
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตัิ  
ใหใชบทบัญญตัิบรรพ ๑ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทีไ่ดตรวจชําระใหม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย และบทบัญญัติลักษณะ ๒๓ สมาคม ของบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และ

บรรพ ๓ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหยกเลิกบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งได

ใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ 
และบรรพ ๒ ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๔๖๘ 

(๒)  ใหยกเลิกลักษณะ ๒๓ สมาคม  ของบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ซึ่งไดใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๖๙/ตอนที่ ๔๒/หนา ๑/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พาณิชยบรรพ ๓ ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๔๗๑ 
(๓)  ใหใชบทบัญญัติทายพระราชบัญญัตินี้เปนบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม 
 
มาตรา ๔  เอกสารที่มีการใชตราประทับแทนการลงลายมือช่ือตามมาตรา ๙ 

วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ซึ่ง
ไดกระทําข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลสมบูรณเสมือนกับลงลายมือช่ือตอไป 

 
มาตรา ๕  บทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจ

ชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้  ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการใหกูยืมเงินที่ผู
เสมือนไรความสามารถไดกระทําข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖  ผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยูที่ศาลไดตั้งข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ หากยังมิไดจัดทําบัญชีทรัพยสินของผูไมอยูหรือจัดทํายังไมแลวเสร็จ ใหจัดทําใหแลว
เสร็จภายในสามเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํามาตรา ๕๒  และมาตรา ๕๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๗  ใหองคกรหรือหนวยงานที่กฎหมายบัญญัติใหเปนทบวงการเมืองตาม

ความหมายของมาตรา ๗๒  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ 
(๑) แหงพระราชบัญญัตินี้ คงมีฐานะเปนนิติบุคคลตอไป 

 
มาตรา ๘  ใหบรรดาสมาคมที่ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสมาคมตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ 

สมาคมใดที่ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มิไดใชช่ือซึ่งมีคําวา “สมาคม” ประกอบกับชื่อของสมาคมใหย่ืนคําขอ
แกไขขอบังคับของสมาคมใหถูกตองตามมาตรา ๘๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ได
ตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๙  สมาคมตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง สมาคมใด มีวิธีจัดการโดยไมมี

คณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสมาคมตามมาตรา ๗๙ (๖) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ถาสมาคมนั้นไมดําเนินการยื่นคําขอแกไข
ขอบังคับของสมาคมและจัดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสมาคมภายในสองปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  สมาคมตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง สมาคมใด มีสมาชิกไมถึงสิบคน 
หากสมาคมนั้นไมไดจัดใหมีจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๘๑  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียนตามมาตรา ๑๐๒ (๕)  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑  ใหบรรดามูลนิธิที่ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนมูลนิธิตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้  และใหถือวาตราสารกอตั้งมูลนิธิดังกลาว
เปนขอบังคับของมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ ไดตรวจชําระใหมทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

มูลนิธิใดที่ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิไดใชช่ือซึ่งมีคําวา “มูลนิธิ” ประกอบกับชื่อของมูลนิธิ ใหย่ืนคําขอ
แกไขขอบังคับของมูลนิธิใหถูกตองตามมาตรา ๑๑๓  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ได
ตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒  บรรดามูลนิธิที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมิไดเปน

นิติบุคคลถาประสงคจะจัดตั้งเปนนิติบุคคลและใชคําวา “มูลนิธิ” ประกอบชื่อของตนตอไป ตอง
ย่ืนคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๔  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม
ทายพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓  มูลนิธิตามมาตรา ๑๑  วรรคหนึ่ง มูลนิธิใด มีขอบังคับที่กําหนดให

มีผูจัดการของมูลนิธิไมถึงสามคนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามูลนิธินั้นไมดําเนินการยื่น
คําขอแกไขขอบังคับของมูลนิธิเพ่ือใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยบุคคลไมนอยกวาสามคน
เปนผูดําเนินกิจการของมูลนิธิภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
นายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา ๑๒๘  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระ
ใหมทายพระราชบัญญัตินี้เพ่ือส่ังการใหแกไขขอบังคับของมูลนิธิใหถูกตองตามกฎหมายตอไปถา
ปรากฏวามูลนิธิใดไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  ก็ใหนายทะเบียนรองขอตอศาลใหมีคําส่ังให
เลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔  บรรดาระยะเวลาที่บัญญัติไวในบรรพ ๑  แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยและท่ีบัญญัติไวในลักษณะ ๒๓ สมาคม ของบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากระยะเวลาดังกลาวยังไมส้ินสุดลง
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และระยะเวลาที่กําหนดขึ้นตามบทบัญญัติแหงประมวล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้  แตกตางกับระยะเวลาที่
กําหนดไวเดิมใหนําระยะเวลาที่ยาวกวามาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๕  ใหแกเลขมาตราตามที่มีอยูในมาตราตางๆ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยเปนเลขมาตราตามบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจ
ชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้ 

(๑)  “มาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม” ในมาตรา ๑๖๖๖ ใหแกเปน “มาตรา 
๙ วรรคสอง” 

(๒)  “มาตรา ๒๙” ในมาตรา ๑๔๖๔ และมาตรา ๑๕๑๙ ใหแกเปน “มาตรา 
๒๘” 

(๓)  “มาตรา ๓๔” ในมาตรา ๑๖๑๐ และมาตรา ๑๖๑๑ ใหแกเปน “มาตรา 
๓๒” 

(๔)  “มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓” ในมาตรา ๑๕๗๗ ใหแกเปน 
“มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐” 

(๕)  “มาตรา ๖๕” ในมาตรา ๑๖๐๒ ใหแกเปน “มาตรา ๖๒” 
(๖)  “มาตรา ๖๖” ในมาตรา ๑๖๐๒ ใหแกเปน “มาตรา ๖๓” 
(๗)  “มาตรา ๘๑” ในมาตรา ๑๖๗๖ ใหแกเปน “มาตรา ๑๑๐” 
(๘)  “มาตรา ๘๕” ในมาตรา ๑๖๗๗ ใหแกเปน “มาตรา ๑๑๔” 
(๙)  “มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง” ในมาตรา ๓๖๐ ใหแกเปน “มาตรา ๑๖๙ วรรค

สอง” 
(๑๐)  “มาตรา ๑๘๙” ในมาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๑๗๕๔ ใหแกเปน “มาตรา 

๑๙๓/๒๗” 
 
มาตรา ๑๖  บทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นที่อางถึงบทบัญญัติในบรรพ ๑ หรือ

ลักษณะ ๒๓ ในบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหถือวาบทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้นอางถึงบทบัญญัติที่มีนัยเชนเดียวกันในบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๗  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๗ และมาตรา 

๑๒๙๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ได
ตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 อานันท ปนยารชุน 
 นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   

 
ขอความเบื้องตน 

 
มาตรา ๑  กฎหมายนี้ใหเรียกวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
มาตรา  ๒  ใหใชประมวลกฎหมายนี้ตั้ งแตวันที่ ๑ เดือนมกราคม พระ

พุทธศักราช ๒๔๖๘ เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันที่ใชประมวลกฎหมายนี้สืบไป ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ 

และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายนี้หรือซึ่งแยงกับบทแหงประมวล
กฎหมายนี้ 

 
บรรพ ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

ลักษณะ ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๔  กฎหมายนั้น ตองใชในบรรดากรณีซึ่งตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหง

กฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ 
เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณี

แหงทองถ่ิน ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียง
อยางย่ิง และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 

 
มาตรา ๕  ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทํา

โดยสุจริต 
 
มาตรา ๖  ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๗  ถาจะตองเสียดอกเบี้ยแกกันและมิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวโดยนิติ

กรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจง ใหใชอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘  คําวา “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะ

ใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุ
นั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น 

 
มาตรา ๙  เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับใหทําเปนหนังสือ บุคคลผูจะตอง

ทําหนังสือไมจําเปนตองเขียนเอง  แตหนังสือนั้นตองลงลายมือช่ือของบุคคลนั้น 
ลายพิมพนิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอื่นทํานองเชนวานั้นที่ทําลง

ในเอกสารแทนการลงลายมือช่ือ หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคนแลวใหถือเสมอกับ
ลงลายมือช่ือ 

ความในวรรคสองไมใชบังคับแกการลงลายพิมพนิ้วมือ แกงได ตราประทับหรือ
เครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานั้น  ซึ่งทําลงในเอกสารที่ทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อความขอใดขอหนึ่งในเอกสารอาจตีความไดสองนัย นัยไหนจะ

ทําใหเปนผลบังคับได ใหถือเอาตามนัยนั้นดีกวาที่จะถือเอานัยที่ไรผล 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีขอสงสัย  ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกคูกรณีฝายซึ่ง

จะเปนผูตองเสียในมูลหนี้นั้น 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่จํานวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไวทั้งตัวอักษรและ

ตัวเลข ถาตัวอักษรกับตัวเลขไมตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแทจริงได ใหถือเอาจํานวน
เงินหรือปริมาณที่เปนตัวอักษรเปนประมาณ 

 
มาตรา ๑๓  ถาจํานวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไวเปนตัวอักษรหลายแหง

หรือเปนตัวเลขหลายแหง  แตที่แสดงไวหลายแหงนั้นไมตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอัน
แทจริงได ใหถือเอาจํานวนเงินหรือปริมาณนอยที่สุดเปนประมาณ 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่เอกสารทําข้ึนไวหลายภาษา ไมวาจะเปนฉบับเดียวกันหรือ

หลายฉบับก็ตามโดยมีภาษาไทยดวย ถาขอความในหลายภาษานั้นแตกตางกัน  และมิอาจหยั่ง
ทราบเจตนาของคูกรณีไดวาจะใชภาษาใดบังคับใหถือตามภาษาไทย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
บุคคล 

   
 

หมวด ๑ 
บุคคลธรรมดา 

   
 

สวนที่ ๑ 
สภาพบุคคล 

   
 

มาตรา ๑๕  สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและส้ินสุด
ลงเมื่อตาย 

ทารกในครรภมารดาก็สามารถมีสิทธิตางๆ ได หากวาภายหลังคลอดแลวอยูรอด
เปนทารก 

 
มาตรา ๑๖  การนับอายุของบุคคล ใหเร่ิมนับแตวันเกิด ในกรณีที่รูวาเกิดใน

เดือนใดแตไมรูวันเกิด ใหนับวันที่หนึ่งแหงเดือนนั้นเปนวันเกิด แตถาพนวิสัยที่จะหยั่งรูเดือนและ
วันเกิดของบุคคลใด ใหนับอายุบุคคลนั้นตั้งแตวันตนปปฏิทิน ซึ่งเปนปที่บุคคลนั้นเกิด 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายรวมกัน ถาเปนการพน

วิสัยที่จะกําหนดไดวาคนไหนตายกอนหลัง ใหถือวาตายพรอมกัน 
 
มาตรา ๑๘  สิทธิของบุคคลในการที่จะใชนามอันชอบที่จะใชไดนั้นถามีบุคคลอื่น

โตแยงก็ดี หรือบุคคลผูเปนเจาของนามนั้นตองเส่ือมเสียประโยชนเพราะการที่มีผูอ่ืนมาใชนาม
เดียวกันโดยมิไดรับอํานาจใหใชไดก็ดีบุคคลผูเปนเจาของนามจะเรียกใหบุคคลนั้นระงับความ
เสียหายก็ได ถาและเปนที่พึงวิตกวาจะตองเสียหายอยูสืบไป จะรองขอตอศาลใหส่ังหามก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
ความสามารถ 

   
 

มาตรา ๑๙  บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุย่ีสิบป
บริบูรณ 

 
มาตรา ๒๐  ผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรส หากการสมรสนั้นไดทํา

ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔๘ 
 
มาตรา ๒๑  ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดย

ชอบธรรมกอน การใดๆ ที่ผูเยาวไดทําลงปราศจากความยินยอมเชนวานั้นเปนโมฆียะ เวนแตจะ
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๒๒  ผูเยาวอาจทําการใดๆ ไดทั้งส้ิน หากเปนเพียงเพ่ือจะไดไปซึ่งสิทธิ

อันใดอันหนึ่ง หรือเปนการเพื่อใหหลุดพนจากหนาที่อันใดอันหนึ่ง 
 
มาตรา ๒๓  ผูเยาวอาจทําการใดๆ ไดทั้งส้ิน ซึ่งเปนการตองทําเองเฉพาะตัว 
 
มาตรา ๒๔  ผูเยาวอาจทําการใดๆ ไดทั้งส้ิน  ซึ่งเปนการสมแกฐานานุรูปแหงตน

และเปนการอันจําเปนในการดํารงชีพตามสมควร 
 
มาตรา ๒๕  ผูเยาวอาจทําพินัยกรรมไดเมื่ออายุสิบหาปบริบูรณ 
 
มาตรา ๒๖  ถาผูแทนโดยชอบธรรมอนุญาตใหผูเยาวจําหนายทรัพยสินเพื่อการ

อันใดอันหนึ่งอันไดระบุไว ผูเยาวจะจําหนายทรัพยสินนั้นเปนประการใดภายในขอบของการที่ระบุ
ไวนั้นก็ทําไดตามใจสมัคร อนึ่ง ถาไดรับอนุญาตใหจําหนายทรัพยสินโดยมิไดระบุวาเพ่ือการอันใด
ผูเยาวก็จําหนายไดตามใจสมัคร 

 
มาตรา ๒๗  ผูแทนโดยชอบธรรมอาจใหความยินยอมแกผูเยาวในการประกอบ

ธุรกิจทางการคาหรือธุรกิจอื่น หรือในการทําสัญญาเปนลูกจางในสัญญาจางแรงงานได  ในกรณีที่
ผูแทนโดยชอบธรรมไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูเยาวอาจรองขอตอศาลใหส่ัง
อนุญาตได 

ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจางแรงงานตามวรรคหนึ่ง ให
ผูเยาวมีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการประกอบธุรกิจหรือการทํางานที่ไดรับความยินยอมหรือที่ไดรับอนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง กอใหเกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเส่ือมเสียแกผูเยาว ผูแทนโดยชอบธรรมอาจ
บอกเลิกความยินยอมที่ไดใหแกผูเยาวเสียได หรือในกรณีที่ศาลอนุญาต  ผูแทนโดยชอบธรรม
อาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนการอนุญาตที่ไดใหแกผูเยาวนั้นเสียได 

ในกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ผูเยาวอาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมได 

การบอกเลิกความยินยอมโดยผูแทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาต
โดยศาล ยอมทําใหฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวของผูเยาวส้ินสุดลง แตไม
กระทบกระเทือนการใดๆ ที่ผูเยาวไดกระทําไปแลวกอนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอน
การอนุญาต 

 
มาตรา ๒๘  บุคคลวิกลจริตผูใด ถาคูสมรสก็ดี ผูบุพการีกลาวคือ บิดา มารดา 

ปูยา ตายาย ทวดก็ดี ผูสืบสันดานกลาวคือ ลูก หลาน เหลน ล่ือก็ดี ผูปกครองหรือผูพิทักษก็ดี ผู
ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยูก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี รองขอตอศาลใหส่ังใหบุคคลวิกลจริตผู
นั้นเปนคนไรความสามารถ ศาลจะสั่งใหบุคคลวิกลจริตผูนั้นเปนคนไรความสามารถก็ได 

บุคคลซึ่งศาลไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยูใน
ความอนุบาล  การแตงตั้งผูอนุบาล  อํานาจหนาที่ของผูอนุบาลและการสิ้นสุดของความเปนผู
อนุบาล ใหเปนไปตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายนี้ 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  การใดๆ อันบุคคลซึ่งศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถไดกระทําลง

การนั้นเปนโมฆียะ 
 
มาตรา ๓๐  การใดๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่ งศาลยังมิได ส่ังให เปนคนไร

ความสามารถไดกระทําลง การนั้นจะเปนโมฆียะตอเมื่อไดกระทําในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู 
และคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูแลวดวยวาผูกระทําเปนคนวิกลจริต 

 
มาตรา ๓๑  ถาเหตุที่ทําใหเปนคนไรความสามารถไดส้ินสุดไปแลวและเมื่อ

บุคคลผูนั้นเองหรือบุคคลใดๆ ดังกลาวมาในมาตรา ๒๘ รองขอตอศาลก็ใหศาลสั่งเพิกถอนคําส่ัง
ที่ใหเปนคนไรความสามารถนั้น 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๒  บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือประพฤติ

สุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา  หรือมีเหตุอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น จนไมสามารถ
จะจัดทําการงานโดยตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๘ รองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปน
คนเสมือนไรความสามารถก็ได 

บุคคลซึ่งศาลไดส่ังใหเปนคนเสมือนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยู
ในความพิทักษ การแตงตั้งผูพิทักษ  ใหเปนไปตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายนี้ 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยการสิ้นสุดของความเปนผูปกครองในบรรพ ๕ แหง
ประมวลกฎหมายนี้ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของการเปนผูพิทักษโดยอนุโลม 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๓  ในคดีที่มีการรองขอใหศาลสั่งใหบุคคลใดเปนคนไรความสามารถ

เพราะวิกลจริต  ถาทางพิจารณาไดความวาบุคคลนั้นไมวิกลจริตแตมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อมีคําขอของคูความหรือของบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๘ ศาลอาจ
ส่ังใหบุคคลนั้นเปนคนเสมือนไรความสามารถก็ได หรือในคดีที่มีการรองขอใหศาลสั่งใหบุคคลใด
เปนคนเสมือนไรความสามารถเพราะมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ถาทางพิจารณาไดความวา
บุคคลนั้นวิกลจริต เมื่อมีคําขอของคูความหรือของบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๘ ศาลอาจสั่ง
ใหบุคคลนั้นเปนคนไรความสามารถก็ได 

 
มาตรา ๓๔  คนเสมือนไรความสามารถนั้น ตองไดรับความยินยอมของผูพิทักษ

กอนแลวจึงจะทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได 
(๑)  นําทรัพยสินไปลงทุน 
(๒)  รับคืนทรัพยสินที่ไปลงทุน ตนเงินหรือทุนอยางอ่ืน 
(๓)  กูยืมหรือใหกูยืมเงิน ยืมหรือใหยืมสังหาริมทรัพยอันมีคา 
(๔)  รับประกันโดยประการใดๆ อันมีผลใหตนตองถูกบังคับชําระหนี้ 
(๕)  เชาหรือใหเชาสังหาริมทรัพยมีกําหนดระยะเวลาเกินกวาหกเดือนหรือ

อสังหาริมทรัพยมีกําหนดระยะเวลาเกินกวาสามป 
(๖)  ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอควรแกฐานานุรูป เพ่ือการกุศล การสังคม 

หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา 
(๗)  รับการใหโดยเสนหาที่มีเง่ือนไขหรือคาภาระติดพัน หรือไมรับการใหโดย

เสนหา 
(๘)   ทํ าการอย า งหนึ่ งอย า งใดเพื่ อจะไดมาหรือปลอยไปซึ่ ง สิทธิ ใน

อสังหาริมทรัพยหรือในสังหาริมทรัพยอันมีคา 
(๙)  กอสรางหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน หรือซอมแซม

อยางใหญ 
(๑๐)  เสนอคดีตอศาลหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ เวนแตการรองขอตาม

มาตรา ๓๕ หรือการรองขอถอนผูพิทักษ 
(๑๑)  ประนีประนอมยอมความหรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถามีกรณีอ่ืนใดนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ซึ่งคนเสมือนไรความสามารถอาจ
จัดการไปในทางเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว ในการสั่งใหบุคคลใดเปนคน
เสมือนไรความสามารถ หรือเมื่อผูพิทักษรองขอในภายหลัง ศาลมีอํานาจสั่งใหคนเสมือนไร
ความสามารถนั้นตองไดรับความยินยอมของผูพิทักษกอนจึงจะทําการนั้นได 

ในกรณีที่คนเสมือนไรความสามารถไมสามารถจะทําการอยางหนึ่งอยางใดที่
กลาวมาในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไดดวยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ ศาลจะสั่งใหผูพิทักษเปนผูมีอํานาจกระทําการนั้นแทนคนเสมือนไรความสามารถก็ได 
ในกรณีเชนนี้ ใหนําบทบัญญัติที่เก่ียวกับผูอนุบาลมาใชบังคับแกผูพิทักษโดยอนุโลม 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การใดกระทําลงโดยฝาฝนบทบัญญัติมาตรานี้ การนั้นเปนโมฆียะ 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผูพิทักษไมยินยอมใหคนเสมือนไรความสามารถกระทํา

การอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๔ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อคนเสมือนไร
ความสามารถรองขอ ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตใหกระทําการนั้นโดยไมตองรับความยินยอมจากผู
พิทักษก็ได  ถาการนั้นจะเปนคุณประโยชนแกคนเสมือนไรความสามารถ 

 
มาตรา ๓๖  ถาเหตุที่ศาลไดส่ังใหเปนคนเสมือนไรความสามารถไดส้ินสุดไปแลว

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๓ 
ภูมิลําเนา 

   
 

มาตรา ๓๗  ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา ไดแกถ่ินอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยูเปน
แหลงสําคัญ 

 
มาตรา ๓๘  ถาบุคคลธรรมดามีถ่ินที่อยูหลายแหงซึ่งอยูสับเปลี่ยนกันไปหรือมี

หลักแหลงที่ทําการงานเปนปกติหลายแหง ใหถือเอาแหงใดแหงหนึ่งเปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น 
 
มาตรา ๓๙  ถาภูมิลําเนาไมปรากฏ ใหถือวาถ่ินที่อยูเปนภูมิลําเนา 
 
มาตรา ๔๐  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูไมมีที่อยูปกติเปนหลักแหลง หรือเปนผู

ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหลงที่ทําการงาน  พบตัวในถิ่นไหนใหถือวาถ่ินนั้น
เปนภูมิลําเนาของบุคคลนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  ภูมิลําเนายอมเปลี่ยนไปดวยการยายถิ่นที่อยู พรอมดวยเจตนา
ปรากฏชัดแจงวาจะเปลี่ยนภูมิลําเนา 

 
มาตรา ๔๒  ถาบุคคลใดไดเลือกเอาถ่ินใด  โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจงวาจะให

เปนภูมิลําเนาเฉพาะการเพื่อทําการใด ใหถือวาถ่ินนั้นเปนภูมิลําเนาเฉพาะการสําหรับการนั้น 
 
มาตรา ๔๓  ภูมิลําเนาของสามีและภริยา  ไดแกถ่ินที่อยูที่สามีและภริยาอยูกิน

ดวยกันฉันสามีภริยา เวนแตสามีหรือภริยาไดแสดงเจตนาใหปรากฏวามีภูมิลําเนาแยกตางหาก
จากกัน 

 
มาตรา ๔๔  ภูมิลําเนาของผูเยาว  ไดแกภูมิลําเนาของผูแทนโดยชอบธรรมซึ่ง

เปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง 
ในกรณีที่ผูเยาวอยูใตอํานาจปกครองของบิดามารดา ถาบิดาและมารดามี

ภูมิลําเนาแยกตางหากจากกัน ภูมิลําเนาของผูเยาวไดแกภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู
ดวย 

 
มาตรา ๔๕  ภูมิลําเนาของคนไรความสามารถ  ไดแกภูมิลําเนาของผูอนุบาล 
 
มาตรา ๔๖  ภูมิลําเนาของขาราชการ ไดแกถ่ินอันเปนที่ทําการตามตําแหนง

หนาที่ หากมิใชเปนตําแหนงหนาที่ช่ัวคราวชั่วระยะเวลาหรือเปนเพียงแตงตั้งไปเฉพาะการครั้ง
เดียวคราวเดียว 

 
มาตรา ๔๗  ภูมิลําเนาของผูที่ถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตาม

คําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย ไดแกเรือนจําหรือทัณฑสถานที่ถูกจําคุกอยู จนกวาจะไดรับการปลอย
ตัว 

 
สวนที่ ๔ 
สาบสูญ 

   
 

มาตรา ๔๘  ถาบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูโดยมิไดตั้งตัวแทนผูรับ
มอบอํานาจทั่วไปไว และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือ
พนักงานอัยการรองขอ  ศาลจะสั่งใหทําการอยางหนึ่งอยางใดไปพลางกอนตามที่จําเปนเพื่อ
จัดการทรัพยสินของบุคคลผูไมอยูนั้นก็ได 

เมื่อเวลาไดลวงเลยไปหนึ่งปนับแตวันที่ผูไมอยูนั้นไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยู และไมมีผูใดไดรับขาวเก่ียวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดี หรือหนึ่งปนับแตวันมีผูไดพบเห็น
หรือไดทราบขาวมาเปนครั้งหลังสุดก็ดี เมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งรองขอ ศาลจะตั้งผูจัดการ
ทรัพยสินของผูไมอยูข้ึนก็ได 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผูไมอยูไดตั้งตัวแทนผูรับมอบอํานาจทั่วไปไวและสัญญา

ตัวแทนระงับสิ้นไป หรือปรากฏวาตัวแทนผูรับมอบอํานาจทั่วไปไดจัดการทรัพยสินนั้นในลักษณะ
ที่อาจเสียหายแกบุคคลดังกลาว ใหนํามาตรา ๔๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ ศาลจะสั่งใหตัวแทน

ผูรับมอบอํานาจทั่วไปจัดทําบัญชีทรัพยสินของผูไมอยูข้ึนตามที่ศาลจะมีคําส่ังก็ได 
 
มาตรา ๕๑  ภายใตบังคับมาตรา ๘๐๒ ถาตัวแทนผูรับมอบอํานาจทั่วไปเห็นเปน

การจําเปนจะตองทําการอันใดอันหนึ่งเกินขอบอํานาจที่ไดรับไว ตองขออนุญาตตอศาล และเมื่อ
ศาลสั่งอนุญาตแลวจึงจะกระทําการนั้นได 

 
มาตรา ๕๒  ผูจัดการทรัพยสินที่ศาลไดตั้งข้ึน ตองทําบัญชีทรัพยสินของผูไมอยู

ใหเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันทราบคําส่ังตั้งของศาล แตผูจัดการทรัพยสินจะรองขอตอศาล
ใหขยายเวลาก็ได 

 
มาตรา ๕๓  บัญชีทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ตองมีพยานลง

ลายมือช่ือรับรองความถูกตองอยางนอยสองคน พยานสองคนนั้นตองเปนคูสมรสหรือญาติของผู
ไมอยูซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตถาไมมีคูสมรสหรือหาญาติไมได หรือคูสมรสและญาติไมยอมเปน
พยาน จะใหผูอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเปนพยานก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ผูจัดการทรัพยสินมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับตัวแทนผูรับมอบ

อํานาจทั่วไปตามมาตรา ๘๐๑ และมาตรา ๘๐๒ ถาผูจัดการทรัพยสินเห็นเปนการจําเปนจะตองทํา
การอันใดอันหนึ่งเกินขอบอํานาจ ตองขออนุญาตตอศาล และเมื่อศาลส่ังอนุญาตแลวจึงจะกระทํา
การนั้นได 

 
มาตรา ๕๕  ถาผูไมอยูไดตั้งตัวแทนผูรับมอบอํานาจเฉพาะการอันใดไว ผูจัดการ

ทรัพยสินจะเขาไปเกี่ยวของกับการอันเปนอํานาจเฉพาะการนั้นไมได แตถาปรากฏวาการที่ตัวแทน
จัดทําอยูนั้นอาจจะเสียหายแกผูไมอยู ผูจัดการทรัพยสินจะรองขอใหศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสีย
ก็ได 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ หรือเมื่อศาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นสมควรศาลอาจสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพยสินของผูไม

อยูตลอดจนการมอบคืนทรัพยสินนั้น 
(๒)  ใหผูจัดการทรัพยสินแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินของผูไมอยู 
(๓)  ถอดถอนผูจัดการทรัพยสิน และตั้งผูอ่ืนใหเปนผูจัดการทรัพยสินแทน

ตอไป 
 
มาตรา ๕๗  ในคําส่ังตั้งผูจัดการทรัพยสิน ศาลจะกําหนดบําเหน็จใหแกผูจัดการ

ทรัพยสินโดยจายจากทรัพยสินของผูไมอยูนั้นก็ได ถาศาลมิไดกําหนด ผูจัดการทรัพยสินจะรองขอ
ตอศาลใหกําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได 

ถาผูจัดการทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงานอัยการรองขอ หรือเมื่อมี
กรณีปรากฏแกศาลวา  พฤติการณเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลจะส่ัง
กําหนดบําเหน็จ งด ลด เพ่ิม หรือกลับใหบําเหน็จแกผูจัดการทรัพยสินอีกก็ได 

 
มาตรา ๕๘  ความเปนผูจัดการทรัพยสินยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  ผูไมอยูนั้นกลับมา 
(๒)  ผูไมอยูนั้นมิไดกลับมาแตไดจัดการทรัพยสินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการ

ทรัพยสินของตนแลว 
(๓)  ผูไมอยูถึงแกความตายหรือศาลมีคําส่ังใหเปนคนสาบสูญ 
(๔)  ผูจัดการทรัพยสินลาออกหรือถึงแกความตาย 
(๕)  ผูจัดการทรัพยสินเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ผูจัดการทรัพยสินเปนบุคคลลมละลาย 
(๗)  ศาลถอดถอนผูจัดการทรัพยสิน 
 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ความเปนผูจัดการทรัพยสินสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 

๕๘ (๔) (๕) หรือ (๖) ผูจัดการทรัพยสินหรือทายาทของผูจัดการทรัพยสิน ผูจัดการมรดก ผู
อนุบาลผูพิทักษ เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูมีหนาที่ดูแลทรัพยสินของผูจัดการทรัพยสิน 
แลวแตกรณี จะตองแถลงใหศาลทราบถึงความสิ้นสุดนั้นโดยไมชักชาเพ่ือศาลจะไดมีคําส่ังเก่ียวกบั
ผูจัดการทรัพยสินตอไปตามที่เห็นสมควร ในระหวางเวลาดังกลาวนั้น บุคคลดังกลาวจะตอง
จัดการตามควรแกพฤติการณเพ่ือรักษาประโยชนของผูไมอยู จนกวาจะไดสงมอบทรัพยสินของผู
ไมอยูใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่ศาลจะไดมีคําส่ัง 

 
มาตรา ๖๐  ใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนแหงประมวลกฎหมายนี้ มาใชบังคับ

แกการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๑  ถาบุคคลใดไดไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู และไมมีใครรูแนวา
บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไมตลอดระยะเวลาหาป เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ 
ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญก็ได 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งใหลดเหลือสองป 
(๑)  นับแตวันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถาบุคคลนั้นอยูในการรบหรือ

สงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกลาว 
(๒)  นับแตวันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทําลายหรือสูญ

หายไป 
(๓)  นับแตวันที่เหตุอันตรายแกชีวิตนอกจากที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ไดผาน

พนไป ถาบุคคลนั้นตกอยูในอันตรายเชนวานั้น 
 
มาตรา ๖๒  บุคคลซึ่งศาลไดมีคําส่ังใหเปนคนสาบสูญ ใหถือวาถึงแกความตาย

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังที่ระบุไวในมาตรา ๖๑ 
 
มาตรา ๖๓  เมื่อบุคคลผูถูกศาลส่ังใหเปนคนสาบสูญนั้นเองหรือผูมีสวนไดเสีย

หรือพนักงานอัยการรองขอตอศาล  และพิสูจนไดวาบุคคลผูถูกศาลส่ังใหเปนคนสาบสูญนั้นยังคง
มีชีวิตอยูก็ดี  หรือวาตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไวในมาตรา ๖๒ ก็ดี ใหศาลสั่งถอน
คําส่ังใหเปนคนสาบสูญนั้น แตการถอนคําส่ังนี้ยอมไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณแหงการ
ทั้งหลายอันไดทําไปโดยสุจริตในระหวางเวลาตั้งแตศาลมีคําส่ังใหเปนคนสาบสูญจนถึงเวลาถอน
คําส่ังนั้น 

บุคคลผูไดทรัพยสินมาเนื่องแตการที่ศาลสั่งใหบุคคลใดเปนคนสาบสูญ แตตอง
เสียสิทธิของตนไปเพราะศาลสั่งถอนคําส่ังใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญ ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภ
มิควรไดแหงประมวลกฎหมายนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๔  คําส่ังศาลใหเปนคนสาบสูญหรือคําส่ังถอนคําส่ังใหเปนคนสาบสูญ

ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมวด ๒ 
นิตบิุคคล 

   
 

สวนที่ ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๖๕  นิติบุคคลจะมีข้ึนไดก็แตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้

หรือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๖๖  นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

นี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวใน
กฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง 

 
มาตรา  ๖๗  ภายใตบังคับมาตรา ๖๖  นิติบุคคลยอมมี สิทธิและหนาที่

เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคล
ธรรมดาเทานั้น 

 
มาตรา ๖๘  ภูมิลําเนาของนิติบุคคลไดแกถ่ินอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญหรือถ่ิน

อันเปนที่ตั้งที่ทําการ หรือถ่ินที่ไดเลือกเอาเปนภูมิลําเนาเฉพาะการตามขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 
 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งทําการหลายแหงหรือมีสํานักงานสาขา ให

ถือวาถ่ินอันเปนที่ตั้งของที่ทําการหรือของสํานักงานสาขาเปนภูมิลําเนาในสวนกิจการอันไดกระทํา 
ณ ที่นั้นดวย 

 
มาตรา ๗๐  นิติบุคคลตองมีผูแทนคนหนึ่งหรือหลายคน ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะไดกําหนดไว 
ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่นิติบุคคลมีผูแทนหลายคน การดําเนินกิจการของนิติ

บุคคลใหเปนไปตามเสียงขางมากของผูแทนของนิติบุคคลนั้น เวนแตจะไดมีขอกําหนดไวเปน
ประการอื่นในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง 

 
มาตรา ๗๒  การเปลี่ยนตัวผูแทนของนิติบุคคล หรือการจํากัดหรือแกไข
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เปลี่ยนแปลงอํานาจของผูแทนของนิติบุคคล ใหมีผลตอเมื่อไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับหรือ
ตราสารจัดตั้งแลว  แตจะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริตมิได 

 
มาตรา ๗๓  ถามีตําแหนงวางลงในจํานวนผูแทนของนิติบุคคล และมีเหตุอัน

ควรเชื่อวาการปลอยตําแหนงวางไวนาจะเกิดความเสียหายขึ้นได เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการรองขอ ศาลจะแตงตั้งผูแทนชั่วคราวขึ้นก็ได 

 
มาตรา ๗๔  ถาประโยชนไดเสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชนไดเสียของผูแทน

ของนิติบุคคลในการอันใด  ผูแทนของนิติบุคคลนั้นจะเปนผูแทนในการอันนั้นไมได 
 
มาตรา ๗๕  ถากรณีตามมาตรา ๗๔ เปนเหตุใหไมมีผูแทนของนิติบุคคล

เหลืออยู หรือผูแทนของนิติบุคคลที่เหลืออยูมีจํานวนไมพอจะเปนองคประชุม หรือไมพอจะ
กระทําการอันนั้นได หากกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้น มิไดมีขอกําหนด
ในเรื่องนี้ไวเปนอยางอ่ืน ใหนําความในมาตรา ๗๓ มาใชบังคับเพื่อตั้งผูแทนเฉพาะการโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๗๖  ถาการกระทําตามหนาที่ของผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทํา

การแทนนิติบุคคล เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นตองรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น  แตไมสูญเสียสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกผูกอความเสียหาย 

ถาความเสียหายแกบุคคลอื่นเกิดจากการกระทําที่ไมอยูในขอบวัตถุประสงคหรือ
อํานาจหนาที่ของนิติบุคคล  บรรดาบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งที่ไดเห็นชอบใหกระทําการนั้น
หรือไดเปนผูกระทําการดังกลาว ตองรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูที่ไดรับความ
เสียหายนั้น 

 
มาตรา ๗๗  ใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนแหงประมวลกฎหมายนี้ มาใชบังคับ

แกความเกี่ยวพันระหวางนิติบุคคลกับผูแทนของนิติบุคคล และระหวางนิติบุคคล หรือผูแทนของ
นิติบุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๒ 
สมาคม 

   
 

มาตรา ๗๘  การกอตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน
และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๙  ขอบังคับของสมาคมอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑)  ช่ือสมาคม 
(๒)  วัตถุประสงคของสมาคม 
(๓)  ที่ตั้งสํานักงานใหญ และท่ีตั้งสํานักงานสาขาทั้งปวง 
(๔)  วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕)  อัตราคาบํารุง 
(๖)  ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคม ไดแก จํานวนกรรมการ การ

ตั้งกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ 

(๗)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพยสินของสมาคม 
(๘)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
 
มาตรา ๘๐  สมาคมตองใชช่ือซึ่งมีคําวา “สมาคม” ประกอบกับชื่อของสมาคม 
 
มาตรา ๘๑  การขอจดทะเบียนสมาคมนั้น ใหผูจะเปนสมาชิกของสมาคมจํานวน

ไมนอยกวาสามคน รวมกันยื่นคําขอเปนหนังสือตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่สํานักงานใหญของ
สมาคมจะตั้งข้ึน พรอมกับแนบขอบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู และอาชีพของผูจะเปนสมาชิก
ไมนอยกวาสิบคน และรายชื่อ ที่อยูและอาชีพของผูจะเปนกรรมการของสมาคมมากับคําขอดวย 

 
มาตรา ๘๒  เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนพรอมทั้งขอบังคับแลวเห็น

วาคําขอนั้นถูกตองตามมาตรา ๘๑ และขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๗๙ และวัตถุประสงคของ
สมาคมไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุข
ของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจงในคําขอหรือขอบังคับสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสมาคม และผูจะเปนกรรมการของสมาคมนั้นมีฐานะและความประพฤติ
เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคม ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออก
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกสมาคมนั้น และประกาศการจัดตั้งสมาคมในราชกิจจา
นุเบกษา 

ถานายทะเบียนเห็นวาคําขอหรือขอบังคับไมถูกตองตามมาตรา ๘๑ หรือมาตรา 
๗๙ หรือรายการซึ่งจดแจงในคําขอหรือขอบังคับไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของสมาคม หรือผู
จะเปนกรรมการของสมาคมมีฐานะหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของสมาคม ใหมีคําส่ังใหผูย่ืนคําขอจดทะเบียนแกไขหรือเปล่ียนแปลงใหถูกตอง 
เมื่อแกไขหรือเปล่ียนแปลงถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ใหแกสมาคมนั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุประสงคของสมาคม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ หรือผูย่ืนคําขอจดทะเบียนไมแกไขหรือเปล่ียนแปลงใหถูกตอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน
และแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนไปยังผูย่ืนคําขอจดทะเบียนโดยมิชักชา 

ผูย่ืนคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ังไมรับการจดทะเบียน 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยใหผู
อุทธรณทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๘๓  สมาคมที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘๔  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมจะกระทําไดก็แตโดยมติของ

ที่ประชุมใหญ และสมาคมตองนําขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนแหง
ทองที่ที่สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดลงมติและใหนําความใน
มาตรา ๘๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อนายทะเบียนไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได 

 
มาตรา ๘๕  การแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลง

กรรมการของสมาคม ใหกระทําตามขอบังคับของสมาคม และสมาคมตองนําไปจดทะเบียนตอ
นายทะเบียนแหงทองที่ที่สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
แตงตั้งหรือเปล่ียนแปลงกรรมการของสมาคม 

ถานายทะเบียนเห็นวากรรมการของสมาคมตามวรรคหนึ่งผูใด มีฐานะหรือความ
ประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคม นายทะเบียนจะไมรับจด
ทะเบียนกรรมการของสมาคมผูนั้นก็ได ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการของ
สมาคม นายทะเบียนตองแจงเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนใหสมาคมทราบภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ย่ืนคําขอจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๘๒ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ในระหวางที่ยังไมมีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหมถาขอบังคับของ
สมาคมมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหกรรมการของสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหนาที่กรรมการของ
สมาคมตอไปจนกวาจะไดมีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม 

 
มาตรา ๘๖  คณะกรรมการของสมาคมเปนผูดําเนินกิจการของสมาคมตาม

กฎหมายและขอบังคับ ภายใตการควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗  คณะกรรมการของสมาคมเปนผูแทนของสมาคมในกิจการอัน
เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๘๘  บรรดากิจการที่คณะกรรมการของสมาคมไดกระทําไป  แมจะ

ปรากฏในภายหลังวามีขอบกพรองเก่ียวกับการตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการของสมาคม กิจการ
นั้นยอมมีผลสมบูรณ 

 
มาตรา ๘๙  สมาชิกของสมาคมมีสิทธิที่จะตรวจตรากิจการและทรัพยสินของ

สมาคมในระหวางเวลาทําการของสมาคมได 
 
มาตรา ๙๐  สมาชิกของสมาคมตองชําระคาบํารุงเต็มจํานวนในวันที่สมัครเขา

เปนสมาชิกหรือในวันเริ่มตนของระยะเวลาชําระคาบํารุง แลวแตกรณี เวนแตขอบังคับของสมาคม
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๙๑  สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเมื่อใดก็ได เวนแตขอบังคบั

ของสมาคมจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๙๒  สมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบในหนี้ของสมาคมไมเกินจํานวน

คาบํารุงที่สมาชิกนั้นคางชําระอยู 
 
มาตรา ๙๓  คณะกรรมการของสมาคมตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญอยาง

นอยปละครั้ง 
 
มาตรา ๙๔  คณะกรรมการของสมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต

จะเห็นสมควร 
สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจํานวน

ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดไวในขอบังคับจะทําหนังสือรองขอ
ตอคณะกรรมการของสมาคมใหประชุมใหญวิสามัญก็ได ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงค
ใหเรียกประชุมเพื่อการใด 

เมื่อคณะกรรมการของสมาคมไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยจัดใหมีการประชุมขึ้น
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 

ถาคณะกรรมการของสมาคมไมเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม 
สมาชิกที่เปนผูรองขอใหเรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนสมาชิกที่
กําหนดตามวรรคสองจะเรียกประชุมเองก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๕  ในการเรียกประชุมใหญ คณะกรรมการของสมาคมตองสงหนังสือ

นัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีช่ือในทะเบียนของสมาคมกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
หรือลงพิมพโฆษณาอยางนอยสองคราวในหนังสือพิมพที่แพรหลายในทองที่ฉบับหนึ่งกอนวันนัด
ประชุมไมนอยกวาเจ็ดวันก็ได 

การเรียกประชุมใหญตองระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมและ
จัดสงรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวของตามควรไปพรอมกันดวย สําหรับการเรียกประชุมใหญ
โดยการพิมพโฆษณา รายละเอียดและเอกสารดังกลาวตองจัดไวและพรอมที่จะมอบใหแกสมาชิก
ที่รองขอ ณ สถานที่ที่ผูเรียกประชุมกําหนด 

 
มาตรา ๙๖  การประชุมใหญของสมาคมตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม เวนแตขอบังคับของสมาคมจะกําหนดองค
ประชุมไวเปนอยางอ่ืน 

ในการประชุมใหญครั้งใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวและการประชุม
ใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิก ก็ใหงดการประชุม แตถาเปนการประชุมใหญที่สมาชิก
มิไดเปนผูรองขอ ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งโดยจัดใหมีการ
ประชุมขึ้นภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจําตอง
ครบองคประชุม 

 
มาตรา ๙๗  มติของที่ประชุม  ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตกรณี

ที่ขอบังคับของสมาคมกําหนดเสียงขางมากไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ 
สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๙๘  สมาชิกจะมอบอํานาจใหสมาชิกผูใดมาเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได  เวนแตขอบังคับของสมาคมจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่จะมีมติในเรื่องใด  ถาสวนไดเสียของกรรมการหรือสมาชิก

ของสมาคมผูใดขัดกับประโยชนไดเสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได 

 
มาตรา ๑๐๐  ในการประชุมใหญครั้งใด ถาไดมีการนัดประชุมหรือการลงมติโดย

ไมปฏิบัติตาม  หรือฝาฝนขอบังคับของสมาคมหรือบทบัญญัติในสวนนี้ สมาชิก หรือพนักงาน
อัยการอาจรองขอใหศาลส่ังเพิกถอนมติในการประชุมใหญครั้งนั้นได แตตองรองขอตอศาล
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๑  สมาคมยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ 
(๑)  เมื่อมีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ 
(๒)  ถาสมาคมตั้งข้ึนไวเฉพาะระยะเวลาใด เมื่อส้ินระยะเวลานั้น 
(๓)  ถาสมาคมตั้งข้ึนเพื่อกระทํากิจการใด เมื่อกิจการนั้นสําเร็จแลว 
(๔)  เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก 
(๕)  เมื่อสมาคมลมละลาย 
(๖)  เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา ๑๐๒ 
(๗)  เมื่อศาลส่ังใหเลิกตามมาตรา ๑๐๔ 
 
มาตรา ๑๐๒  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนไดใน

กรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนวา วัตถุประสงคของสมาคมขัดตอ

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน
หรือความมั่นคงของรัฐ  และนายทะเบียนไดส่ังใหแกไขแลวแตสมาคมไมปฏิบัติตามภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

(๒)  เมื่อปรากฏวาการดําเนินกิจการของสมาคมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 

(๓)  เมื่อสมาคมหยุดดําเนินกิจการติดตอกันตั้งแตสองปข้ึนไป 
(๔)  เมื่อปรากฏวาสมาคมใหหรือปลอยใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชกรรมการของ

สมาคมเปนผูดําเนินกิจการของสมาคม 
(๕)  เมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือนอยกวาสิบคนมาเปนเวลาติดตอกันกวาสองป 
 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังใหถอนชื่อสมาคมใดออกจากทะเบียนตาม

มาตรา ๑๐๒ แลว ใหนายทะเบียนแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลไปยังสมาคมนั้นโดยมิชักชา และ
ประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือสมาชิกของสมาคมจํานวนไมนอยกวาสามคน มีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได โดยทําเปน
หนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และใหนําความในมาตรา 
๘๒ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๒  ผูมีสวนไดเสียอาจรองขอใหนาย

ทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได  ถานายทะเบียนไมปฏิบัติตามคํารองขอโดยไมแจง
เหตุผลใหผูรองขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนไดแจงเหตุผลใหทราบแลวแตผู
รองขอไมพอใจในเหตุผลดังกลาว  ผูรองขอนั้นจะรองขอตอศาลใหส่ังเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อสมาคมมีเหตุตองเลิกตามมาตรา ๑๐๑ (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔)  ใหคณะกรรมการของสมาคมที่อยูในตําแหนงขณะมีการเลิกสมาคมแจงการเลิกสมาคมตอ
นายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเลิกสมาคม 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหสมาคมลมละลายตามมาตรา 
๑๐๑ (๕) หรือมีคําส่ังถึงที่สุดใหเลิกสมาคมตามมาตรา ๑๐๔ ใหศาลแจงคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ดังกลาวใหนายทะเบียนทราบดวย 

ใหนายทะเบียนประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีที่มีการเลิกสมาคม ใหมีการชําระบัญชีสมาคมและใหนํา

บทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีสมาคมโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๗  เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด จะแบงใหแก

