่อมมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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