สมาชิกของสมาคมนั้นไมได  ทรัพยสินที่เหลือนั้นจะตองโอนใหแกสมาคมหรือมูลนิธิ หรือนิติ
บุคคลที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการสาธารณกุศล ตามที่ไดระบุช่ือไวในขอบังคับของสมาคม หรือ
ถาขอบังคับไมไดระบุช่ือไวก็ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ แตถาขอบังคับของสมาคมหรือที่
ประชุมใหญมิไดระบุผูรับโอนทรัพยสินดังกลาวไว หรือระบุไวแตไมสามารถปฏิบัติได ใหทรัพยสิน
ที่เหลืออยูนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๐๘  ผูใดประสงคจะขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับสมาคมที่นายทะเบียนเก็บ

รักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาเอกสารดังกลาว พรอมดวยคํารับรองวาถูกตอง ใหย่ืน
คําขอตอนายทะเบียน และเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหนาย
ทะเบียนปฏิบัติตามคําขอนั้น 

 
มาตรา ๑๐๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติใน

สวนนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 
(๑)  การยื่นคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
(๒)  คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสําเนาเอกสาร

และคาธรรมเนียมการขอใหนายทะเบียนดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับสมาคม รวมทั้งการยกเวน
คาธรรมเนียมดังกลาว 

(๓)  การดําเนินกิจการของสมาคมและการทะเบียนสมาคม 
(๔)  การอื่นใดเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
มูลนิธ ิ

   
 

มาตรา ๑๑๐  มูลนิธิไดแกทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค
เพ่ือการกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือ
สาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน และไดจดทะเบียนตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 

การจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพ่ือบุคคลใด
นอกจากเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง 

 
มาตรา ๑๑๑  มูลนิธิตองมีขอบังคับ และตองมีคณะกรรมการของมูลนิธิ

ประกอบดวยบุคคลอยางนอยสามคน เปนผูดําเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและขอบังคับ
ของมูลนิธิ 

 
มาตรา ๑๑๒  ขอบังคับของมูลนิธิอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑)  ช่ือมูลนิธิ 
(๒)  วัตถุประสงคของมูลนิธิ 
(๓)  ที่ตั้งสํานักงานใหญและท่ีตั้งสํานักงานสาขาทั้งปวง 
(๔)  ทรัพยสินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง 
(๕)  ขอกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ไดแก จํานวนกรรมการ การ

ตั้งกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ 

(๖)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพยสินและบัญชีของ
มูลนิธิ 

 
มาตรา ๑๑๓  มูลนิธิตองใชช่ือซึ่งมีคําวา “มูลนิธิ” ประกอบกับชื่อของมูลนิธิ 
 
มาตรา ๑๑๔  การขอจดทะเบียนมูลนิธินั้น ใหผูขอจัดตั้งมูลนิธิย่ืนคําขอเปน

หนังสือตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่สํานักงานใหญของมูลนิธิจะตั้งข้ึน ในคําขออยางนอยตองระบุ
เจาของทรัพยสินและรายการทรัพยสินที่จะจัดสรรสําหรับมูลนิธิ รายชื่อ ที่อยูและอาชีพของผูจะ
เปนกรรมการของมูลนิธิทุกคน พรอมกับแนบขอบังคับของมูลนิธิมากับคําขอดวย 

 
มาตรา ๑๑๕  เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอแลวเห็นวา คําขอนั้นถูกตองตาม

มาตรา ๑๑๔ และขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๑๑๒ และวัตถุประสงคเปนไปตามมาตรา ๑๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมเปนภยันตรายตอความสงบสุขของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และรายการซึ่งจดแจงในคําขอหรือขอบังคับสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของมูลนิธิ และผูจะเปนกรรมการของมูลนิธินั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสม
ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนใหแกมูลนิธินั้น และประกาศการจัดตั้งมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา 

ถานายทะเบียนเห็นวาคําขอหรือขอบังคับไมถูกตองตามมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา 
๑๑๒ หรือรายการซึ่งจดแจงในคําขอหรือขอบังคับไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของมูลนิธิ หรือผู
จะเปนกรรมการของมูลนิธิมีฐานะหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิ ใหมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง เมื่อแกไข
หรือเปล่ียนแปลงถูกตองแลว ใหรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแก
มูลนิธินั้น 

ถานายทะเบียนเห็นวาไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากวัตถุประสงคของมูลนิธิ
ไมเปนไปตามมาตรา ๑๑๐ หรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเปน
ภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ หรือผูขอจดทะเบียนไมแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมี
คําส่ังไมรับจดทะเบียน และแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนใหผูขอจดทะเบียน
ทราบโดยมิชักชา 

ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนนั้นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ังไมรับจดทะเบียน 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณและแจงคําวินิจฉัยใหผู
อุทธรณทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดรับหนังสืออุทธรณ คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๑๑๖  กอนที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ ผูขอจัดตั้งมูลนิธิมีสิทธิขอ

ถอนการจัดตั้งมูลนิธิไดโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียน สิทธิที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธินี้
ไมตกทอดไปยังทายาท 

ในกรณีที่มีผูขอจัดตั้งมูลนิธิหลายคน  ถาผูขอจัดตั้งมูลนิธิคนหนึ่งคนใดใชสิทธิ
ถอนการจัดตั้งมูลนิธิ ใหคําขอจัดตั้งมูลนิธินั้นเปนอันระงับไป 

 
มาตรา ๑๑๗  ในกรณีที่ผูขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแกความตายกอนนายทะเบียนรับจด

ทะเบียนมูลนิธิ  ถาผูตายมิไดทําพินัยกรรมยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธิที่ขอจัดตั้งไว ใหคําขอจัดตั้ง
มูลนิธิที่ผูตายไดย่ืนไวตอนายทะเบียนยังคงใชไดตอไป และใหทายาทหรือผูจัดการมรดกหรือผูซึ่ง
ผูตายมอบหมาย ดําเนินการในฐานะเปนผูขอจัดตั้งมูลนิธิตอไป ถาบุคคลดังกลาวไมดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ผูขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแกความตาย บุคคลผูมีสวนไดเสียหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานอัยการจะดําเนินการในฐานะเปนผูขอจัดตั้งมูลนิธินั้นตอไปก็ได 
ในกรณีที่ไมสามารถจัดตั้งมูลนิธิข้ึนไดตามวัตถุประสงคที่ผูตายกําหนดไว ถาหาก

ไมมีพินัยกรรมของผูตายสั่งการในเรื่องนี้ไวเปนอยางอ่ืน  ใหนําความในมาตรา ๑๖๗๙ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม ถาไมสามารถดําเนินการตามมาตรา ๑๖๗๙ วรรคสอง หรือมูลนิธิจัดตั้ง
ข้ึนไมไดตามมาตรา ๑๑๕ ใหทรัพยสินที่จัดสรรไวตกเปนมรดกของผูตาย 

 
มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่มีขอกําหนดพินัยกรรมใหกอตั้งมูลนิธิตามมาตรา ๑๖๗๖ 

ใหบุคคลซึ่งมีหนาที่ที่จะตองจัดตั้งมูลนิธิตามมาตรา ๑๖๗๗ วรรคหนึ่ง ดําเนินการตามมาตรา 
๑๑๔ และตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้ 

ถาบุคคลซึ่งมีหนาที่ที่จะตองจัดตั้งมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง มิไดขอจดทะเบียนกอตั้ง
มูลนิธิภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่บุคคลดังกลาวไดรูหรือควรรูขอกําหนดพินัยกรรมให
กอตั้งมูลนิธิ บุคคลผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานอัยการจะเปนผูขอจดทะเบียนมูลนิธิ
ก็ได 

ถาผูย่ืนคําขอจดทะเบียนมูลนิธิไมดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง
ตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๑๕ จนเปนเหตุใหนายทะเบียนไมรับจดทะเบียนมูลนิธิ
เพราะเหตุดังกลาว บุคคลผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานอัยการจะเปนผูขอจดทะเบียน
มูลนิธินั้นอีกก็ได 

ผูย่ืนคําขอจดทะเบียนกอตั้งมูลนิธิตามมาตรานี้ จะขอถอนการกอตั้งมูลนิธิตาม
มาตรา ๑๑๖ ไมได 

ในกรณีที่มีผูคัดคานตอนายทะเบียนวาพินัยกรรมนั้นมิไดกําหนดใหกอตั้งเปน
มูลนิธิ ใหนายทะเบียนแจงใหผูคัดคานไปรองตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
นายทะเบียน  และใหนายทะเบียนรอการพิจารณาการจดทะเบียนไวกอน เพ่ือดําเนินการตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาล ถาผูคัดคานไมย่ืนคํารองตอศาลภายในเวลาที่กําหนด ใหนายทะเบียน
พิจารณาการจดทะเบียนมูลนิธินั้นตอไป 

 
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่มีขอกําหนดพินัยกรรมใหจัดตั้งมูลนิธิ ถาพินัยกรรมที่ทํา

ไวมิไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับรายการตามมาตรา ๑๑๒ (๑) (๓) (๕) หรือ (๖) ใหผูย่ืนคําขอตาม
มาตรา ๑๑๘ กําหนดรายการดังกลาวได ถาผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดคัดคาน ใหนายทะเบียนมี
คําส่ังตามที่เห็นสมควร แลวแจงใหผูย่ืนคําขอและผูคัดคานทราบพรอมทั้งแจงดวยวา หากผูย่ืนคํา
ขอหรือผูคัดคานไมพอใจในคําส่ังดังกลาว ก็ใหไปรองคัดคานตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากนายทะเบียน  และใหนายทะเบียนรอการพิจารณาจดทะเบียนไวกอนเพื่อดําเนินการ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล  แตถาไมมีการรองคัดคานตอศาลภายในเวลาที่กําหนด ให
นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนมูลนิธิตามที่ไดมีคําส่ังไวนั้นตอไป 

 
มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่มีบุคคลหลายรายยื่นคําขอจดทะเบียนมูลนิธิตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พินัยกรรมของเจามรดกรายเดียวกัน ถาคําขอนั้นมีขอขัดแยงกัน ใหนายทะเบียนเรียกผูย่ืนคําขอ
มาตกลงกัน และถาผูย่ืนคําขอไมมาตกลงกัน หรือตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด ใหนายทะเบียนมีคําส่ังตามที่เห็นสมควร และใหนําความในมาตรา ๑๑๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๑  เมื่อไดจดทะเบียนมูลนิธิแลว  ถาผูขอจัดตั้งมูลนิธิมีชีวิตอยู ให

ทรัพยสินที่จัดสรรไวเพ่ือการนั้นตกเปนของมูลนิธิตั้งแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิเปน
ตนไป 

ในกรณีที่ผูขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแกความตายกอนนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ 
เมื่อไดจดทะเบียนมูลนิธิแลว  ใหทรัพยสินที่จัดสรรไวเพ่ือการนั้นตกเปนของมูลนิธิตั้งแตเวลาที่ผู
ขอจัดตั้งมูลนิธินั้นถึงแกความตาย 

 
มาตรา ๑๒๒  มูลนิธิที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๑๒๓  คณะกรรมการของมูลนิธิเปนผูแทนของมูลนิธิในกิจการอัน

เก่ียวกับบุคคลภายนอก 
 
มาตรา ๑๒๔  บรรดากิจการที่คณะกรรมการของมูลนิธิไดกระทําไป แมจะปรากฏ

ในภายหลังวามีขอบกพรองเก่ียวกับการแตงตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการของมูลนิธิ กิจการนั้น
ยอมมีผลสมบูรณ 

 
มาตรา ๑๒๕  การแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลง

กรรมการของมูลนิธิ ใหกระทําตามขอบังคับของมูลนิธิ  และมูลนิธิตองนําไปจดทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีการแตงตั้งหรือเปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 

ถานายทะเบียนเห็นวากรรมการของมูลนิธิตามวรรคหนึ่งผูใด มีฐานะหรือความ
ประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ นายทะเบียนจะไมรับจด
ทะเบียนกรรมการของมูลนิธิผูนั้นก็ได ในกรณีที่นายทะเบียนไมรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิ  
นายทะเบียนตองแจงเหตุผลที่ไมรับจดทะเบียนใหมูลนิธิทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ย่ืนคํา
ขอจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา ๑๑๕ วรรคสี่และวรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงและไมมีกรรมการของมูลนิธิ
เหลืออยู  หรือกรรมการของมูลนิธิที่เหลืออยูไมสามารถดําเนินการตามหนาที่ได  ถาขอบังคับของ
มูลนิธิมิไดกําหนดการปฏิบัติหนาที่ไวเปนอยางอ่ืน ใหกรรมการของมูลนิธิที่พนจากตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่กรรมการของมูลนิธิตอไปจนกวานายทะเบียนจะไดแจงการรับจดทะเบียนกรรมการ
ของมูลนิธิที่ตั้งใหม 

กรรมการของมูลนิธิที่พนจากตําแหนงเพราะถูกถอดถอนโดยคําส่ังศาลตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๙ จะปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสามไมได 
 
มาตรา ๑๒๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๗ ใหคณะกรรมการของมูลนิธิเปนผูมี

อํานาจแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิ แตถาขอบังคับของมูลนิธิไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการแกไขเพิ่มเติมไว การแกไขเพิ่มเติมตองเปนไปตามที่ขอบังคับกําหนด และใหมูลนิธินํา
ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการของมูลนิธิไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิและใหนําความในมาตรา ๑๑๕ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๗  การแกไขเพ่ิมเติมรายการในขอบังคับของมูลนิธิตามมาตรา ๑๑๒ 

(๒) จะกระทําไดแตเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ หรือ 
(๒)  พฤติการณเปลี่ยนแปลงไปเปนเหตุใหวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นมี

ประโยชนนอย หรือไมอาจดําเนินการใหสมประโยชนตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได  และ
วัตถุประสงคของมูลนิธิที่แกไขเพิ่มเติมนั้นใกลชิดกับวัตถุประสงคเดิมของมูลนิธิ 

 
มาตรา ๑๒๘  ใหนายทะเบียนมีอํานาจตรวจตราและควบคุมดูแลการดําเนิน

กิจการของมูลนิธิใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของมูลนิธิ เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเปนหนังสือ มีอํานาจ 

(๑)  มีคําส่ังเปนหนังสือใหกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือตัวแทนของมูลนิธิ 
ช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของมูลนิธิ  หรือเรียกบุคคลดังกลาวมาสอบถาม  หรือใหสง
หรือแสดงสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ของมูลนิธิเพ่ือตรวจสอบ 

(๒)  เขาไปในสํานักงานของมูลนิธิในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระ
อาทิตยตกเพื่อตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนนายทะเบียนใหแสดงบัตรประจําตัวและ
ถาเปนพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย ใหแสดงบัตรประจําตัวและหนังสือมอบหมายของ
นายทะเบียนตอผูที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๑๒๙  ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิผูใดดําเนินกิจการของมูลนิธิ

ผิดพลาดเสื่อมเสียตอมูลนิธิ หรือดําเนินกิจการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับของมูลนิธิ หรือ
กลายเปนผูมีฐานะหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ 
นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดอาจรองขอตอศาลใหมีคําส่ังถอด
ถอนกรรมการของมูลนิธิผูนั้นได 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของคณะกรรมการของมูลนิธิ
หรือปรากฏวาคณะกรรมการของมูลนิธิไมดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิโดยไมมีเหตุอัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สมควร นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดอาจรองขอตอศาลใหมี
คําส่ังถอดถอนกรรมการของมูลนิธิทั้งคณะได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังถอดถอนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ศาลจะแตงตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการของมูลนิธิ หรือคณะกรรมการ
ของมูลนิธิแทนกรรมการของมูลนิธิ หรือคณะกรรมการของมูลนิธิที่ศาลถอดถอนก็ได เมื่อศาลมี
คําส่ังแตงตั้งบุคคลใดเปนกรรมการของมูลนิธิแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนไป
ตามนั้น 

 
มาตรา ๑๓๐  มูลนิธิยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 
(๑)  เมื่อมีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ 
(๒)  ถามูลนิธิตั้งข้ึนไวเฉพาะระยะเวลาใด เมื่อส้ินระยะเวลานั้น 
(๓)  ถามูลนิธิตั้ ง ข้ึนเพื่อวัตถุประสงคอยางใด และไดดํา เนินการตาม

วัตถุประสงคสําเร็จบริบูรณแลว หรือวัตถุประสงคนั้นกลายเปนพนวิสัย 
(๔)  เมื่อมูลนิธินั้นลมละลาย 
(๕)  เมื่อศาลมีคําส่ังใหเลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ 
 
มาตรา ๑๓๑  นายทะเบียน พนักงานอัยการ  หรือผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใด

อาจรองขอตอศาลใหมีคําส่ังใหเลิกมูลนิธิไดในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
(๑)  เมื่อปรากฏวาวัตถุประสงคของมูลนิธิขัดตอกฎหมาย 
(๒)  เมื่อปรากฏวามูลนิธิกระทําการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรืออาจเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 
(๓)  เมื่อปรากฏวามูลนิธิไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดไมวาเพราะเหตุใดๆ 

หรือหยุดดําเนินกิจการตั้งแตสองปข้ึนไป 
 
มาตรา ๑๓๒  เมื่อมูลนิธิมีเหตุตองเลิกตามมาตรา ๑๓๐ (๑) (๒) หรือ (๓) 

แลว ใหคณะกรรมการของมูลนิธิที่อยูในตําแหนงขณะมีการเลิกมูลนิธิแจงการเลิกมูลนิธิตอนาย
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเลิกมูลนิธิ 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหมูลนิธิลมละลายตามมาตรา ๑๓๐ 
(๔)  หรือมีคําส่ังถึงที่สุดใหเลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ ใหศาลแจงคําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาว
ใหนายทะเบียนทราบดวย 

ใหนายทะเบียนประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๓๓  ในกรณีที่มีการเลิกมูลนิธิ ใหมีการชําระบัญชีมูลนิธิและใหนํา

บทบัญญัติในบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับแกการชําระบัญชีมูลนิธิโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ใหผูชําระบัญชีเสนอ
รายงานการชําระบัญชีตอนายทะเบียน และใหนายทะเบียนเปนผูอนุมัติรายงานนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓๔  เมื่อไดชําระบัญชีแลว ใหโอนทรัพยสินของมูลนิธิใหแกมูลนิธิหรือ

นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๑๐ ซึ่งไดระบุช่ือไวในขอบังคับของมูลนิธิ  ถาขอบังคับ
ของมูลนิธิมิไดระบุช่ือมูลนิธิหรือนิติบุคคลดังกลาวไว พนักงานอัยการ ผูชําระบัญชี  หรือผูมีสวน
ไดเสียคนหนึ่งคนใด อาจรองขอตอศาลใหจัดสรรทรัพยสินนั้นแกมูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นที่ปรากฏ
วามีวัตถุประสงคใกลชิดที่สุดกับวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นได 

ถามูลนิธินั้นถูกศาลส่ังใหเลิกตามมาตรา ๑๓๑ (๑) หรือ (๒) หรือการจัดสรร
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมอาจกระทําได  ใหทรัพยสินของมูลนิธิตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๓๕  ผูใดประสงคจะขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิที่นายทะเบียนเก็บ

รักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาเอกสารดังกลาวพรอมดวยคํารับรองวาถูกตอง ใหย่ืน
คําขอตอนายทะเบียน และเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหนาย
ทะเบียนปฏิบัติตามคําขอนั้น 

 
มาตรา ๑๓๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติใน

สวนนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 
(๑)  การยื่นคําขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
(๒)  คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสําเนาเอกสาร

และคาธรรมเนียมการขอใหนายทะเบียนดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับมูลนิธิรวมทั้งการยกเวน
คาธรรมเนียมดังกลาว 

(๓)  แบบบัตรประจําตัวของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ 
(๔)  การดําเนินกิจการของมูลนิธิและการทะเบียนมูลนิธิ 
(๕)  การอื่นใดเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
ทรัพย 

   
 
มาตรา ๑๓๗  ทรัพย หมายความวา วัตถุมีรูปราง 
 
มาตรา ๑๓๘  ทรัพยสิน หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมี

ราคาและอาจถือเอาได 
 
มาตรา ๑๓๙  อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน

มีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย 

 
มาตรา  ๑๔๐   สั งหา ริมทรัพย  หมายความว า  ทรัพย สินอื่ นนอกจาก

อสังหาริมทรัพย และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นดวย 
 
มาตรา ๑๔๑  ทรัพยแบงได หมายความวา ทรัพยอันอาจแยกออกจากกันเปน

สวนๆ ไดจริงถนัดชัดแจง แตละสวนไดรูปบริบูรณลําพังตัว 
 
มาตรา ๑๔๒  ทรัพยแบงไมได หมายความวา  ทรัพยอันจะแยกออกจากกันไมได

นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย และหมายความรวมถึงทรัพยที่มีกฎหมายบัญญัติวาแบง
ไมไดดวย 

 
มาตรา ๑๔๓  ทรัพยนอกพาณิชย หมายความวา ทรัพยที่ไมสามารถถือเอาได 

และทรัพยที่โอนแกกันมิไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๔๔  สวนควบของทรัพย หมายความวา สวนซึ่งโดยสภาพแหงทรัพย

หรือโดยจารีตประเพณีแหงทองถ่ินเปนสาระสําคัญในความเปนอยูของทรัพยนั้น และไมอาจแยก
จากกันไดนอกจากจะทําลาย ทําใหบุบสลาย หรือทําใหทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

เจาของทรัพยยอมมีกรรมสิทธิ์ในสวนควบของทรัพยนั้น 
 
มาตรา ๑๔๕  ไมยืนตนเปนสวนควบกับที่ดินที่ไมนั้นขึ้นอยู 
ไมลมลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลไดคราวหนึ่งหรือหลายคราวตอปไม

เปนสวนควบกับที่ดิน 
 
มาตรา ๑๔๖ ทรัพยซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไมถือวาเปน

สวนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความขอนี้ใหใชบังคับแกโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ซึ่ง
ผูมีสิทธิในที่ดินของผูอ่ืนใชสิทธินั้นปลูกสรางไวในที่ดินนั้นดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๔๗  อุปกรณ หมายความวา สังหาริมทรัพยซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่น

หรือโดยเจตนาชัดแจงของเจาของทรัพยที่เปนประธาน เปนของใชประจําอยูกับทรัพยที่เปน
ประธานเปนอาจิณเพ่ือประโยชนแกการจัดดูแล ใชสอย หรือรักษาทรัพยที่เปนประธาน  และ
เจาของทรัพยไดนํามาสูทรัพยที่เปนประธานโดยการนํามาติดตอหรือปรับเขาไว หรือทําโดย
ประการอื่นใดในฐานะเปนของใชประกอบกับทรัพยที่เปนประธานนั้น 

อุปกรณที่แยกออกจากทรัพยที่เปนประธานเปนการชั่วคราวก็ยังไมขาดจากการ
เปนอุปกรณของทรัพยที่เปนประธานนั้น 

อุปกรณยอมตกติดไปกับทรัพยที่เปนประธาน เวนแตจะมีการกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืน 

 
มาตรา ๑๔๘  ดอกผลของทรัพย ไดแก ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย 
ดอกผลธรรมดา หมายความวา  ส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย ซึ่งไดมา

จากตัวทรัพย โดยการมีหรือใชทรัพยนั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาไดเมื่อขาดจากทรัพย
นั้น 

ดอกผลนิตินัย หมายความวา ทรัพยหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดมาเปนครั้งคราว
แกเจาของทรัพยจากผูอ่ืนเพื่อการที่ไดใชทรัพยนั้น และสามารถคํานวณและถือเอาไดเปนรายวัน
หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
นิติกรรม 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๔๙  นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมาย

และดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล เพ่ือจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 

 
มาตรา ๑๕๐  การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการ

พนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๕๑  การใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถามิใช

กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไมเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๕๒  การใดมิไดทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายบังคับไว การนั้นเปน

โมฆะ 
 
มาตรา  ๑๕๓   การใดมิ ได เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว าดวย

ความสามารถของบุคคล การนั้นเปนโมฆียะ 
 

หมวด ๒ 
การแสดงเจตนา 
   

 
มาตรา ๑๕๔  การแสดงเจตนาใดแมในใจจริงผูแสดงจะมิไดเจตนาใหตนตอง

ผูกพันตามที่ไดแสดงออกมาก็ตาม หาเปนมูลเหตุใหการแสดงเจตนานั้นเปนโมฆะไม  เวนแต
คูกรณีอีกฝายหนึ่งจะไดรูถึงเจตนาอันซอนอยูในใจของผูแสดงนั้น 

 
มาตรา ๑๕๕  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรูกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งเปนโมฆะ แตจะ

ยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต และตองเสียหายจากการแสดงเจตนาลวง
นั้นมิได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทําข้ึนเพื่ออําพรางนิติกรรมอื่น ใหนํา
บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอําพรางมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๕๖  การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติ

กรรมเปนโมฆะ 
ความสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ไดแก 

ความสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม  ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม
และความสําคัญผิดในทรัพยสินซึ่งเปนวัตถุแหงนิติกรรม เปนตน 

 
มาตรา ๑๕๗  การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือ

ทรัพยสินเปนโมฆียะ 
ความสําคัญผิดตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนความสําคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติ

ถือวาเปนสาระสําคัญ ซึ่งหากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาวการอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทํา
ข้ึน 

 
มาตรา ๑๕๘  ความสําคัญผิดตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ ซึ่งเกิดขึ้นโดย

ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบุคคลผูแสดงเจตนา บุคคลนั้นจะถือเอาความสําคัญผิด
นั้นมาใชเปนประโยชนแกตนไมได 

 
มาตรา ๑๕๙  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลเปนโมฆียะ 
การถูกกลฉอฉลที่จะเปนโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะตองถึงขนาดซึ่งถามิไดมีกลฉอ

ฉลดังกลาว การอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําข้ึน 
ถาคูกรณีฝายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดง

เจตนานั้นจะเปนโมฆียะตอเมื่อคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูหรือควรจะไดรูถึงกลฉอฉลนั้น 
 
มาตรา ๑๖๐  การบอกลางโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉอฉลตามมาตรา ๑๕๙ หาม

มิใหยกเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๑๖๑  ถากลฉอฉลเปนแตเพียงเหตุจูงใจใหคูกรณีฝายหนึ่งยอมรับ

ขอกําหนดอันหนักย่ิงกวาที่คูกรณีฝายนั้นจะยอมรับโดยปกติ คูกรณีฝายนั้นจะบอกลางการนั้นหา
ไดไม แตชอบที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากกลฉอฉลนั้นได 

 
มาตรา ๑๖๒  ในนิติกรรมสองฝาย การที่คูกรณีฝายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไมแจง

ขอความจริงหรือคุณสมบัติอันคูกรณีอีกฝายหนึ่งมิไดรู การนั้นจะเปนกลฉอฉล  หากพิสูจนไดวา
ถามิไดนิ่งเสียเชนนั้น นิติกรรมนั้นก็คงจะมิไดกระทําข้ึน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖๓  ถาคูกรณีตางไดกระทําการโดยกลฉอฉลดวยกันทั้งสองฝาย ฝาย

หนึ่งฝายใดจะกลาวอางกลฉอฉลของอีกฝายหนึ่ง เพ่ือบอกลางการนั้นหรือเรียกคาสินไหมทดแทน
มิได 

 
มาตรา ๑๖๔  การแสดงเจตนาเพราะถูกขมขูเปนโมฆียะ 
การขมขูที่จะทําใหการใดตกเปนโมฆียะนั้น  จะตองเปนการขมขูที่จะใหเกิดภัย

อันใกลจะถึง  และรายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจใหผูถูกขมขูมีมูลตองกลัว ซึ่งถามิไดมีการขมขูเชนนั้น 
การนั้นก็คงจะมิไดกระทําข้ึน 

 
มาตรา ๑๖๕  การขูวาจะใชสิทธิตามปกตินิยม ไมถือวาเปนการขมขู 
การใดที่กระทําไปเพราะนับถือยําเกรง ไมถือวาการนั้นไดกระทําเพราะถูกขมขู 
 
มาตรา ๑๖๖  การขมขูยอมทําใหการแสดงเจตนาเปนโมฆียะแมบุคคลภายนอก

จะเปนผูขมขู 
 
มาตรา ๑๖๗  ในการวินิจฉัยกรณีความสําคัญผิด กลฉอฉล หรือการขมขูให

พิเคราะหถึง เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย และภาวะแหงจิตของผูแสดงเจตนาตลอดจน
พฤติการณและสภาพแวดลอมอื่นๆ อันเกี่ยวกับการนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๖๘  การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผล

นับแตผูรับการแสดงเจตนาไดทราบการแสดงเจตนานั้น  ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคล
หนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท หรือโดยเครื่องมือส่ือสารอยางอ่ืน หรือ
โดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๖๙  การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามี

ผลนับแตเวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับการ
แสดงเจตนานั้น กอนหรือพรอมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดง
เจตนานั้นตกเปนอันไรผล 

การแสดงเจตนาที่ไดสงออกไปแลวยอมไมเส่ือมเสียไป แมภายหลังการแสดง
เจตนานั้นผูแสดงเจตนาจะถึงแกความตาย  หรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ 

 
มาตรา ๑๗๐  การแสดงเจตนาซึ่งกระทําตอผูเยาวหรือผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ จะยกขึ้นเปนขอตอสูผูรับการแสดงเจตนาไมได เวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี ของผูรับการแสดงเจตนานั้นไดรู
ดวย หรือไดใหความยินยอมไวกอนแลว 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ถาการแสดงเจตนานั้นเกี่ยวกับการที่กฎหมาย
บัญญัติใหผูเยาวหรือคนเสมือนไรความสามารถกระทําไดเองโดยลําพัง 

 
มาตรา ๑๗๑  ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริง

ย่ิงกวาถอยคําสํานวนหรือตัวอักษร 
 

หมวด ๓ 
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 

   
 

มาตรา ๑๗๒  โมฆะกรรมนั้นไมอาจใหสัตยาบันแกกันได และผูมีสวนไดเสียคน
หนึ่งคนใดจะยกความเสียเปลาแหงโมฆะกรรมขึ้นกลาวอางก็ได 

ถาจะตองคืนทรัพยสินอันเกิดจากโมฆะกรรม  ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควร
ไดแหงประมวลกฎหมายนี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๗๓  ถาสวนหนึ่งสวนใดของนิติกรรมเปนโมฆะ นิติกรรมนั้นยอมตก

เปนโมฆะทั้งส้ิน เวนแตจะพึงสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา คูกรณีเจตนาจะใหสวนที่ไม
เปนโมฆะนั้นแยกออกจากสวนที่เปนโมฆะได 

 
มาตรา ๑๗๔  การใดเปนโมฆะแตเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอ่ืนซึ่งไมเปน

โมฆะ ใหถือตามนิติกรรมซึ่งไมเปนโมฆะ ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา หากคูกรณี
ไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลว  ก็คงจะไดตั้งใจมาตั้งแตแรกที่จะทํานิติกรรมอยางอ่ืนซึ่งไมเปนโมฆะ
นั้น 

 
มาตรา ๑๗๕  โมฆียะกรรมนั้น บุคคลตอไปนี้จะบอกลางเสียก็ได 
(๑)  ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลาง

กอนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
(๒)  บุคคลซึ่งศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

เมื่อบุคคลนั้นพนจากการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผู
อนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี แตคนเสมือนไรความสามารถจะบอกลางกอนที่ตนจะพนจาก
การเปนคนเสมือนไรความสามารถก็ไดถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ 

(๓)  บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู 
(๔)  บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จริตของบุคคลนั้นไมวิกลแลว 
ถาบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะถึงแกความตายกอนมีการบอกลาง

โมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได 
 
มาตรา ๑๗๖  โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก 

และใหผูเปนคูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นได ก็ใหไดรับ
คาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรูหรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรูวาการนั้นเปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
พนหนึ่งปนับแตวันบอกลางโมฆียะกรรม 

 
มาตรา ๑๗๗  ถาบุคคลผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรมตามมาตรา ๑๗๕  ผูหนึ่ง

ผูใด ไดใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม  ใหถือวาการนั้นเปนอันสมบูรณมาแตเร่ิมแรก แตทั้งนีย้อมไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๑๗๘  การบอกลางหรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดย

การแสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน 
 
มาตรา ๑๗๙  การใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรมนั้น จะสมบูรณตอเมื่อไดกระทํา

ภายหลังเวลาที่มูลเหตุใหเปนโมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปแลว 
บุคคลซึ่งศาลไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถหรือ

บุคคลวิกลจริต  ผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา ๓๐  จะใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม
ไดตอเมื่อไดรูเห็นซึ่งโมฆียกรรมนั้นภายหลังที่บุคคลนั้นพนจากการเปนคนไรความสามารถ คน
เสมือนไรความสามารถ หรือในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไมวิกล แลวแตกรณี 

ทายาทของบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะ จะใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรมได
นับแตเวลาท่ีผูทํานิติกรรมนั้นถึงแกความตาย เวนแตสิทธิที่จะบอกลางโมฆียะกรรมของผูตายนั้น
ไดส้ินสุดลงแลว 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ งและวรรคสองมิใหใชบังคับ  ถาการให สัตยาบันแก
โมฆียะกรรมกระทําโดยผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ 

 
มาตรา ๑๘๐  ภายหลังเวลาอันพึงใหสัตยาบันไดตามมาตรา ๑๗๙ ถามี

พฤติการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้นเกี่ยวดวยโมฆียะกรรมโดยการกระทําของบุคคลซึง่มี
สิทธิบอกลางโมฆียะกรรมตามมาตรา ๑๗๕ ถามิไดสงวนสิทธิไวแจงชัดประการใดใหถือวาเปนการ
ใหสัตยาบัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ไดปฏิบัติการชําระหนี้แลวทั้งหมดหรือแตบางสวน 
(๒)  ไดมีการเรียกใหชําระหนี้นั้นแลว 
(๓)  ไดมีการแปลงหนี้ใหม 
(๔)  ไดมีการใหประกันเพื่อหนี้นั้น 
(๕)  ไดมีการโอนสิทธิหรือความรับผิดทั้งหมดหรือแตบางสวน 
(๖)  ไดมีการกระทําอยางอ่ืนอันแสดงไดวาเปนการใหสัตยาบัน 
 
มาตรา ๑๘๑  โมฆียะกรรมนั้นจะบอกลางมิไดเมื่อพนเวลาหนึ่งปนับแตเวลาที่

อาจใหสัตยาบันได หรือเมื่อพนเวลาสิบปนับแตไดทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะนั้น 
 

หมวด ๔ 
เง่ือนไขและเงื่อนเวลา 

   
 

มาตรา ๑๘๒  ขอความใดอันบังคับไวใหนิติกรรมเปนผลหรือส้ินผลตอเมื่อมี
เหตุการณอันไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไมในอนาคต ขอความนั้นเรียกวาเง่ือนไข 

 
มาตรา ๑๘๓  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับกอน นิติกรรมนั้นยอมเปนผลตอเมื่อ

เง่ือนไขนั้นสําเร็จแลว 
นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลัง นิติกรรมนั้นยอมสิ้นผลในเมื่อเง่ือนไขนั้นสําเร็จ

แลว 
ถาคูกรณีแหงนิติกรรมไดแสดงเจตนาไวดวยกันวา ความสําเร็จแหงเง่ือนไขนั้นให

มีผลยอนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหนึ่งกอนสําเร็จ ก็ใหเปนไปตามเจตนาเชนนั้น 
 
มาตรา ๑๘๔  ในระหวางที่เง่ือนไขยังไมสําเร็จ คูกรณีฝายหนึ่งฝายใดแหงนิติ

กรรมอันอยูในบังคับเง่ือนไขจะตองงดเวนไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนที่เส่ือมเสีย
ประโยชนแกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ซึ่งจะพึงไดจากความสําเร็จแหงเง่ือนไขนั้น 

 
มาตรา ๑๘๕  ในระหวางที่เง่ือนไขยังมิไดสําเร็จนั้น สิทธิและหนาที่ตางๆ ของ

คูกรณีมีอยางไร จะจําหนาย จะรับมรดก จะจัดการปองกันรักษา หรือจะทําประกันไวประการใด
ตามกฎหมายก็ยอมทําได 

 
มาตรา ๑๘๖  ถาความสําเร็จแหงเง่ือนไขจะเปนทางใหคูกรณีฝายใดเสียเปรียบ 

และคูกรณีฝายนั้นกระทําการโดยไมสุจริตจนเปนเหตุใหเง่ือนไขนั้นไมสําเร็จใหถือวาเง่ือนไขนั้น
สําเร็จแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาความสําเร็จแหงเง่ือนไขจะเปนทางใหคูกรณีฝายใดไดเปรียบ และคูกรณีฝาย
นั้นกระทําการโดยไมสุจริตจนเปนเหตุใหเง่ือนไขนั้นสําเร็จ ใหถือวาเง่ือนไขนั้นมิไดสําเร็จเลย 

 
มาตรา ๑๘๗  ถาเง่ือนไขสําเร็จแลวในเวลาทํานิติกรรม หากเปนเง่ือนไขบังคับ

กอนใหถือวานิติกรรมนั้นไมมีเง่ือนไข  หากเปนเง่ือนไขบังคับหลังใหถือวานิติกรรมนั้นเปนโมฆะ 
ถาเปนอันแนนอนในเวลาทํานิติกรรมวาเง่ือนไขไมอาจสําเร็จได หากเปนเง่ือนไข

บังคับกอนใหถือวานิติกรรมนั้นเปนโมฆะ  หากเปนเง่ือนไขบังคับหลังใหถือวานิติกรรมนั้นไมมี
เง่ือนไข 

ตราบใดที่คูกรณียังไมรูวาเง่ือนไขไดสําเร็จแลวตามวรรคหนึ่ง หรือไมอาจสําเร็จ
ไดตามวรรคสอง ตราบนั้นคูกรณียังมีสิทธิและหนาที่ตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕ 

 
มาตรา ๑๘๘  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนั้นเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๘๙ นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับกอนและเง่ือนไขนั้นเปนการพนวิสัย นติิ

กรรมนั้นเปนโมฆะ 
นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลังและเง่ือนไขนั้นเปนการพนวิสัย ใหถือวานิติกรรม

นั้นไมมีเง่ือนไข 
 
มาตรา ๑๙๐  นิติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับกอนและเปนเง่ือนไขอันจะสําเร็จได

หรือไม สุดแลวแตใจของฝายลูกหนี้ นิติกรรมนั้นเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๙๑  นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาเริ่มตนกําหนดไว หามมิใหทวงถามให

ปฏิบัติการตามนิติกรรมนั้นกอนถึงเวลาที่กําหนด 
นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาส้ินสุดกําหนดไว นิติกรรมนั้นยอมสิ้นผลเมื่อถึงเวลาที่

กําหนด 
 
มาตรา ๑๙๒  เง่ือนเวลาเริ่มตนหรือเง่ือนเวลาสิ้นสุดนั้น ใหสันนิษฐานไวกอนวา

กําหนดไวเพ่ือประโยชนแกฝายลูกหนี้ เวนแตจะปรากฏโดยเนื้อความแหงตราสารหรือโดย
พฤติการณแหงกรณีวาไดตั้งใจจะใหเปนประโยชนแกฝายเจาหนี้หรือแกคูกรณีทั้งสองฝายดวยกัน 

ถาเง่ือนเวลาเปนประโยชนแกฝายใด ฝายนั้นจะสละประโยชนนั้นเสียก็ได หากไม
กระทบกระเทือนถึงประโยชนอันคูกรณีอีกฝายหนึ่งจะพึงไดรับจากเงื่อนเวลานั้น 

 
มาตรา ๑๙๓  ในกรณีดังตอไปนี้ ฝายลูกหนี้จะถือเอาประโยชนแหงเง่ือนเวลา

เร่ิมตนหรือเง่ือนเวลาสิ้นสุดมิได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ลูกหนี้ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
(๒)  ลูกหนี้ไมใหประกันในเมื่อจําตองให 
(๓)  ลูกหนี้ไดทําลาย หรือทําใหลดนอยถอยลงซึ่งประกันอันไดใหไว 
(๔)  ลูกหนี้นําทรัพยสินของบุคคลอื่นมาใหเปนประกันโดยเจาของทรัพยสินนั้น

มิไดยินยอมดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
ระยะเวลา 

   
 

มาตรา ๑๙๓/๑  การนับระยะเวลาทั้งปวง ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงลักษณะ
นี้ เวนแตจะมีกฎหมาย คําส่ังศาล ระเบียบขอบังคับ หรือนิติกรรมกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๙๓/๒  การคํานวณระยะเวลา ใหคํานวณเปนวัน แตถากําหนดเปน

หนวยเวลาที่ส้ันกวาวัน ก็ใหคํานวณตามหนวยเวลาที่กําหนดนั้น 
 
มาตรา ๑๙๓/๓  ถากําหนดระยะเวลาเปนหนวยเวลาที่ส้ันกวาวันใหเร่ิมตนนับใน

ขณะที่เร่ิมการนั้น 
ถากําหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลา

นั้นรวมเขาดวยกัน เวนแตจะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแตเวลาที่ถือไดวาเปนเวลาเริ่มตนทําการงาน
กันตามประเพณี 

 
มาตรา ๑๙๓/๔  ในทางคดีความ ในทางราชการ หรือทางธุรกิจการคาและ

อุตสาหกรรม วัน หมายความวา เวลาทําการตามที่ไดกําหนดขึ้นโดยกฎหมาย คําส่ังศาล หรือ
ระเบียบขอบังคับ หรือเวลาทําการตามปกติของกิจการนั้น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๙๓/๕  ถากําหนดระยะเวลาเปนสัปดาห เดือนหรือป ใหคํานวณตามป

ปฏิทิน 
ถาระยะเวลามิไดกําหนดนับแตวันตนแหงสัปดาห วันตนแหงเดือนหรือป 

ระยะเวลายอมสิ้นสุดลงในวันกอนหนาจะถึงวันแหงสัปดาห เดือนหรือปสุดทายอันเปนวันตรงกับ
วันเริ่มระยะเวลานั้น  ถาในระยะเวลานับเปนเดือนหรือปนั้นไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ให
ถือเอาวันสุดทายแหงเดือนนั้นเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา 

 
มาตรา ๑๙๓/๖  ถาระยะเวลากําหนดเปนเดือนและวัน หรือกําหนดเปนเดือน

และสวนของเดือน ใหนับจํานวนเดือนเต็มกอน แลวจึงนับจํานวนวันหรือสวนของเดือนเปนวัน 
ถาระยะเวลากําหนดเปนสวนของป  ใหคํานวณสวนของปเปนเดือนกอนหากมี

สวนของเดือน ใหนับสวนของเดือนเปนวัน 
การคํานวณสวนของเดือนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาเดือนหนึ่งมี

สามสิบวัน 
 
มาตรา ๑๙๓/๗  ถามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิไดมีการกําหนดวันเริ่มตน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แหงระยะเวลาที่ขยายออกไป ใหนับวันที่ตอจากวันสุดทายของระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มตน 
 
มาตรา ๑๙๓/๘  ถาวันสุดทายของระยะเวลาเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปน

ทางการหรือตามประเพณี ใหนับวันที่เร่ิมทําการใหมตอจากวันที่หยุดทําการนั้นเปนวันสุดทายของ
ระยะเวลา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๖ 
อายุความ 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๙๓/๙  สิทธิเรียกรองใดๆ ถามิไดใชบังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนด สิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๐  สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการ

ชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๑  อายุความที่กฎหมายกําหนดไวนั้น คูกรณีจะตกลงกันใหงดใช

หรือขยายออกหรือยนเขาไมได 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๒  อายุความใหเร่ิมนับแตขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกรองไดเปน

ตนไปถาเปนสิทธิเรียกรองใหงดเวนกระทําการอยางใดใหเร่ิมนับแตเวลาแรกที่ฝาฝนกระทําการ
นั้น 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๓  สิทธิเรียกรองที่เจาหนี้ยังไมอาจบังคับไดจนกวาจะไดทวงถาม

ใหลูกหนี้ชําระหนี้กอน  ใหเร่ิมนับอายุความตั้งแตเวลาแรกที่อาจทวงถามไดเปนตนไป  แตถา
ลูกหนี้ยังไมตองชําระหนี้จนกวาระยะเวลาหนึ่งจะไดลวงพนไปแลวนับแตเวลาที่ไดทวงถามนั้น ให
เร่ิมนับอายุความตั้งแตระยะเวลานั้นไดส้ินสุดไปแลว 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๔  อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพ

หนี้ให ชําระหนี้ใหบางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัย
แสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

(๒)  เจาหนี้ไดฟองคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพ่ือใหชําระหนี้ 
(๓)  เจาหนี้ไดย่ืนคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
(๔)  เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(๕)  เจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๓/๑๕  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไม
นับเขาในอายุความ 

เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหม
ตั้งแตเวลานั้น 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๖  หนี้ใดซึ่งตามมูลแหงหนี้นั้น เจาหนี้จะไดรับชําระหนี้เปน

คราวๆ เจาหนี้มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ใหในเวลาใดเวลาหนึ่งกอนอายุความ
ครบบริบูรณ เพ่ือเปนหลักฐานวาอายุความสะดุดหยุดลง 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๗  ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 

๑๙๓/๑๔ (๒) หากคดีนั้นไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคําฟอง หรือคดีเสร็จไปโดยการจําหนาย
คดีเพราะเหตุถอนฟอง หรือทิ้งฟอง ใหถือวาอายุความไมเคยสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่คดีนั้นศาลไมรับหรือคืนหรือใหยกคําฟองเพราะเหตุคดีไมอยูในอํานาจ
ศาล หรือศาลใหยกคําฟองโดยไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองใหม และปรากฏวาอายุความครบกําหนด
ไปแลวในระหวางการพิจารณา หรือจะครบกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือ
คําส่ังนั้นถึงที่สุด ใหเจาหนี้มีสิทธิฟองคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพ่ือใหชําระหนี้ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๙๓/๑๘  ใหนํามาตรา ๑๙๓/๑๗ มาใชบังคับแกกรณีที่อายุความ

สะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๓) (๔) และ (๕) โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๓/๑๙  ในขณะที่อายุความจะครบกําหนดนั้น ถามีเหตุสุดวิสัยมา

ขัดขวางมิใหเจาหนี้กระทําการตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ ใหอายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะ
พนสามสิบวันนับแตวันที่เหตุสุดวิสัยนั้นไดส้ินสุดลง 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๐  อายุความสิทธิเรียกรองของผูเยาวหรือของบุคคลวิกลจริตอัน

ศาลจะสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือไมก็ตาม ถาจะครบกําหนดลงในขณะที่บุคคลดังกลาวยัง
ไมลุถึงความสามารถเต็มภูมิ หรือในระหวางหนึ่งปนับแตวันที่บุคคลดังกลาวไมมีผูแทนโดยชอบ
ธรรมหรือผูอนุบาล อายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะครบหนึ่งปนับแตวันที่บุคคลนั้นไดลุ
ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือไดมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล แลวแตกรณี  แตถาอายุความ
สิทธิเรียกรองนั้นมีระยะเวลานอยกวาหนึ่งปก็ใหนํากําหนดระยะเวลาที่ส้ันกวานั้นมาใชแทนกําหนด
ระยะเวลาหนึ่งปดังกลาว 

 
มาตรา  ๑๙๓/๒๑   อายุความสิทธิ เ รียกรองของผู เยาวห รือของคนไร

ความสามารถหรือของคนเสมือนไรความสามารถ ที่จะฟองรองผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือผูพิทักษของตนนั้น ถาจะครบกําหนดลงในขณะที่บุคคลดังกลาวยังไมลุถึงความสามารถเต็ม
ภูมิ หรือในระหวางหนึ่งปนับแตวันที่บุคคลดังกลาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลหรือผู
พิทักษ อายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะครบหนึ่งปนับแตวันที่บุคคลนั้นไดลุถึง
ความสามารถเต็มภูมิหรือไดมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณ ี แตถา
อายุความสิทธิเรียกรองนั้นมีระยะเวลานอยกวาหนึ่งป ก็ใหนํากําหนดระยะเวลาที่ส้ันกวานั้นมาใช
แทนกําหนดระยะเวลาหนึ่งปดังกลาว 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๒  อายุความสิทธิเรียกรองระหวางสามีภริยา ถาจะครบกําหนด

กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่การสมรสสิ้นสุดลง อายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะ
ครบหนึ่งปนับแตวันที่การสมรสสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๓  อายุความสิทธิเรียกรองอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูตาย ถา

จะครบกําหนดภายในหนึ่งปนับแตวันตาย  อายุความนั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะครบหนึง่ปนบั
แตวันตาย 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๔  เมื่ออายุความครบกําหนดแลว ลูกหนี้จะสละประโยชนแหง

อายุความนั้นเสียก็ได แตการสละประโยชนเชนวานี้ ไมมีผลกระทบกระเทือนสิทธิของ
บุคคลภายนอกหรือผูค้ําประกัน 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๕  เมื่ออายุความครบกําหนดแลว ใหมีผลยอนหลังข้ึนไปถึงวันที่

เร่ิมนับอายุความ 
 
มาตรา ๑๙๓/๒๖  เมื่อสิทธิเรียกรองสวนที่เปนประธานขาดอายุความใหสิทธิ

เรียกรองสวนที่เปนอุปกรณนั้นขาดอายุความดวย  แมวาอายุความของสิทธิเรียกรองสวนที่เปน
อุปกรณนั้นจะยังไมครบกําหนดก็ตาม 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๗  ผูรับจํานอง ผู รับจํานํา ผูทรงสิทธิยึดหนวง หรือผูทรง

บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้อันตนไดยึดถือไว ยังคงมีสิทธิบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่
จํานอง จํานํา หรือที่ไดยึดถือไว  แมวาสิทธิเรียกรองสวนที่เปนประธานจะขาดอายุความแลวก็ตาม 
แตจะใชสิทธินั้นบังคับใหชําระดอกเบี้ยที่คางยอนหลังเกินหาปข้ึนไปไมได 

 
มาตรา ๑๙๓/๒๘  การชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองซึ่งขาดอายุความแลวนั้นไมวา

มากนอยเพียงใดจะเรียกคืนไมได แมวาผูชําระหนี้จะไมรูวาสิทธิเรียกรองขาดอายุความแลวก็ตาม 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมี

หลักฐานเปนหนังสือ หรือโดยการใหประกันดวย  แตจะอางความขอนี้ข้ึนเปนโทษแกผูค้ําประกัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดิมไมได 
 
มาตรา ๑๙๓/๒๙  เมื่อไมไดยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู ศาลจะอางเอาอายุ

ความมาเปนเหตุยกฟองไมได 
 

หมวด ๒ 
กําหนดอายุความ 
   

 
มาตรา ๑๙๓/๓๐  อายุความนั้น  ถาประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได

บัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป 
 
มาตรา ๑๙๓/๓๑  สิทธิเรียกรองของรัฐที่จะเรียกเอาคาภาษีอากรใหมีกําหนด

อายุความสิบป  สวนสิทธิเรียกรองของรัฐที่จะเรียกเอาหนี้อยางอ่ืนใหบังคับตามบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ 

 
มาตรา ๑๙๓/๓๒  สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นโดยคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด หรือ

โดยสัญญาประนีประนอมยอมความ ใหมีกําหนดอายุความสิบป  ทั้งนี้ ไมวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมี
กําหนดอายุความเทาใด 

 
มาตรา ๑๙๓/๓๓  สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ใหมีกําหนดอายุความหาป 
(๑)  ดอกเบี้ยคางชําระ 
(๒)  เงินที่ตองชําระเพื่อผอนทุนคืนเปนงวดๆ 
(๓)  คาเชาทรัพยสินคางชําระ เวนแตคาเชาสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๙๓/

๓๔ (๖) 
(๔)  เงินคางจาย คือ เงินเดือน เงินป เงินบํานาญ คาอุปการะเล้ียงดูและเงิน

อ่ืนๆ ในลักษณะทํานองเดียวกับที่มีการกําหนดจายเปนระยะเวลา 
(๕)  สิทธิเรียกรองตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) (๒) และ (๕) ที่ไมอยูในบังคับ

อายุความสองป 
 
มาตรา ๑๙๓/๓๔  สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้  ใหมีกําหนดอายุความสองป 
(๑)  ผูประกอบการคาหรืออุตสาหกรรม ผูประกอบหัตถกรรม ผูประกอบศิลป

อุตสาหกรรมหรือชางฝมือ เรียกเอาคาของที่ไดสงมอบ คาการงานที่ไดทํา หรือคาดูแลกิจการของ
ผูอ่ืน รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป เวนแตเปนการที่ไดทําเพ่ือกิจการของฝายลูกหนี้นั้นเอง 

(๒)  ผูประกอบเกษตรกรรมหรือการปาไม  เรียกเอาคาของที่ไดสงมอบอันเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลิตผลทางเกษตรหรือปาไม เฉพาะที่ใชสอยในบานเรือนของฝายลูกหนี้นั้นเอง 
(๓)  ผูขนสงคนโดยสารหรือส่ิงของหรือผูรับสงขาวสาร เรียกเอาคาโดยสาร คา

ระวาง คาเชา คาธรรมเนียม รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป 
(๔)  ผูประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผูประกอบธุรกิจในการจําหนายอาหาร

และเคร่ืองดื่ม หรือผูประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการเรียกเอาคาที่พัก 
อาหารหรือเคร่ืองดื่ม คาบริการหรือคาการงานที่ไดทําใหแกผูมาพักหรือใชบริการ รวมทั้งเงินที่ได
ออกทดรองไป 

(๕)  ผูขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสลากที่คลายคลึงกัน เรียกเอาคาขาย
สลาก เวนแตเปนการขายเพื่อการขายตอ 

(๖)  ผูประกอบธุรกิจในการใหเชาสังหาริมทรัพย เรียกเอาคาเชา 
(๗)  บุคคลซึ่งมิไดเขาอยูในประเภทที่ระบุไวใน (๑) แตเปนผูประกอบธุรกิจใน

การดูแลกิจการของผูอ่ืนหรือรับทํางานการตางๆ เรียกเอาสินจางอันจะพึงไดรับในการนั้น รวมทั้ง
เงินที่ไดออกทดรองไป 

(๘)  ลูกจางซึ่งรับใชการงานสวนบุคคล เรียกเอาคาจางหรือสินจางอยางอ่ืนเพื่อ
การงานที่ทํา รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป  หรือนายจางเรียกเอาคืนซึ่งเงินเชนวานั้นที่ตนไดจาย
ลวงหนาไป 

(๙)  ลูกจางไมวาจะเปนลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว หรือลูกจางรายวัน รวมทั้ง
ผูฝกหัดงาน  เรียกเอาคาจางหรือสินจางอยางอ่ืน รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือนายจางเรียก
เอาคืนซึ่งเงินเชนวานั้นที่ตนไดจายลวงหนาไป 

(๑๐)  ครูสอนผูฝกหัดงาน เรียกเอาคาฝกสอนและคาใชจายอยางอ่ืนตามที่ไดตก
ลงกันไว รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป 

(๑๑)  เจาของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล  เรียกเอาคาธรรมเนียมการเรียน
และคาธรรมเนียมอื่นๆ หรือคารักษาพยาบาลและคาใชจายอยางอ่ืน รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรอง
ไป 

(๑๒)  ผูรับคนไวเพ่ือการบํารุงเล้ียงดูหรือฝกสอน เรียกเอาคาการงานท่ีทําให
รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป 

(๑๓)  ผูรับเลี้ยงหรือฝกสอนสัตว เรียกเอาคาการงานที่ทําให รวมทั้งเงินที่ได
ออกทดรองไป 

(๑๔)  ครูหรืออาจารย เรียกเอาคาสอน 
(๑๕)  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ 

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว หรือผูประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น เรียกเอาคาการงานที่ทําใหรวมทั้ง
เงินที่ไดออกทดรองไป 

(๑๖)  ทนายความหรือผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งพยานผูเช่ียวชาญ
เรียกเอาคาการงานที่ทําให รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือคูความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเชนวานั้น
ที่ตนไดจายลวงหนาไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๗)  ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผูสอบบัญชี หรือผูประกอบ
วิชาชีพอิสระอื่น เรียกเอาคาการงานที่ทําให รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือผูวาจางให
ประกอบการงานดังกลาวเรียกเอาคืนซึ่งเงินเชนวานั้นที่ตนไดจายลวงหนาไป 

 
มาตรา ๑๙๓/๓๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙๓/๒๗ สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจาก

การที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือหรือโดยการใหประกันตามมาตรา 
๑๙๓/๒๘ วรรคสอง ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิดหรือให
ประกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรพ ๒ 
หนี้ 

   
 

ลักษณะ ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
หมวด ๑ 

วัตถุแหงหนี ้
   

 
มาตรา ๑๙๔  ดวยอํานาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้

ได อนึ่งการชําระหนี้ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได 
มาตรา ๑๙๕  เมื่อทรัพยซึ่งเปนวัตถุแหงหนี้นั้นไดระบุไวแตเพียงเปนประเภท 

และถาตามสภาพแหงนิติกรรม หรือตามเจตนาของคูกรณีไมอาจจะกําหนดไดวาทรัพยนั้นจะพึง
เปนชนิดอยางไรไซร ทานวาลูกหนี้จะตองสงมอบทรัพยชนิดปานกลาง 

ถาลูกหนี้ไดกระทําการอันตนจะพึงตองทําเพ่ือสงมอบทรัพยส่ิงนั้นทุกประการ
แลวก็ดี หรือถาลูกหนี้ไดเลือกกําหนดทรัพยที่จะสงมอบแลวดวยความยินยอมของเจาหนี้ก็ดี ทาน
วาทรัพยนั้นจึงเปนวัตถุแหงหนี้จําเดิมแตเวลานั้นไป 

 
มาตรา ๑๙๖  ถาหนี้เงินไดแสดงไวเปนเงินตางประเทศ ทานวาจะสงใชเปนเงิน

ไทยก็ได 
การเปลี่ยนเงินนี้ ใหคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใชเงิน 
 
มาตรา ๑๙๗  ถาหนี้เงินจะพึงสงใชดวยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ อัน

เปนชนิดที่ยกเลิกไมใชกันแลวในเวลาที่จะตองสงเงินใชหนี้นั้นไซร การสงใชเงินทานใหถือเสมือน
หนึ่งวามิไดระบุไวใหใชเปนเงินตราชนิดนั้น 

 
มาตรา ๑๙๘  ถาการอันมีกําหนดพึงกระทําเพ่ือชําระหนี้นั้นมีหลายอยาง แต

จะตองกระทําเพียงการใดการหนึ่งแตอยางเดียวไซร ทานวาสิทธิที่จะเลือกทําการอยางใดนั้นตกอยู
แกฝายลูกหนี้ เวนแตจะไดตกลงกันกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๙๙  การเลือกนั้นทานใหทําดวยแสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง 
การชําระหนี้ไดเลือกทําเปนอยางใดแลว ทานใหถือวาอยางนั้นอยางเดียว เปน
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การชําระหนี้อันกําหนดใหกระทําแตตนมา 
 
มาตรา ๒๐๐  ถาจะตองเลือกภายในระยะเวลาอันมีกําหนด และฝายที่มีสิทธิจะ

เลือกมิไดเลือกภายในระยะเวลานั้นไซร ทานวาสิทธิที่จะเลือกนั้นยอมตกไปอยูแกอีกฝายหนึ่ง 
ถามิไดกําหนดระยะเวลาใหเลือกไซร เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระฝายที่ไมมีสิทธิจะ

เลือกอาจกําหนดเวลาพอสมควรแกเหตุ  แลวบอกกลาวใหฝายโนนใชสิทธิเลือกภายในเวลาอันนั้น 
 
มาตรา ๒๐๑  ถาบุคคลภายนอกจะพึงเปนผูเลือก ทานใหกระทําดวยแสดง

เจตนาแกลูกหนี้ และลูกหนี้จะตองแจงความนั้นแกเจาหนี้ 
ถาบุคคลภายนอกนั้นไมอาจจะเลือกไดก็ดี หรือไมเต็มใจจะเลือกก็ดี ทานวาสิทธิ

ที่จะเลือกตกไปอยูแกฝายลูกหนี้ 
 
มาตรา ๒๐๒  ถาการอันจะพึงตองทําเพ่ือชําระหนี้นั้นมีหลายอยาง และอยางใด

อยางหนึ่งตกเปนอันพนวิสัยจะทําไดมาแตตนก็ดี หรือกลายเปนพนวิสัยในภายหลังก็ดี ทานให
จํากัดหนี้นั้นไวเพียงการชําระหนี้อยางอ่ืนที่ไมพนวิสัย อนึ่งการจํากัดอันนี้ยอมไมเกิดมีข้ึน หากวา
การชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งฝายที่ไมมีสิทธิจะเลือกนั้นตอง
รับผิดชอบ 

หมวด ๒ 
ผลแหงหนี ้

   
 

สวนที่ ๑ 
การไมชําระหนี้ 

   
 
มาตรา ๒๐๓  ถาเวลาอันจะพึงชําระหนี้นั้นมิไดกําหนดลงไว หรือจะอนุมานจาก

พฤติการณทั้งปวงก็ไมไดไซร ทานวาเจาหนี้ยอมจะเรียกใหชําระหนี้ไดโดยพลัน และฝายลูกหนี้ก็
ยอมจะชําระหนี้ของตนไดโดยพลันดุจกัน 

ถาไดกําหนดเวลาไว แตหากกรณีเปนที่สงสัย ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาหนี้
จะเรียกใหชําระหนี้กอนถึงเวลานั้นหาไดไม แตฝายลูกหนี้จะชําระหนี้กอนกําหนดนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๐๔  ถาหนี้ถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตนั้นเจาหนี้ไดใหคาํเตอืน

ลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไมชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดช่ือวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 
ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตาม

กําหนดไซร ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแก
กรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหนี้ ซึ่งไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดย
ปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐๕  ตราบใดการชําระหนี้นั้นยังมิไดกระทําลงเพราะพฤติการณอันใด
อันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดช่ือวาผิดนัดไม 

 
มาตรา ๒๐๖  ในกรณีหนี้อันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหนี้ไดช่ือวาผิดนัดมาแตเวลาที่

ทําละเมิด 
 
มาตรา ๒๐๗  ถาลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้ และเจาหนี้ไมรับชําระหนี้นั้นโดย

ปราศจากมูลเหตุอันจะอางกฎหมายไดไซร ทานวาเจาหนี้ตกเปนผูผิดนัด 
 
มาตรา ๒๐๘  การชําระหนี้จะใหสําเร็จผลเปนอยางใด ลูกหนี้จะตองขอ

ปฏิบัติการชําระหนี้ตอเจาหนี้เปนอยางนั้นโดยตรง 
แตถาเจาหนี้ไดแสดงแกลูกหนี้วา จะไมรับชําระหนี้ก็ดี หรือเพ่ือที่จะชําระหนี้

จําเปนที่เจาหนี้จะตองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งกอนก็ดี ลูกหนี้จะบอกกลาวแกเจาหนี้วาได
เตรียมการที่จะชําระหนี้ไวพรอมเสร็จแลว ใหเจาหนี้รับชําระหนี้นั้น เทานี้ก็นับวาเปนการเพียงพอ
แลว ในกรณีเชนนี้ทานวาคําบอกกลาวของลูกหนี้นั้นก็เสมอกับคําขอปฏิบัติการชําระหนี้ 

 
มาตรา ๒๐๙  ถาไดกําหนดเวลาไวเปนแนนอนเพื่อใหเจาหนี้กระทําการอันใด

ทานวาที่จะขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้นจะตองทําก็แตเมื่อเจาหนี้ทําการอันนั้นภายในเวลากําหนด 
 
มาตรา ๒๑๐  ถาลูกหนี้จําตองชําระหนี้สวนของตนตอเมื่อเจาหนี้ชําระหนี้ตอบ

แทนดวยไซร แมถึงวาเจาหนี้จะไดเตรียมพรอมที่จะรับชําระหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอปฏิบัตินั้นแลวก็ดี 
หากไมเสนอที่จะทําการชําระหนี้ตอบแทนตามที่จะพึงตองทํา เจาหนี้ก็เปนอันไดช่ือวาผิดนัด 

 
มาตรา ๒๑๑  ในเวลาที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้นก็ดี หรือในเวลาที่กําหนด

ไวใหเจาหนี้ทําการอยางใดอยางหนึ่ง โดยกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๙ นั้นก็ดี ถาลูกหนี้มิไดอยู
ในฐานะที่จะสามารถชําระหนี้ไดไซรทานวาเจาหนี้ยังหาผิดนัดไม 

 
มาตรา ๒๑๒  ถามิไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวก็ดี หรือถาลูกหนี้มีสิทธิที่จะชําระ

หนี้ไดกอนเวลากําหนดก็ดี การที่เจาหนี้มีเหตุขัดของช่ัวคราวไมอาจรับชําระหนี้ที่เขาขอปฏิบัติแก
ตนไดนั้น หาทําใหเจาหนี้ตกเปนผูผิดนัดไม เวนแตลูกหนี้จะไดบอกกลาวการชําระหนี้ไวลวงหนา
โดยเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๒๑๓  ถาลูกหนี้ละเลยเสียไมชําระหนี้ของตน เจาหนี้จะรองขอตอศาลให

ส่ังบังคับชําระหนี้ก็ได เวนแตสภาพแหงหนี้จะไมเปดชองใหทําเชนนั้นได 
เมื่อสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหบังคับชําระหนี้ได ถาวัตถุแหงหนี้เปนอันให

กระทําการอันหนึ่งอันใด เจาหนี้จะรองขอตอศาลใหส่ังบังคับใหบุคคลภายนอกกระทําการอันนั้น
โดยใหลูกหนี้เสียคาใชจายใหก็ได แตถาวัตถุแหงหนี้เปนอันใหกระทํานิติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไซร ศาลจะสั่งใหถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได 
สวนหนี้ซึ่งมีวัตถุเปนอันจะใหงดเวนการอันใด เจาหนี้จะเรียกรองใหร้ือถอนการที่

ไดกระทําลงแลวนั้นโดยใหลูกหนี้เสียคาใชจาย และใหจัดการอันควรเพื่อกาลภายหนาดวยก็ได 
อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กลาวมากอนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะ

เรียกเอาคาเสียหายไม 
 
มาตรา ๒๑๔๒  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๗๓๓ เจาหนี้มีสิทธิที่จะให

ชําระหนี้ของตนจากทรัพย สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้ งเ งินและทรัพย สินอื่น ๆ ซึ่ ง
บุคคลภายนอกคางชําระแกลูกหนี้ดวย 

 
มาตรา ๒๑๕  เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูล

หนี้ไซร เจาหนี้จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตการนั้นก็ได 
 

มาตรา ๒๑๖  ถาโดยเหตุผิดนัด การชําระหนี้กลายเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้
เจาหนี้จะบอกปดไมรับชําระหนี้ และจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้ก็ได 

 
มาตรา ๒๑๗  ลูกหนี้จะตองรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแตความ

ประมาทเลินเลอในระหวางเวลาที่ตนผิดนัด ทั้งจะตองรับผิดชอบในการที่การชําระหนี้กลายเปน
พนวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหวางเวลาที่ผิดนัดนั้นดวย เวนแตความเสียหายนั้นถึงแมวา
ตนจะไดชําระหนี้ทันเวลากําหนดก็คงจะตองเกิดมีอยูนั่นเอง 

 
มาตรา ๒๑๘  ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยจะทําไดเพราะพฤติการณอันใด

อันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ตองรับผิดชอบไซร ทานวาลูกหนี้จะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้เพ่ือ
คาเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการไมชําระหนี้นั้น 

ในกรณีที่การชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยแตเพียงบางสวน ถาหากวาสวนที่ยังเปน
วิสัยจะทําไดนั้นจะเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้แลว เจาหนี้จะไมยอมรับชําระหนี้สวนที่ยังเปนวิสัย
จะทําไดนั้นแลว และเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้เสียทั้งหมดทีเดียวก็ได 

 
มาตรา ๒๑๙  ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่ง

เกิดขึ้นภายหลังที่ไดกอหนี้ และซ่ึงลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบนั้นไซร ทานวาลูกหนี้เปนอันหลุดพน
จากการชําระหนี้นั้น 

ถาภายหลังที่ไดกอหนี้ข้ึนแลวนั้น ลูกหนี้กลายเปนคนไมสามารถจะชําระหนี้ได
ไซร ทานใหถือเสมือนวาเปนพฤติการณที่ทําใหการชําระหนี้ตกเปนอันพนวิสัยฉะนั้น 

                                                 
๒ มาตรา ๒๑๔  แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๒๐  ลูกหนี้ตองรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแหงตนกับทั้งของ

บุคคลที่ตนใชในการชําระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับวาเปนความผิดของตนเองฉะนั้น แต
บทบัญญัติแหงมาตรา ๓๗๓ หาใชบังคับแกกรณีเชนนี้ดวยไม 

 
มาตรา ๒๒๑  หนี้เงินอันตองเสียดอกเบี้ยนั้น ทานวาจะคิดดอกเบี้ยในระหวางที่

เจาหนี้ผิดนัดหาไดไม 
 
มาตรา ๒๒๒  การเรียกเอาคาเสียหายนั้น ไดแกเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อ

ความเสียหายเชนที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นแตการไมชําระหนี้นั้น 
เจาหนี้จะเรียกคาสินไหมทดแทนได แมกระท่ังเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต

พฤติการณพิเศษ หากวาคูกรณีที่เก่ียวของไดคาดเห็นหรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณเชนนั้น
ลวงหนากอนแลว 

 
มาตรา ๒๒๓  ถาฝายผูเสียหายไดมีสวนทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งกอใหเกิด

ความเสียหายดวยไซร ทานวาหนี้อันจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกฝายผูเสียหายมากนอย
เพียงใดนั้นตองอาศัยพฤติการณเปนประมาณ ขอสําคัญก็คือวาความเสียหายนั้นไดเกิดขึ้นเพราะ
ฝายไหนเปนผูกอย่ิงหยอนกวากันเพียงไร 

วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใชแมทั้งที่ความผิดของฝายผูที่เสียหายจะมีแตเพียงละเลย
ไมเตือนลูกหนี้ใหรูสึกถึงอันตรายแหงการเสียหายอันเปนอยางรายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไมรู
หรือไมอาจจะรูได หรือเพียงแตละเลยไมบําบัดปดปอง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นดวย อนึ่ง
บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๐ นั้นทานใหนํามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๔  หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดกึ่ง

ตอป ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ให
คงสงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น 

ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด 
การพิสูจนคาเสียหายอยางอ่ืนนอกกวานั้น ทานอนุญาตใหพิสูจนได 
 
มาตรา ๒๒๕  ถาลูกหนี้จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อราคาวัตถุอันไดเส่ือมเสีย

ไประหวางผิดนัดก็ดี  หรือวัตถุอันไมอาจสงมอบไดเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันเกิดขึ้นระหวาง
ผิดนัดก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกดอกเบี้ยในจํานวนที่จะตองใชเปนคาสินไหมทดแทน คิดตั้งแต
เวลาอันเปนฐานที่ตั้งแหงการกะประมาณราคานั้นก็ได วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่ลูกหนี้
จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการที่ราคาวัตถุตกต่ําเพราะวัตถุนั้นเสื่อมเสียลงในระหวางเวลาที่
ผิดนัดนั้นดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๒ 
รับชวงสิทธิ 

   
 

มาตรา ๒๒๖  บุคคลผูรับชวงสิทธิของเจาหนี้ ชอบที่จะใชสิทธิทั้งหลายบรรดาที่
เจาหนี้มีอยูโดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแหงหนี้นั้นไดในนามของตนเอง 

ชวงทรัพย ไดแกเอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิติ
นัยอยางเดียวกันกับทรัพยสินอันกอน 

 
มาตรา ๒๒๗  เมื่อเจาหนี้ไดรับคาสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคา

ทรัพยหรือสิทธิซึ่งเปนวัตถุแหงหนี้นั้นแลว  ทานวาลูกหนี้ยอมเขาสูฐานะเปนผูรับชวงสิทธิของ
เจาหนี้อันเกี่ยวกับทรัพยหรือสิทธินั้นๆ ดวยอํานาจกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๒๘  ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลให

ลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตน
นั้นก็ดี  ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ไดรับไวหรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทน
เสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธิ
นั้นดังไดระบุไวในวรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้นยอมลดจํานวนลงเพียง
เสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ไดรับไว หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรอง
ไดนั้น 

 
มาตรา ๒๒๙  การรับชวงสิทธิยอมมีข้ึนดวยอํานาจกฎหมาย และยอมสําเร็จเปน

ประโยชนแกบุคคลดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑)  บุคคลซึ่งเปนเจาหนี้อยูเอง และมาใชหนี้ใหแกเจาหนี้อีกคนหนึ่งผูมีสิทธิจะ

ไดรับใชหนี้กอนตน เพราะเขามีบุริมสิทธิ หรือมีสิทธิจํานําจํานอง 
(๒)  บุคคลผูไดไปซึ่งอสังหาริมทรัพยใด และเอาเงินราคาคาซื้อใชใหแกผูรับ

จํานองทรัพยนั้นเสร็จไป 
(๓)  บุคคลผูมีความผูกพันรวมกับผูอ่ืน หรือเพ่ือผูอ่ืนในอันจะตองใชหนี้มีสวน

ไดเสียดวยในการใชหนี้นั้น และเขาใชหนี้นั้น 
 
มาตรา ๒๓๐  ถาในการที่เจาหนี้นําบังคับยึดทรัพยอันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้น

บุคคลผูใดจะตองเส่ียงภัยเสียสิทธิในทรัพยอันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพยไซร ทานวาบุคคลผู
นั้นมีสิทธิจะเขาใชหนี้เสียแทนได อนึ่งผูครองทรัพยอันหนึ่งอันใด ถาจะตองเส่ียงภัยเสียสิทธิครอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยนั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย ก็ยอมมีสิทธิจะทําไดเชนเดียวกับที่วามานั้น 
ถาบุคคลภายนอกผูใดมาใชหนี้แทนจนเปนที่พอใจของเจาหนี้แลวบุคคลผูนั้น

ยอมเขารับชวงสิทธิเรียกรองของเจาหนี้  แตสิทธิเรียกรองอันนี้จะบังคับใหเปนที่เส่ือมเสียแก
เจาหนี้หาไดไม 

 
มาตรา ๒๓๑  ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอื่น

นั้นเปนทรัพยอันไดเอาประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้นยอม
ครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับประกันภัยดวย 

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ถาผูรับประกันภัยไดรู หรือควรจะไดรูวามีจํานอง 
หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน ทานยังมิใหผูรับประกันภัยใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย จนกวาจะไดบอก
กลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานองหรือเจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอื่นแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่
จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิอยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบียน ณ หอ
ทะเบียนที่ดินนั้น ทานใหถือวาเปนอันรูถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชตลอดถึงการ
จํานองสังหาริมทรัพยที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดนั้นดวย 

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย
โดยตรงก็ได เวนแตตนจะไดรูหรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยาง
อ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นได
คืนมา หรือไดจัดของแทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ตองใช
คาเสียหายอันควรจะไดแกเจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๓๒  ถาตามความในมาตรากอนนี้เปนอันวาจะเอาเงินจํานวนหนึ่งให

แทนทรัพยสินที่ทําลายหรือบุบสลายไซร เงินจํานวนนี้ทานยังมิใหสงมอบแกผูรับจํานอง ผูรับจํานํา 
หรือเจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอื่น กอนที่หนี้ซึ่งไดเอาทรัพยนี้เปนประกันไวนั้นจะถึงกําหนด และถา
คูกรณีไมสามารถจะตกลงกับลูกหนี้ไดไซรทานวาตางฝายตางมีสิทธิที่จะเรียกรองใหนําเงินจํานวน
นั้นไปวางไว ณ สํานักงานวางทรัพยเพ่ือประโยชนอันรวมกัน เวนแตลูกหนี้จะหาประกันใหไวตาม
สมควร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
การใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ 

   
 

มาตรา ๒๓๓  ถาลูกหนี้ขัดขืนไมยอมใชสิทธิเรียกรอง หรือเพิกเฉยเสียไมใชสิทธิ
เรียกรอง เปนเหตุใหเจาหนี้ตองเสียประโยชนไซร ทานวาเจาหนี้จะใชสิทธิเรียกรองนั้นในนามของ
ตนเอง แทนลูกหนี้เพ่ือปองกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได เวนแตในขอที่เปนการของลูกหนี้
สวนตัวโดยแท 

 
มาตรา ๒๓๔  เจาหนี้ผูใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้นั้นจะตองขอหมายเรียกลูกหนี้

มาในคดีนั้นดวย 
 
มาตรา ๒๓๕  เจาหนี้จะใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้เรียกเงินเต็มจํานวนที่ยังคาง

ชําระแกลูกหนี้ โดยไมตองคํานึงถึงจํานวนที่คางชําระแกตนก็ได ถาจําเลยยอมใชเงินเพียงเทา
จํานวนที่ลูกหนี้เดิมคางชําระแกเจาหนี้นั้น คดีก็เปนเสร็จกันไป แตถาลูกหนี้เดิมไดเขาช่ือเปนโจทก
ดวยลูกหนี้เดิมจะขอใหศาลพิจารณาพิพากษาตอไปในสวนจํานวนเงินที่ยังเหลือติดคางอยูก็ได 

แตอยางไรก็ดี ทานมิใหเจาหนี้ไดรับมากไปกวาจํานวนที่คางชําระแกตนนั้นเลย 
 
มาตรา ๒๓๖  จําเลยมีขอตอสูลูกหนี้เดิมอยูอยางใดๆ ทานวาจะยกขึ้นตอสู

เจาหนี้ไดทั้งนั้น เวนแตขอตอสูซึ่งเกิดขึ้นเมื่อย่ืนฟองแลว 
 

สวนที่ ๔ 
เพิกถอนการฉอฉล 
   

 
มาตรา ๒๓๗  เจาหนี้ชอบที่จะรองขอใหศาลเพิกถอนเสียไดซึ่งนิติกรรมใดๆ อัน

ลูกหนี้ไดกระทําลงทั้งรูอยูวาจะเปนทางใหเจาหนี้เสียเปรียบ แตความขอนี้ทานมิใหใชบังคับ ถา
ปรากฏวาในขณะที่ทํานิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเปนผูไดลาภงอกแตการนั้นมิไดรูเทาถึงขอความจริง
อันเปนทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบนั้นดวย แตหากกรณีเปนการทําใหโดยเสนหา ทานวาเพียงแต
ลูกหนี้เปนผูรูฝายเดียวเทานั้นก็พอแลวที่จะขอเพิกถอนได 

บทบัญญัติดังกลาวมาในวรรคกอนนี้ ทานมิใหใชบังคับแกนิติกรรมใดอันมิไดมี
วัตถุเปนสิทธิในทรัพยสิน 

 
มาตรา ๒๓๘  การเพิกถอนดังกลาวมาในบทมาตรากอนนั้นไมอาจกระทบกระทั่ง

ถึงสิทธิของบุคคลภายนอก อันไดมาโดยสุจริตกอนเริ่มฟองคดีขอเพิกถอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนึ่งความที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ทานมิใหใชบังคับ ถาสิทธินั้นไดมาโดยเสนหา 
 
มาตรา ๒๓๙  การเพิกถอนนั้นยอมไดเปนประโยชนแกเจาหนี้หมดทุกคน 
 
มาตรา ๒๔๐  การเรียกรองขอเพิกถอนนั้น ทานหามมิใหฟองรองเม่ือพนปหนึ่ง

นับแตเวลาที่เจาหนี้ไดรูตนเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือพนสิบปนับแตไดทํานิติกรรมนั้น 
 

สวนที่ ๕ 
สิทธิยึดหนวง 

   
 

มาตรา ๒๔๑  ผูใดเปนผูครองทรัพยสินของผูอ่ืน และมีหนี้อันเปนคุณประโยชน
แกตนเกี่ยวดวยทรัพยสินซึ่งครองนั้นไซร  ทานวาผูนั้นจะยึดหนวงทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะไดชําระ
หนี้ก็ได  แตความที่กลาวนี้ทานมิใหใชบังคับ เมื่อหนี้นั้นยังไมถึงกําหนด 

อนึ่งบทบัญญัติในวรรคกอนนี้ ทานมิใหใชบังคับ ถาการที่เขาครอบครองนั้นเริ่ม
มาแตทําการอันใดอันหนึ่งซึ่งไมชอบดวยกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๔๒  สิทธิยึดหนวงอันใด ถาไมสมกับลักษณะที่เจาหนี้รับภาระในมูลหนี้

ก็ดี ไมสมกับคําส่ังอันลูกหนี้ไดใหไวกอน หรือใหในเวลาที่สงมอบทรัพยสินนั้นก็ดี หรือเปนการขัด
กับความสงบเรียบรอยของประชาชนก็ดี สิทธิยึดหนวงเชนนั้นทานใหถือวาหามีไมเลย 

 
มาตรา ๒๔๓  ในกรณีที่ลูกหนี้เปนคนสินลนพนตัวไมสามารถใชหนี้ เจาหนี้มี

สิทธิจะยึดหนวงทรัพยสินไวได แมทั้งที่ยังไมถึงกําหนดเรียกรอง ถาการที่ลูกหนี้ไมสามารถใชหนี้
นั้นไดเกิดเปนข้ึนหรือรูถึงเจาหนี้ตอภายหลังเวลาที่ไดสงมอบทรัพยสินไซร ถึงแมวาจะไมสมกับ
ลักษณะที่เจาหนี้รับภาระในมูลหนี้ไวเดิม หรือไมสมกับคําส่ังอันลูกหนี้ไดใหไวก็ดี เจาหนี้ก็อาจจะ
ใชสิทธิยึดหนวงได 

 
มาตรา ๒๔๔  ผูทรงสิทธิยึดหนวงจะใชสิทธิของตนแกทรัพยสินทั้งหมดที่ยึด

หนวงไวนั้นจนกวาจะชําระหนี้ส้ินเชิงก็ได 
 
มาตรา ๒๔๕  ผูทรงสิทธิยึดหนวงจะเก็บดอกผลแหงทรัพยสินที่ยึดหนวงไว และ

จัดสรรเอาไวเพ่ือการชําระหนี้แกตนกอนเจาหนี้คนอื่นก็ได 
ดอกผลเชนวานี้จะตองจัดสรรเอาชําระดอกเบี้ยแหงหนี้นั้นกอน ถายังมีเหลือจึง

ใหจัดสรรใชตนเงิน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔๖  ผูทรงสิทธิยึดหนวงจําตองจัดการดูแลรักษาทรัพยสินที่ยึดหนวงไว
นั้นตามสมควร เชนจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะเชนนั้น 

อนึ่งทรัพยสินซึ่งยึดหนวงไวนั้น ถามิไดรับความยินยอมของลูกหนี้ ทานวาผูทรง
สิทธิยึดหนวงหาอาจจะใชสอยหรือใหเชา หรือเอาไปทําเปนหลักประกันไดไม แตความที่กลาวนี้
ทานมิใหใชบังคับไปถึงการใชสอยเชนที่จําเปนเพื่อจะรักษาทรัพยสินนั้นเอง 

ถาผูทรงสิทธิยึดหนวงกระทําการฝาฝนบทบัญญัติใดที่กลาวมานี้ ทานวาลูกหนี้จะ
เรียกรองใหระงับสิทธินั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๒๔๗  ถาผูทรงสิทธิยึดหนวงตองเสียคาใชจายไปตามที่จําเปนเกี่ยวดวย

ทรัพยสินอันตนยึดหนวงไวนั้นเพียงใด จะเรียกใหเจาทรัพยชดใชใหก็ได 
 
มาตรา ๒๔๘๓  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๒๗ การใชสิทธิยึด

หนวงหาทําใหอายุความแหงหนี้สะดุดหยุดลงไม 
 
มาตรา ๒๔๙  ลูกหนี้จะเรียกรองใหระงับสิทธิยึดหนวงดวยหาประกันใหไวตาม

สมควรก็ได 
 
มาตรา ๒๕๐  การครองทรัพยสินสูญสิ้นไป สิทธิยึดหนวงก็เปนอันระงับสิ้นไป

ดวยแตความที่กลาวนี้ทานมิใหใชบังคับแกกรณีที่ทรัพยสินอันยึดหนวงไวนั้นไดใหเชาไปหรือจํานํา
ไวดวยความยินยอมของลูกหนี้ 

 
สวนที่ ๖ 
บุริมสิทธิ 

   
 

มาตรา ๒๕๑  ผูทรงบุริมสิทธิยอมทรงไวซึ่งสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้ในการ
ที่จะไดรับชําระหนี้อันคางชําระแกตน จากทรัพยสินนั้นกอนเจาหนี้อ่ืนๆ โดยนัยดังบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายนี้ หรือบทกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๒๕๒  บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๔๔ นั้น ทานใหใชบังคับตลอดถึง

บุริมสิทธิดวยตามแตกรณี 
 

                                                 
๓ มาตรา ๒๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. บุริมสิทธิสามัญ 
 

มาตรา ๒๕๓๔  ถาหนี้มีอยูเปนคุณแกบุคคลผูใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดดังจะ
กลาวตอไปนี้ บุคคลผูนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ คือ 

(๑)  คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน 
(๒)  คาปลงศพ 
(๓)  คาภาษีอากร และเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําใหแกลูกหนี้

ซึ่งเปนนายจาง 
(๔)  คาเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเปนประจําวัน 
 
มาตรา ๒๕๔  บุริมสิทธิในมูลคาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกันนั้นใชสําหรับเอา

คาใชจายอันไดเสียไปเพื่อประโยชนของเจาหนี้หมดทุกคนรวมกัน เก่ียวดวยการรักษา การชําระ
บัญชี หรือการเฉลี่ยทรัพยสินของลูกหนี้ 

ถาคาใชจายนั้นมิไดเสียไป เพ่ือประโยชนของเจาหนี้หมดทุกคนไซรบุริมสิทธิ
ยอมจะใชไดแตเฉพาะตอเจาหนี้ผูที่ไดรับประโยชนจากการนั้น 

 
มาตรา ๒๕๕  บุริมสิทธิในมูลคาปลงศพนั้น ใชสําหรับเอาคาใชจายในการปลง

ศพตามควรแกฐานานุรูปของลูกหนี้ 
 
มาตรา ๒๕๖  บุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากรนั้น ใชสําหรับเอาบรรดาคาภาษีอากร

ในที่ดิน ทรัพยสิน หรือคาภาษีอากรอยางอ่ืนที่ลูกหนี้ยังคางชําระอยูในปปจจุบันและกอนนั้นข้ึนไป
อีกปหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๕๗๕  บุริมสิทธิในเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําใหแก

ลูกหนี้ซึ่งเปนนายจางนั้น ใหใชสําหรับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาใน
วันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ และเงินอื่นใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําให นับ
ถอยหลังข้ึนไปสี่เดือน แตรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งแสนบาทตอลูกจางคนหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๕๘  บุริมสิทธิในมูลคาเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเปนประจําวันนั้นใช

สําหรับเอาคาเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งยังคางชําระอยูนับถอยหลังข้ึนไปหกเดือน เชน คาอาหาร 
เครื่องดื่ม โคมไฟ ฟน ถาน อันจําเปนเพื่อการทรงชีพของลูกหนี้ และบุคคลในสกุลซึ่งอยูกับลกูหนี้

                                                 
๔ มาตรา ๒๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๕ มาตรา ๒๕๗  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และซึ่งลูกหนี้จําตองอุปการะกับทั้งคนใชของลูกหนี้ดวย 
 

๒.  บุริมสิทธพิิเศษ 
(ก)  บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย 

 
มาตรา ๒๕๙  ถาหนี้มีอยูเปนคุณแกบุคคลผูใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดดังจะ

กลาวตอไปนี้ บุคคลผูนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพยเฉพาะอยางของลูกหนี้ คือ 
(๑)  เชาอสังหาริมทรัพย 
(๒)  พักอาศัยในโรงแรม 
(๓)  รับขนคนโดยสาร หรือของ 
(๔)  รักษาสังหาริมทรัพย 
(๕)  ซื้อขายสังหาริมทรัพย 
(๖)  คาเมล็ดพันธุ ไมพันธุ หรือปุย 
(๗)  คาแรงงานกสิกรรม หรืออุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๒๖๐  บุริมสิทธิในมูลเชาอสังหาริมทรัพยนั้น ใชสําหรับเอาคาเชา

อสังหาริมทรัพยและหนี้อยางอ่ืนของผูเชาอันเกิดจากความเกี่ยวพันในเรื่องเชา และมีอยูเหนือ
สังหาริมทรัพยของผูเชาซึ่งอยูในหรือบนอสังหาริมทรัพยนั้น 

 
มาตรา ๒๖๑  บุริมสิทธิของผูใหเชาที่ดินนั้นมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยทั้งหลายอัน

ผูเชาไดนําเขามาไวบนที่ดินที่ใหเชา หรือนําเขามาไวในเรือนโรงอันใชประกอบกับที่ดินนั้น และมี
อยูเหนือสังหาริมทรัพยเชนสําหรับที่ใชในที่ดินนั้น กับทั้งเหนือดอกผลอันเกิดจากที่ดินซึ่งอยูใน
ครอบครองของผูเชานั้นดวย 

บุริมสิทธิของผูใหเชาเรือนโรงยอมมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยซึ่งผูเชานําเขามาไว
ในเรือนโรงนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๖๒  ถาการเชาอสังหาริมทรัพยไดโอนไปก็ดี หรือไดใหเชาชวงก็ดี 

บุริมสิทธิของผูใหเชาเดิมยอมครอบไปถึงสังหาริมทรัพยซึ่งผูรับโอน หรือผูเชาชวงไดนําเขามาไว
ในทรัพยสินนั้นดวย ความที่กลาวนี้ทานใหใชไดตลอดถึงเงินอันผูโอน หรือผูใหเชาชวงจะพึงไดรับ
จากผูรับโอนหรือผูเชาชวงนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๖๓  ในกรณีที่ผูเชาตองชําระบัญชีเฉล่ียทรัพยสินทั่วไปนั้น บุริมสิทธิ

ของผูใหเชายอมมีอยูแตเฉพาะสําหรับเอาใชคาเชา และหนี้อยางอ่ืนเทาที่มีในระยะกําหนดสงคา
เชาเพียงสามระยะ คือปจจุบันระยะหนึ่ง กอนนั้นข้ึนไประยะหนึ่ง และตอไปภายหนาอีกระยะหนึ่ง
เทานั้นและใชสําหรับเอาคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในระยะกําหนดสงคาเชาปจจุบัน และกอนนั้นขึ้นไป
อีกระยะหนึ่งดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖๔  ในการเรียกรองของผูใหเชา ถาผูใหเชาไดรับเงินประกันไว ผูใหเชา
ยอมมีบุริมสิทธิแตเพียงในสวนที่ไมมีเงินประกัน 

 
มาตรา ๒๖๕  บุริมสิทธิในมูลพักอาศัยในโรงแรมนั้น ใชสําหรับเอาเงินบรรดาที่

คางชําระแกเจาสํานักเพ่ือการพักอาศัยและการอื่นๆ อันไดจัดใหสําเร็จความปรารถนาแกคน
เดินทางหรือแขกอาศัย รวมทั้งการชดใชเงินทั้งหลายที่ไดออกแทนไปและมีอยูเหนือเคร่ือง
เดินทาง หรือทรัพยสินอยางอ่ืนของคนเดินทาง หรือแขกอาศัยอันเอาไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือ
สถานที่เชนนั้น 

 
มาตรา ๒๖๖  ผูใหเชาอสังหาริมทรัพย หรือเจาสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่

เชนนั้น จะใชบุริมสิทธิของตนบังคับทํานองเดียวกับผูรับจํานําก็ได บทบัญญัติทั้งหลายแหง
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยการบังคับจํานํานั้น ทานใหนํามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖๗  บุริมสิทธิในมูลรับขนนั้น ใชสําหรับเอาคาระวางพาหนะในการรับ

ขนคนโดยสารหรือของ กับทั้งคาใชจายอันเปนอุปกรณ และเปนบุริมสิทธิมีอยูเหนือของและ
เครื่องเดินทางทั้งหมดอันอยูในมือของผูขนสง 

 
มาตรา ๒๖๘  ในกรณีดังไดปรารภไวในความแปดมาตรากอนนี้นั้น ผูใหเชา

อสังหาริมทรัพยก็ดี  เจาสํานักโรงแรมก็ดี หรือผูขนสงก็ดี จะใชบุ ริมสิทธิของตนเหนือ
สังหาริมทรัพยอันเปนของบุคคลภายนอกก็ได เวนแตตนจะไดรูในเวลาอันควรรูไดวาทรัพยสิน
เหลานั้นเปนของบุคคลภายนอก 

ถาสังหาริมทรัพยนั้นถูกลักหรือสูญหาย ทานใหบังคับตามบทกฎหมายวาดวยการ
แสวงคืนครองทรัพย 

 
มาตรา ๒๖๙  บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพยนั้น ใชสําหรับเอาคาใชจายเพื่อ

รักษาสังหาริมทรัพย และมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยอันนั้น 
อนึ่งบุริมสิทธินี้ยังใชสําหรับเอาคาใชจายที่จําเปนอันไดเสียไปเพื่อที่จะสงวนสิทธิ

หรือรับสภาพสิทธิ หรือบังคับสิทธิ อันเกี่ยวดวยสังหาริมทรัพยนั้นอีกดวย 
 
มาตรา ๒๗๐  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพยนั้น ใชสําหรับเอาราคาซื้อ

ขายและดอกเบี้ยในราคานั้น และมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยอันนั้น 
 
มาตรา ๒๗๑  บุริมสิทธิในมูลคาเมล็ดพันธุ ไมพันธุ หรือปุยนั้น ใชสําหรับเอา

ราคาคาเมล็ดพันธุ ไมพันธุ หรือปุย และดอกเบี้ยในราคานั้น และมีอยูเหนือดอกผลอันเกิดงอกใน
ที่ดินเพราะใชส่ิงเหลานั้นภายในปหนึ่งนับแตเวลาที่ใช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗๒  บุริมสิทธิในมูลคาแรงงานเพื่อกสิกรรมและอุตสาหกรรมนั้น ใน

สวนบุคคลที่ไดทําการงานกสิกรรม ใชสําหรับเอาคาจางนับถอยหลังข้ึนไปปหนึ่ง และในสวน
บุคคลที่ไดทําการงานอุตสาหกรรม ใชสําหรับเอาคาจางนับถอยหลังข้ึนไปสามเดือน และเปน
บุริมสิทธิมีอยูเหนือดอกผลหรือส่ิงของที่ประดิษฐข้ึนอันเกิดแตแรงงานของบุคคลนั้นๆ 

 
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย 

 
มาตรา ๒๗๓  ถาหนี้มีอยูเปนคุณแกบุคคลผูใดในมูลอยางหนึ่งอยางใดดังจะ

กลาวตอไปนี้ บุคคลผูนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยเฉพาะอยางของลูกหนี้ คือ 
(๑)  รักษาอสังหาริมทรัพย 
(๒)  จางทําของเปนการงานทําข้ึนบนอสังหาริมทรัพย 
(๓)  ซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
 
มาตรา ๒๗๔  บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพยนั้นใชสําหรับเอาคาใชจาย

เพ่ือรักษาอสังหาริมทรัพย และมีอยูเหนืออสังหาริมทรัพยอันนั้น 
อนึ่งบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๖๙ วรรคสองนั้น  ทานใหนํามาใชบังคับแกกรณีที่

กลาวมาในวรรคกอนนี้ดวย 
 
มาตรา ๒๗๕  บุริมสิทธิในมูลจางทําของเปนการงานทําข้ึนบนอสังหาริมทรัพย

นั้น ใชสําหรับเอาสินจาง คาทําของเปนการงานอันผูกอสราง สถาปนิก หรือผูรับจางไดทําลงบน
อสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ และมีอยูเหนืออสังหาริมทรัพยอันนั้น 

อนึ่ง บุริมสิทธินี้ยอมเกิดมีข้ึนตอเมื่ออสังหาริมทรัพยนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นในปจจุบัน
เพราะการที่ไดทําข้ึนนั้น และมีอยูเพียงเหนือราคาที่เพ่ิมขึ้นเทานั้น 

 
มาตรา ๒๗๖  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้นใชสําหรับเอาราคา

อสังหาริมทรัพยและดอกเบี้ยในราคานั้น  และมีอยูเหนืออสังหาริมทรัพยอันนั้น 
 

๓. ลําดบัแหงบุริมสิทธิ 
 

มาตรา ๒๗๗  เมื่อมีบุริมสิทธิสามัญหลายรายแยงกัน ทานใหถือวาบุริมสิทธิ
ทั้งหลายนั้นมีลําดับที่จะใหผลกอนหลัง ดังที่ไดเรียงลําดับไวในมาตรา ๒๕๓ 

เมื่อมีบุริมสิทธิสามัญแยงกับบุริมสิทธิพิเศษ ทานวาบุริมสิทธิพิเศษยอมอยูใน
ลําดับกอน  แตบุริมสิทธิในมูลคาใชจายเพ่ือประโยชนรวมกันนั้นยอมอยูในลําดับกอนในฐานที่จะ
ใชสิทธินั้นตอเจาหนี้ผูไดรับประโยชนจากการนั้นหมดทุกคนดวยกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๗๘  เมื่อมีบุริมสิทธิแยงกันหลายรายเหนือสังหาริมทรัพยอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ทานใหถือลําดับกอนหลังดังที่เรียงไวตอไปนี้ คือ 
(๑)  บุริมสิทธิในมูลเชาอสังหาริมทรัพย พักอาศัยในโรงแรมและรับขน 
(๒)  บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพย แตถามีบุคคลหลายคนเปนผูรักษา 

ทานวาผูที่รักษาภายหลังอยูในลําดับกอนผูที่ไดรักษามากอน 
(๓)  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย คาเมล็ดพันธุ ไมพันธุ หรือปุย และ

คาแรงงานกสิกรรมและอุตสาหกรรม 
ถาบุคคลผูใดมีบุริมสิทธิอยูในลําดับเปนที่หนึ่ง และรูอยูในขณะที่ตนไดประโยชน

แหงหนี้มานั้น วายังมีบุคคลอื่นซึ่งมีบุริมสิทธิอยูในลําดับที่สองหรือที่สามไซร ทานหามมิใหบุคคล
ผูนั้นใชสิทธิในการที่ตนอยูในลําดับกอนนั้นตอบุคคลอื่นเชนวามา  และทานหามมิใหใชสิทธนิีต้อผู
ที่ไดรักษาทรัพยไว เพ่ือประโยชนแกบุคคลผูมีบุริมสิทธิในลําดับที่หนึ่งนั้นเองดวย 

ในสวนดอกผล ทานใหบุคคลผูไดทําการงานกสิกรรมอยูในลําดับที่หนึ่ง ผูสง
เมล็ดพันธุ ไมพันธุ หรือปุย อยูในลําดับที่สอง และใหผูเชาที่ดินอยูในลําดับที่สาม 

 
มาตรา ๒๗๙  เมื่อมีบุริมสิทธิพิเศษแยงกันหลายรายเหนืออสังหาริมทรัพย

อันหนึ่งอันเดียวกัน ทานใหถือลําดับกอนหลังดังที่ไดเรียงลําดับไวในมาตรา ๒๗๓ 
ถาไดซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้นสืบตอกันไปอีกไซร ลําดับกอนหลังในระหวาง

ผูขายดวยกันนั้น ทานใหเปนไปตามลําดับที่ไดซื้อขายกอนและหลัง 
 
มาตรา ๒๘๐  เมื่อบุคคลหลายคนมีบุริมสิทธิในลําดับเสมอกันเหนือทรัพย

อันหนึ่งอันเดียวกัน  ทานใหตางคนตางไดรับชําระหนี้เฉล่ียตามสวนมากนอยแหงจํานวนที่ตนเปน
เจาหนี้ 

 
๔. ผลแหงบุริมสิทธิ 

 
มาตรา ๒๘๑  บุริมสิทธิอันมีอยูเหนือสังหาริมทรัพยนั้น ทานหามมิใหใช เมื่อ

บุคคลภายนอกไดทรัพยนั้นจากลูกหนี้และไดสงมอบทรัพยใหกันไปเสร็จแลว 
 
มาตรา ๒๘๒  เมื่อมีบุริมสิทธิแยงกับสิทธิจํานําสังหาริมทรัพย ทานวาผูรับจํานํา

ยอมมีสิทธิเปนอยางเดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิในลําดับที่หนึ่งดังที่เรียงไวในมาตรา ๒๗๘ นั้น 
 
มาตรา ๒๘๓  บุคคลผูมีบุริมสิทธิสามัญตองรับชําระหนี้เอาจากสังหาริมทรัพย

ของลูกหนี้กอน ตอเมื่อยังไมพอจึงใหเอาชําระหนี้จากอสังหาริมทรัพยได 
ในสวนอสังหาริมทรัพยนั้น ก็ตองรับชําระหนี้เอาจากอสังหาริมทรัพย อันมิไดตก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยูในฐานเปนหลักประกันพิเศษเสียกอน 
ถาบุคคลใดมีบุริมสิทธิสามัญและละเลยดวยความประมาทเลินเลอไมสอดเขาแยง

ขัดในการแบงเฉลี่ยทรัพย ตามความที่กลาวมาในวรรคทั้งสองขางบนนี้ไซร อันบุคคลนั้นจะใช
บุริมสิทธิของตนตอบุคคลภายนอกผูไดจดทะเบียนสิทธิไวแลวเพื่อจะเอาใชจนถึงขนาดเชนทีต่นจะ
หากไดรับเพราะไดสอดเขาแยงขัดนั้น ทานวาหาอาจจะใชไดไม 

อนึ่ง บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคทั้งสามขางตนนี้ทานมิใหใชบังคับ หากวาเงินที่
ขายอสังหาริมทรัพยไดนั้น จะพึงตองเอามาแบงเฉล่ียกอนเงินที่ขายทรัพยสินอยางอ่ืนก็ดี หรือหาก
วาเงินที่ขายอสังหาริมทรัพยอันตกอยูในฐานเปนหลักประกันพิเศษนั้น จะพึงตองเอามาแบงเฉล่ีย
กอนเงินที่ขายอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนก็ดุจกัน 

 
มาตรา ๒๘๔  บุริมสิทธิสามัญนั้น  ถึงแมจะมิไดไปลงทะเบียนเกี่ยวดวย

อสังหาริมทรัพยก็ดี ยอมจะยกขึ้นเปนขอตอสูเจาหนี้ใดๆ ที่ไมมีหลักประกันพิเศษนั้นได แตความ
ที่กลาวนี้ทานมิใหใชไปถึงการตอสูบุคคลภายนอกผูไดไปลงทะเบียนสิทธิไว 

 
มาตรา ๒๘๕  บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพยนั้น ถาหากวาเมื่อทําการเพื่อ

บํารุงรักษานั้นสําเร็จแลว ไปบอกลงทะเบียนไวโดยพลันไซร บุริมสิทธิก็คงใหผลตอไป 
 
มาตรา ๒๘๖  บุริมสิทธิในมูลจางทําของเปนการงานทําข้ึนบนอสังหาริมทรัพยนั้น 

หากทํารายการประมาณราคาชั่วคราวไปบอกลงทะเบียนไวกอนเริ่มลงมือการทําไซร  บุริมสิทธิก็
คงใหผลตอไป แตถาราคาที่ทําจริงนั้นล้ําราคาที่ไดประมาณไวช่ัวคราว ทานวาบุริมสิทธิในสวน
จํานวนที่ลํ้าอยูนั้นหามีไม 

สวนการที่จะวินิจฉัยวาอสังหาริมทรัพยนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะการอันไดทําข้ึน
บนอสังหาริมทรัพยมากนอยเพียงใดนั้น ทานใหศาลตั้งแตงผูเช่ียวชาญขึ้นเปนผูกะประมาณ ใน
เวลาที่มีแยงขัดในการแบงเฉล่ีย 

 
มาตรา ๒๘๗  บุริมสิทธิใดไดไปจดลงทะเบียนแลวตามบทบัญญัติแหงมาตราทั้ง

สองขางบนนี้ บุริมสิทธินั้นทานวาอาจจะใชไดกอนสิทธิจํานอง 
 
มาตรา ๒๘๘  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้น หากวาเมื่อไป

ลงทะเบียนสัญญาซื้อขายนั้น บอกลงทะเบียนไวดวยวาราคาหรือดอกเบี้ยในราคานั้นยังมิไดชําระ
ไซร บุริมสิทธินั้นก็คงใหผลตอไป 

 
มาตรา ๒๘๙  วาถึงผลแหงบุริมสิทธิ นอกจากที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๘๑ ถึง 

๒๘๘ นี้แลว ทานใหนําบทบัญญัติทั้งหลายแหงลักษณะจํานองมาใชบังคับดวยตามแตกรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
ลูกหนี้และเจาหนี้หลายคน 

   
 

มาตรา ๒๙๐  ถาการชําระหนี้เปนการอันจะแบงกันชําระไดและมีบุคคลหลายคน
เปนลูกหนี้ก็ดี มีบุคคลหลายคนเปนเจาหนี้ก็ดี เมื่อกรณีเปนที่สงสัย ทานวาลูกหนี้แตละคนจะตอง
รับผิดเพียงเปนสวนเทาๆ กันและเจาหนี้แตละคนก็ชอบที่จะไดรับแตเพียงเปนสวนเทาๆ กัน 

 
มาตรา ๒๙๑  ถาบุคคลหลายคนจะตองทําการชําระหนี้โดยทํานองซึ่งแตละคน

จําตองชําระหนี้ส้ินเชิงไซร  แมถึงวาเจาหนี้ชอบท่ีจะไดรับชําระหนี้ส้ินเชิงไดแตเพียงครั้งเดียว 
(กลาวคือลูกหนี้รวมกัน) ก็ดี เจาหนี้จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แตคนใดคนหนึ่งส้ินเชิง หรือแต
โดยสวนก็ไดตามแตจะเลือก แตลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงตองผูกพันอยูทั่วทุกคนจนกวาหนี้นั้นจะได
ชําระเสร็จสิ้นเชิง 

 
มาตรา ๒๙๒  การที่ลูกหนี้รวมกันคนหนึ่งชําระหนี้นั้น ยอมไดเปนประโยชนแก

ลูกหนี้คนอื่นๆ ดวย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแกการใดๆ อันพึงกระทําแทนชําระหนี้วาง
ทรัพยสินแทนชําระหนี้ และหักกลบลบหนี้ดวย 

ลูกหนี้รวมกันคนหนึ่งมีสิทธิเรียกรองอยางไร ลูกหนี้คนอื่นๆ จะเอาสิทธิอันนั้นไป
ใชหักกลบลบหนี้หาไดไม 

 
มาตรา ๒๙๓  การปลดหนี้ใหแกลูกหนี้รวมกันคนหนึ่งนั้น ยอมเปนไปเพื่อ

ประโยชนแกลูกหนี้คนอื่นๆ เพียงเทาสวนของลูกหนี้ที่ไดปลดให เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยาง
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๙๔  การที่เจาหนี้ผิดนัดตอลูกหนี้รวมกันคนหนึ่งนั้น ยอมไดเปน

คุณประโยชนแกลูกหนี้คนอื่นๆ ดวย 
 
มาตรา ๒๙๕  ขอความจริงอ่ืนใด นอกจากที่ระบุไวในมาตรา ๒๙๒ ถึง ๒๙๔ นั้น 

เมื่อเปนเรื่องเทาถึงตัวลูกหนี้รวมกันคนใดก็ยอมเปนไปเพื่อคุณและโทษแตเฉพาะแกลูกหนี้คนนั้น 
เวนแตจะปรากฏวาขัดกับสภาพแหงหนี้นั้นเอง 

ความที่วามานี้ เมื่อจะกลาวโดยเฉพาะก็คือวาใหใชแกการใหคําบอกกลาวการผิด
นัด การที่หยิบยกอางความผิด การชําระหนี้อันเปนพนวิสัยแกฝายลูกหนี้รวมกันคนหนึ่ง กําหนด
อายุความหรือการที่อายุความสะดุดหยุดลง และการที่สิทธิเรียกรองเกล่ือนกลืนกันไปกับหนี้สิน 

 
มาตรา ๒๙๖  ในระหวางลูกหนี้รวมกันทั้งหลายนั้น ทานวาตางคนตางตองรับผิด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนสวนเทาๆ กัน เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ถาสวนที่ลูกหนี้รวมกันคนใดคนหนึ่งจะพึง
ชําระนั้น เปนอันจะเรียกเอาจากคนนั้นไมไดไซร ยังขาดจํานวนอยูเทาไรลูกหนี้คนอื่นๆ ซึ่งจําตอง
ออกสวนดวยนั้นก็ตองรับใช แตถาลูกหนี้รวมกันคนใดเจาหนี้ไดปลดใหหลุดพนจากหนี้อันรวมกัน
นั้นแลว สวนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงตองชําระหนี้ก็ตกเปนพับแกเจาหนี้ไป 

 
มาตรา ๒๙๗  ถาในสัญญาอันหนึ่งอันใดมีบุคคลหลายคนรวมกันผูกพันตนใน

อันจะทําการชําระหนี้ไซร หากกรณีเปนที่สงสัย  ทานวาบุคคลเหลานั้นจะตองรับผิดเชนอยางเปน
ลูกหนี้รวมกัน แมถึงวาเปนการอันจะแบงกันชําระหนี้ได 

 
มาตรา ๒๙๘  ถาบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกรองการชําระหนี้ โดยทํานองซึ่งแต

ละคนอาจจะเรียกใหชําระหนี้ส้ินเชิงไดไซร แมถึงวาลูกหนี้จําตองชําระหนี้ส้ินเชิงแตเพียงครั้งเดียว 
(กลาวคือเจาหนี้รวมกัน) ก็ดี ทานวาลูกหนี้จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตคนใดคนหนึ่งก็ไดตามแต
จะเลือก ความขอนี้ใหใชบังคับได แมทั้งที่เจาหนี้คนหนึ่งจะไดย่ืนฟองเรียกชําระหนี้ไวแลว 

 
มาตรา ๒๙๙  การที่เจาหนี้รวมกันคนหนึ่งผิดนัดนั้น ยอมเปนโทษแกเจาหนี้คน

อ่ืนๆ ดวย 
ถาสิทธิเรียกรองและหนี้สินนั้นเปนอันเกลื่อนกลืนกันไปในเจาหนี้รวมกันคนหนึ่ง 

สิทธิของเจาหนี้คนอื่นๆ อันมีตอลูกหนี้ก็ยอมเปนอันระงับสิ้นไป 
นอกจากนี้ ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๙๒, ๒๙๓ และ ๒๙๕ มาใชบังคับ

ดวยโดยอนุโลม กลาวโดยเฉพาะก็คือ  แมเจาหนี้รวมกันคนหนึ่งจะโอนสิทธิเรียกรองใหแกบุคคล
อ่ืนไปก็หากระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจาหนี้คนอื่นๆ ดวยไม 

 
มาตรา ๓๐๐  ในระหวางเจาหนี้รวมกันนั้น ทานวาตางคนชอบที่จะไดรับชําระหนี้

เปนสวนเทาๆ กัน เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๓๐๑  ถาบุคคลหลายคนเปนหนี้อันจะแบงกันชําระมิได ทานวาบุคคล

เหลานั้นตองรับผิดเชนอยางลูกหนี้รวมกัน 
 
มาตรา ๓๐๒  ถาการชําระหนี้เปนการอันจะแบงกันชําระมิได และมีบุคคลหลาย

คนเปนเจาหนี้ ถาบุคคลเหลานั้นมิไดเปนเจาหนี้รวมกันไซร ทานวาลูกหนี้ไดแตจะชําระหนี้ใหได
ประโยชนแกบุคคลเหลานั้นทั้งหมดดวยกัน และเจาหนี้แตละคนจะเรียกชําระหนี้ไดก็แตเพ่ือได
ประโยชนดวยกันหมดทุกคนเทานั้น  อนึ่งเจาหนี้แตละคนจะเรียกใหลูกหนี้วางทรัพยที่เปนหนี้นั้น
ไวเพ่ือประโยชนแหงเจาหนี้หมดทุกคนดวยกันก็ได หรือถาทรัพยนั้นไมควรแกการจะวางไวก็ใหสง
แกผูพิทักษทรัพยซึ่งศาลจะไดตั้งแตงข้ึน 

นอกจากนี้ ขอความจริงใดที่เทาถึงเจาหนี้คนหนึ่งเทานั้นหาเปนไปเพื่อคุณหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โทษแกเจาหนี้คนอื่นๆ ดวยไม 
 

หมวด ๔ 
โอนสิทธิเรียกรอง 
   

 
มาตรา ๓๐๓  สิทธิเรียกรองนั้นทานวาจะพึงโอนกันได เวนไวแตสภาพแหงสิทธิ

นั้นเองจะไมเปดชองใหโอนกันได 
ความที่กลาวมานี้ยอมไมใชบังคับ หากคูกรณีไดแสดงเจตนาเปนอยางอ่ืนการ

แสดงเจตนาเชนวานี้ ทานหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๓๐๔  สิทธิเรียกรองเชนใด ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไมได สิทธิ

เรียกรองเชนนั้น ทานวาจะโอนกันหาไดไม 
 
มาตรา ๓๐๕  เมื่อโอนสิทธิเรียกรองไป สิทธิจํานองหรือจํานําที่มีอยูเก่ียวพันกับ

สิทธิเรียกรองนั้นก็ดี สิทธิอันเกิดขึ้นแตการค้ําประกันที่ใหไวเพ่ือสิทธิเรียกรองนั้นก็ดี ยอมตกไป
ไดแกผูรับโอนดวย 

อนึ่งผูรับโอนจะใชบุริมสิทธิใดๆ ที่ตนมีอยูเก่ียวดวยสิทธิเรียกรองในกรณีบังคับ
ยึดทรัพยหรือลมละลายนั้นก็ได 

 
มาตรา ๓๐๖  การโอนหนี้อันจะพึงตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

นั้นถาไมทําเปนหนังสือ ทานวาไมสมบูรณ อนึ่งการโอนหนี้นั้นทานวาจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้
หรือบุคคลภายนอกไดแตเมื่อไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการ
โอนนั้น คําบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้ทานวาตองทําเปนหนังสือ 

ถาลูกหนี้ทําใหพอแกใจผูโอนดวยการใชเงิน หรือดวยประการอื่นเสียแตกอน
ไดรับบอกกลาว หรือกอนไดตกลงใหโอนไซร ลูกหนี้นั้นก็เปนอันหลุดพนจากหนี้ 

 
มาตรา ๓๐๗  ถาพิพาทอางสิทธิในการโอนตางราย โอนรายใดไดบอกกลาวหรือ

ตกลงกันกอน โอนรายนั้นมีสิทธิดีกวาโอนรายอื่นๆ 
 
มาตรา ๓๐๘  ถาลูกหนี้ไดใหความยินยอมดังกลาวมาในมาตรา ๓๐๖ โดยมิได

อิดเอื้อน ทานวาจะยกขอตอสูที่มีตอผูโอนข้ึนตอสูผูรับโอนนั้นหาไดไม แตถาเพ่ือจะระงับหนี้นั้น
ลูกหนี้ไดใชเงินใหแกผูโอนไปไซร ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได หรือถาเพ่ือการเชนกลาวมานั้น 
ลูกหนี้รับภาระเปนหนี้อยางใดอยางหนึ่งข้ึนใหมตอผูโอน จะถือเสมือนหนึ่งวาหนี้นั้นมิไดกอข้ึน
เลยก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาลูกหนี้เปนแตไดรับคําบอกกลาวการโอน ทานวาลูกหนี้มีขอตอสูผูโอนกอน
เวลาที่ไดรับคําบอกกลาวนั้นฉันใด ก็จะยกขึ้นเปนขอตอสูแกผูรับโอนไดฉันนั้น ถาลูกหนี้มีสิทธิ
เรียกรองจากผูโอน แตสิทธินั้นยังไมถึงกําหนดในเวลาบอกกลาวไซร ทานวาจะเอาสิทธิเรียกรอง
นั้นมาหักกลบลบกันก็ได หากวาสิทธินั้นจะไดถึงกําหนดไมชากวาเวลาถึงกําหนดแหงสิทธเิรียกรอง
อันไดโอนไปนั้น 

 
มาตรา ๓๐๙  การโอนหนี้อันพึงตองชําระตามเขาสั่งนั้น ทานวาจะยกขึ้นเปนขอ

ตอสูลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกคนอื่นไดแตเฉพาะเมื่อการโอนนั้นไดสลักหลังไวในตราสาร และ
ตัวตราสารนั้นไดสงมอบใหแกผูรับโอนไปดวย 

 
มาตรา ๓๑๐  ในมูลหนี้อันพึงตองชําระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้มีสิทธิที่จะสอบสวน

ถึงตัวผูทรงตราสาร หรือสอบสวนความถูกตองแทจริงแหงลายมือช่ือหรือดวงตราของผูทรงได แต
ก็หามีความผูกพันที่จะตองทําถึงเพียงนั้นไม แตถาลูกหนี้ทําการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงไซร การชําระหนี้นั้นก็ไมเปนอันสมบูรณ 

 
มาตรา ๓๑๑  บทบัญญัติแหงมาตรากอนนี้ ทานใหใชบังคับตลอดถึงกรณีที่มี

กําหนดตัวเจาหนี้ระบุไวในตราสาร ซึ่งมีขอความจดไวดวยวาใหชําระหนี้แกผูทรงตราสาร 
 
มาตรา ๓๑๒  ในมูลหนี้อันพึงตองชําระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้จะยกขอตอสูซึ่งมี

ตอเจาหนี้เดิมขึ้นเปนขอตอสูผูรับโอนโดยสุจริตนั้นหาไดไม เวนแตที่ปรากฏในตัวตราสารนั้นเอง 
หรือที่มีข้ึนเปนธรรมดาสืบจากลักษณะแหงตราสารนั้น 

 
มาตรา ๓๑๓  บทบัญญัติแหงมาตรากอนนี้ ทานใหใชบังคับตลอดถึงหนี้อันพึง

ตองชําระแกผูถือนั้นดวย แลวแตกรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๕ 
ความระงับหนี ้

   
 

สวนที่ ๑ 
การชําระหนี ้

   
 

มาตรา ๓๑๔  อันการชําระหนี้นั้น ทานวาบุคคลภายนอกจะเปนผูชําระก็ได เวน
แตสภาพแหงหนี้จะไมเปดชองใหบุคคลภายนอกชําระ หรือจะขัดกับเจตนาอันคูกรณีไดแสดงไว 

บุคคลผูไมมีสวนไดเสียดวยในการชําระหนี้นั้น จะเขาชําระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หา
ไดไม 

 
มาตรา ๓๑๕  อันการชําระหนี้นั้น ตองทําใหแกตัวเจาหนี้หรือแกบุคคลผูมีอํานาจ

รับชําระหนี้แทนเจาหนี้ การชําระหนี้ใหแกบุคคลผูไมมีอํานาจรับชําระหนี้นั้น ถาเจาหนีใ้หสัตยาบนั
ก็นับวาสมบูรณ 

 
มาตรา ๓๑๖  ถาการชําระหนี้นั้นไดทําใหแกผูครองตามปรากฏแหงสิทธิในมูล

หนี้ ทานวาการชําระหนี้นั้นจะสมบูรณก็แตเมื่อบุคคลผูชําระหนี้ไดกระทําการโดยสุจริต 
 
มาตรา ๓๑๗  นอกจากกรณีที่กลาวไวในมาตรากอน การชําระหนี้แกบุคคลผูไมมี

สิทธิจะไดรับนั้น ทานวายอมสมบูรณเพียงเทาที่ตัวเจาหนี้ไดลาภงอกข้ึนแตการนั้น 
 
มาตรา ๓๑๘  บุคคลผูถือใบเสร็จเปนสําคัญ ทานนับวาเปนผูมีสิทธิจะไดรับชําระ

หนี้ แตความที่กลาวนี้ทานมิใหใช ถาบุคคลผูชําระหนี้รูวาสิทธิเชนนั้นหามีไม หรือไมรูเทาถึงสิทธิ
นั้นเพราะความประมาทเลินเลอของตน 

 
มาตรา ๓๑๙  ถาศาลส่ังใหลูกหนี้คนที่สามงดเวนทําการชําระหนี้แลว ยังขืนชําระ

หนี้ใหแกเจาหนี้ของตนเองไซร ทานวาเจาหนี้ผูที่รองขอใหยึดทรัพยจะเรียกใหลูกหนี้คนที่สามนั้น
ทําการชําระหนี้อีกใหคุมกับความเสียหายอันตนไดรับก็ได 

อนึ่งขอความซึ่งกลาวมาในวรรคขางตนนี้หาเปนขอขัดขวางในการที่ลูกหนี้คนที่
สามจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกเจาหนี้ของตนเองนั้นไม 

 
มาตรา ๓๒๐  อันจะบังคับใหเจาหนี้รับชําระหนี้แตเพียงบางสวน หรือใหรับชําระ

หนี้เปนอยางอ่ืนผิดไปจากที่จะตองชําระแกเจาหนี้นั้น ทานวาหาอาจจะบังคับไดไม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๒๑  ถาเจาหนี้ยอมรับการชําระหนี้อยางอ่ืนแทนการชําระหนี้ที่ไดตกลง

กันไว ทานวาหนี้นั้นก็เปนอันระงับสิ้นไป 
ถาเพ่ือที่จะทําใหพอแกใจเจาหนี้นั้น ลูกหนี้รับภาระเปนหนี้อยางใดอยางหนึ่งข้ึน

ใหมตอเจาหนี้ไซร เมื่อกรณีเปนที่สงสัย ทานมิใหสันนิษฐานวาลูกหนี้ไดกอหนี้นั้นขึ้นแทนการชําระ
หนี้ 

ถาชําระหนี้ดวยออก-ดวยโอน-หรือดวยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินคา ทาน
วาหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปตอเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินคานั้นไดใชเงินแลว 

มาตรา ๓๒๒  ถาเอาทรัพยก็ดี สิทธิเรียกรองจากบุคคลภายนอกก็ดี หรือสิทธิ
อยางอ่ืนก็ดี ใหแทนการชําระหนี้ ทานวาลูกหนี้จะตองรับผิดเพื่อชํารุดบกพรองและเพ่ือการรอน
สิทธิทํานองเดียวกับผูขาย 

 
มาตรา ๓๒๓  ถาวัตถุแหงหนี้เปนอันใหสงมอบทรัพยเฉพาะส่ิง ทานวาบุคคลผู

ชําระหนี้จะตองสงมอบทรัพยตามสภาพที่เปนอยูในเวลาที่จะพึงสงมอบ 
ลูกหนี้จําตองรักษาทรัพยนั้นไวดวยความระมัดระวังเชนอยางวิญูชนจะพึงสงวน

ทรัพยสินของตนเอง จนกวาจะไดสงมอบทรัพยนั้น 
 
มาตรา ๓๒๔  เมื่อมิไดมีแสดงเจตนาไวโดยเฉพาะเจาะจงวาจะพึงชําระหนี้ ณ 

สถานที่ใดไซร หากจะตองสงมอบทรัพยเฉพาะส่ิง ทานวาตองสงมอบกัน ณ สถานที่ซึ่งทรัพยนั้น
ไดอยูในเวลาเมื่อกอใหเกิดหนี้นั้น สวนการชําระหนี้โดยประการอื่น ทานวาตองชําระ ณ สถานที่ซึ่ง
เปนภูมิลําเนาปจจุบันของเจาหนี้ 

 
มาตรา ๓๒๕  เมื่อมิไดมีแสดงเจตนาไวในขอคาใชจายในการชําระหนี้ ทานวา

ฝายลูกหนี้พึงเปนผูออกคาใชจาย แตถาคาใชจายนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะเจาหนี้ยายภูมิลําเนาก็
ดี หรือเพราะการอื่นใดอันเจาหนี้ไดกระทําก็ดี คาใชจายเพิ่มขึ้นเทาใดเจาหนี้ตองเปนผูออก 

 
มาตรา ๓๒๖  บุคคลผูชําระหนี้ชอบที่จะไดรับใบเสร็จเปนสําคัญจากผูรับชาํระหนี้

นั้น และถาหนี้นั้นไดชําระสิ้นเชิงแลว ผูชําระหนี้ชอบที่จะไดรับเวนคืนเอกสารอันเปนหลักฐานแหง
หนี้ หรือใหขีดฆาเอกสารนั้นเสีย ถาและเอกสารนั้นสูญหาย บุคคลผูชําระหนี้ชอบที่จะใหจดแจง
ความขอระงับหนี้ลงไวในใบเสร็จหรือในเอกสารอีกฉบับหนึ่งตางหากก็ได 

ถาหนี้นั้นไดชําระแตบางสวนก็ดี หรือถาเอกสารนั้นยังใหสิทธิอยางอ่ืนใดแก
เจาหนี้อยูก็ดี ทานวาลูกหนี้ชอบแตที่จะไดรับใบเสร็จไวเปนคูมือและใหจดแจงการชําระหนี้นั้นลง
ไวในเอกสาร 

 
มาตรา ๓๒๗  ในกรณีชําระดอกเบี้ย หรือชําระหนี้อยางอ่ืนอันมีกําหนดชําระเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระยะเวลานั้น ถาเจาหนี้ออกใบเสร็จใหเพ่ือระยะหนึ่งแลวโดยมิไดอิดเอื้อน ทานใหสันนิษฐานไว
กอนวาเจาหนี้ไดรับชําระหนี้เพ่ือระยะกอนๆ นั้นดวยแลว 

ถาเจาหนี้ออกใบเสร็จใหเพ่ือการชําระตนเงิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาหนี้
ไดรับดอกเบี้ยแลว 

ถาเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ไดเวนคืนแลวไซร ทานใหสันนิษฐานไวกอนวา
หนี้นั้นเปนอันระงับสิ้นไปแลว 

 
มาตรา ๓๒๘  ถาลูกหนี้ตองผูกพันตอเจาหนี้ในอันจะกระทําการเพื่อชําระหนี้เปน

การอยางเดียวกันโดยมูลหนี้หลายราย และถาการที่ลูกหนี้ชําระหนี้นั้นไมเพียงพอจะเปลื้องหนี้สิน
ไดหมดทุกรายไซร เมื่อทําการชําระหนี้ ลูกหนี้ระบุวาชําระหนี้สินรายใด ก็ใหหนี้สินรายนั้นเปนอัน
ไดเปลื้องไป 

ถาลูกหนี้ไมระบุ ทานวาหนี้สินรายไหนถึงกําหนด ก็ใหรายนั้นเปนอันไดเปลื้องไป
กอน ในระหวางหนี้สินหลายรายที่ถึงกําหนดนั้น รายใดเจาหนี้มีประกันนอยที่สุด ก็ใหรายนั้นเปน
อันไดเปลื้องไปกอน ในระหวางหนี้สินหลายรายที่มีประกันเทาๆ กัน ใหรายที่ตกหนักที่สุดแก
ลูกหนี้เปนอันไดเปลื้องไปกอน ในระหวางหนี้สินหลายรายที่ตกหนักแกลูกหนี้เทาๆ กัน ใหหนี้สิน
รายเกาที่สุดเปนอันไดเปลื้องไปกอน และถามีหนี้สินหลายรายเกาเทาๆ กัน ก็ใหหนี้สินทุกรายเปน
อันไดเปลื้องไปตามสวนมากและนอย 

 
มาตรา ๓๒๙  ถานอกจากการชําระหนี้อันเปนประธาน ลูกหนี้ยังจะตองชําระ

ดอกเบี้ยและเสียคาฤชาธรรมเนียมอีกดวยไซร หากการชําระหนี้ในครั้งหนึ่งๆ ไมไดราคาเพียงพอ
จะเปลื้องหนี้สินไดทั้งหมด ทานใหเอาจัดใชเปนคาฤชาธรรมเนียมเสียกอนแลวจึงใชดอกเบี้ย และ
ในที่สุดจึงใหใชในการชําระหนี้อันเปนประธาน 

ถาลูกหนี้ระบุใหจัดใชเปนประการอื่น ทานวาเจาหนี้จะบอกปดไมยอมรับชําระหนี้
ก็ได 

 
มาตรา ๓๓๐  เมื่อขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบแลว บรรดาความรับผิดชอบ

อันเกิดแตการไมชําระหนี้ก็เปนอันปลดเปลื้องไป นับแตเวลาที่ขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้น 
 
มาตรา ๓๓๑  ถาเจาหนี้บอกปดไมยอมรับชําระหนี้ก็ดี หรือไมสามารถจะรับชาํระ

หนี้ไดก็ดี หากบุคคลผูชําระหนี้วางทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้ไวเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้แลว ก็
ยอมจะเปนอันหลุดพนจากหนี้ได ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่บุคคลผูชําระหนี้ไมสามารถ
จะหยั่งรูถึงสิทธิ หรือไมรูตัวเจาหนี้ไดแนนอนโดยมิใชเปนความผิดของตน 

 
มาตรา ๓๓๒  ถาลูกหนี้จําตองชําระหนี้ตอเมื่อเจาหนี้จะตองชําระหนี้ตอบแทน

ดวยไซร ทานวาลูกหนี้จะกําหนดวาตอเมื่อเจาหนี้ชําระหนี้ตอบแทนจึงใหมีสิทธิรับเอาทรัพยที่วาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไวนั้นก็ได 
 
มาตรา ๓๓๓  การวางทรัพยนั้นตองวาง ณ สํานักงานวางทรัพยประจําตําบลที่

จะตองชําระหนี้ 
ถาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกฎขอบังคับเฉพาะการในเรื่องสํานักงานวาง

ทรัพย เมื่อบุคคลผูชําระหนี้รองขอ ศาลจะตองกําหนดสํานักงานวางทรัพย และตั้งแตงผูพิทักษ
ทรัพยที่วางนั้นขึ้น 

ผูวางตองบอกกลาวใหเจาหนี้ทราบการที่ไดวางทรัพยนั้นโดยพลัน 
 
มาตรา ๓๓๔  ลูกหนี้มีสิทธิจะถอนทรัพยที่วางนั้นได ถาลูกหนี้ถอนทรัพยนั้น 

ทานใหถือเสมือนวามิไดวางทรัพยไวเลย 
สิทธิถอนทรัพยนี้เปนอันขาดในกรณีตอไปนี้ 
(๑)  ถาลูกหนี้แสดงตอสํานักงานวางทรัพยวาตนยอมละสิทธิที่จะถอน 
(๒)  ถาเจาหนี้แสดงตอสํานักงานวางทรัพยวาจะรับเอาทรัพยนั้น 
(๓)  ถาการวางทรัพยนั้นไดเปนไปโดยคําส่ังหรืออนุมัติของศาลและไดบอก

กลาวความนั้นแกสํานักงานวางทรัพย 
 
มาตรา ๓๓๕  สิทธิถอนทรัพยนั้น ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดหาไดไม 
เมื่อไดฟองคดีลมละลายเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้แลว ทานหามมิใหใชสิทธิ

ถอนทรัพยในระหวางพิจารณาคดีลมละลาย 
 
มาตรา ๓๓๖  ถาทรัพยอันเปนวัตถุแหงการชําระหนี้ไมควรแกการจะวางไวก็ดี 

หรือเปนที่พึงวิตกวาทรัพยนั้นเกลือกจะเสื่อมเสีย หรือทําลาย หรือบุบสลายไดก็ดี เมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาล บุคคลผูชําระหนี้จะเอาทรัพยนั้นออกขายทอดตลาด แลวเอาเงินที่ไดแตการขาย
วางแทนทรัพยนั้นก็ได ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่คารักษาทรัพยจะแพงเกินควรนั้นดวย 

 
มาตรา ๓๓๗  ทานไมอนุญาตใหเอาทรัพยออกขายทอดตลาดจนกวาจะไดบอก

ใหเจาหนี้รูตัวกอน การบอกนี้จะงดเสียก็ไดถาทรัพยนั้นอาจเสื่อมทรามลง หรือภัยมีอยูในการที่จะ
หนวงการขายทอดตลาดไว 

ในการที่จะขายทอดตลาดนั้น ทานใหลูกหนี้บอกกลาวแกเจาหนี้โดยไมชักชา ถา
ละเลยเสียไมบอกกลาว ลูกหนี้จะตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน 

การบอกใหรูตัวและบอกกลาวนี้ ถาไมเปนอันจะทําได จะงดเสียก็ได 
เวลาและสถานที่ที่จะขายทอดตลาด กับทั้งคําพรรณนาลักษณะแหงทรัพยนั้น 

ทานใหประกาศโฆษณาใหประชาชนทราบ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓๘  คาฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพยหรือขายทอดตลาดนั้น ใหฝาย
เจาหนี้เปนผูออก เวนแตลูกหนี้จะไดถอนทรัพยที่วาง 

 
มาตรา ๓๓๙  สิทธิของเจาหนี้เหนือทรัพยที่วางไวนั้นเปนอันระงับสิ้นไปเมื่อพน

เวลาสิบป นับแตไดรับคําบอกกลาวการวางทรัพย 
อนึ่ง เมื่อสิทธิของเจาหนี้ระงับสิ้นไปแลว ถึงแมลูกหนี้จะไดละสิทธิถอนทรัพยก็ยัง

ชอบที่จะถอนทรัพยนั้นได 
 

สวนที่ ๒ 
ปลดหนี ้

   
 

มาตรา ๓๔๐  ถาเจาหนี้แสดงเจตนาตอลูกหนี้วาจะปลดหนี้ให ทานวาหนี้นั้นก็
เปนอันระงับสิ้นไป 

ถาหนี้มีหนังสือเปนหลักฐาน การปลดหนี้ก็ตองทําเปนหนังสือดวย หรือตอง
เวนคืนเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ใหแกลูกหนี้ หรือขีดฆาเอกสารนั้นเสีย 

 
สวนที่ ๓ 

หักกลบลบหนี้ 
   

 
มาตรา ๓๔๑  ถาบุคคลสองคนตางมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมี

วัตถุเปนอยางเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงกําหนดจะชําระไซร ทานวาลูกหนี้ฝายใดฝายหนึ่ง
ยอมจะหลุดพนจากหนี้ของตนดวยหักกลบลบกันไดเพียงเทาจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝาย
นั้น เวนแตสภาพแหงหนี้ฝายหนึ่งจะไมเปดชองใหหักกลบลบกันได 

บทบัญญัติดังกลาวมาในวรรคกอนนี้ทานมิใหใชบังคับ หากเปนการขัดกับเจตนา
อันคูกรณีไดแสดงไว แตเจตนาเชนนี้ทานหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการ
โดยสุจริต 

 
มาตรา ๓๔๒  หักกลบลบหนี้นั้น ทําไดดวยคูกรณีฝายหนึ่งแสดงเจตนาแกอีก

ฝายหนึ่ง การแสดงเจตนาเชนนี้ทานวาจะมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาเริ่มตนหรือเวลาส้ินสุดอีกดวยหา
ไดไม 

การแสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนี้ ทานวามีผลยอนหลังข้ึนไปจนถึงเวลา
ซึ่งหนี้ทั้งสองฝายนั้นจะอาจหักกลบลบกันไดเปนครั้งแรก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔๓  การหักกลบลบหนี้นั้น ถึงแมวาสถานที่ซึ่งจะตองชําระหนี้ทั้งสองจะ
ตางกัน ก็หักกันได แตฝายผูขอหักหนี้จะตองใชคาเสียหายใหแกอีกฝายหนึ่ง เพ่ือความเสียหาย
อยางหนึ่งอยางใดอันเกิดแตการนั้น 

 
มาตรา ๓๔๔  สิทธิเรียกรองใดยังมีขอตอสูอยู สิทธิเรียกรองนั้นทานวาหาอาจจะ

เอามาหักกลบลบหนี้ไดไม อนึ่งอายุความยอมไมตัดรอนการหักกลบลบหนี้ แมสิทธิเรียกรองขาด
อายุความแลว แตวาในเวลาที่อาจจะหักกลบลบกับสิทธิเรียกรองฝายอื่นไดนั้น สิทธิยังไมขาด 

 
มาตรา ๓๔๕  หนี้รายใดเกิดแตการอันมิชอบดวยกฎหมายเปนมูล ทานหามมิให

ลูกหนี้ถือเอาประโยชนแหงหนี้รายนั้น เพ่ือหักกลบลบหนี้กับเจาหนี้ 
 
มาตรา ๓๔๖  สิทธิเรียกรองรายใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดมิได สิทธิเรียกรอง

รายนั้นหาอาจจะเอาไปหักกลบลบหนี้ไดไม 
 
มาตรา ๓๔๗  ลูกหนี้คนที่สามหากไดรับคําส่ังศาลหามมิใหใชเงินแลว จะยกเอา

หนี้ซึ่งตนไดมาภายหลังแตนั้นขึ้นเปนขอตอสูเจาหนี้ผูที่ขอใหยึดทรัพยนั้น ทานวาหาอาจจะยกได
ไม 

 
มาตรา ๓๔๘  ถาคูกรณีตางฝายตางมีสิทธิเรียกรองหลายรายอันควรแกการที่จะ

ใชหักกลบลบหนี้ไดไซร ฝายผูที่ขอหักหนี้จะระบุก็ไดวาพึงเอาสิทธิเรียกรองรายใดบางเขาหักกลบ
ลบกัน ถาการหักกลบลบหนี้ไดแสดงโดยมิไดระบุเชนนั้นก็ดี หรือถาระบุ แตอีกฝายหนึ่งทวง
ขัดของโดยไมชักชาก็ดี ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๒๘ วรรค ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาฝายที่ขอหักกลบลบหนี้ยังเปนหนี้คาดอกเบี้ยและคาฤชาธรรมเนียมแกอีกฝาย
หนึ่งอยู นอกจากการชําระหนี้อันเปนประธานนั้นดวยไซร ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๒๙ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๔ 

แปลงหนี้ใหม 
   

 
มาตรา ๓๔๙  เมื่อคูกรณีที่เก่ียวของไดทําสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหง

หนี้ไซร ทานวาหนี้นั้นเปนอันระงับสิ้นไปดวยแปลงหนี้ใหม 
ถาทําหนี้มีเง่ือนไขใหกลายเปนหนี้ปราศจากเงื่อนไขก็ดี เพ่ิมเติมเง่ือนไขเขาใน

หนี้อันปราศจากเงื่อนไขก็ดี เปลี่ยนเงื่อนไขก็ดี ทานถือวาเปนอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหง
หนี้นั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาแปลงหนี้ใหมดวยเปลี่ยนตัวเจาหนี้ ทานใหบังคับดวยบทบัญญัติทั้งหลายแหง
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยโอนสิทธิเรียกรอง 

 
มาตรา ๓๕๐  แปลงหนี้ใหมดวยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะทําเปนสัญญาระหวาง

เจาหนี้กับลูกหนี้คนใหมก็ได แตจะทําโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาไดไม 
 
มาตรา ๓๕๑  ถาหนี้อันจะพึงเกิดขึ้นเพราะแปลงหนี้ใหมนั้นมิไดเกิดมีข้ึนก็ดี ได

ยกเลิกเสียเพราะมูลแหงหนี้ไมชอบดวยกฎหมาย หรือเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันมิรูถึงคูกรณี
ก็ดี ทานวาหนี้เดิมนั้นก็ยังหาระงับสิ้นไปไม 

 
มาตรา ๓๕๒  คูกรณีในการแปลงหนี้ใหมอาจโอนสิทธิจํานําหรือจํานองที่ไดใหไว

เปนประกันหนี้เดิมนั้นไปเปนประกันหนี้รายใหมได เพียงเทาที่เปนประกันวัตถุแหงหนี้เดิม แต
หลักประกันเชนวานี้ ถาบุคคลภายนอกเปนผูใหไวไซร ทานวาจําตองไดรับความยินยอมของ
บุคคลภายนอกนั้นดวยจึงโอนได 

 
สวนที่ ๕ 

หนี้เกล่ือนกลืนกัน 
   

 
มาตรา ๓๕๓  ถาสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดตกอยูแกบุคคลคนเดียวกัน 

ทานวาหนี้รายนั้นเปนอันระงับสิ้นไป เวนแตเมื่อหนี้นั้นตกไปอยู ในบังคับแหงสิทธิของ
บุคคลภายนอก หรือเมื่อสลักหลังตั๋วเงินกลับคืนตามความในมาตรา ๙๑๗ วรรค ๓ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
สัญญา 

   
 

หมวด ๑ 
กอใหเกิดสัญญา 
   

 
มาตรา ๓๕๔  คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไม

อาจจะถอนไดภายในระยะเวลาที่บงไว 
 
มาตรา ๓๕๕  บุคคลทําคําเสนอไปยังผูอ่ืนซึ่งอยูหางกันโดยระยะทาง และมิไดบง

ระยะเวลาใหทําคําสนอง จะถอนคําเสนอของตนเสียภายในเวลาอันควรคาดหมายวาจะไดรับคํา
บอกกลาวสนองนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม 

 
มาตรา ๓๕๖  คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทํา

คําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใดก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใช
ตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพทดวย 

 
มาตรา ๓๕๗  คําเสนอใดเขาบอกปดไปยังผูเสนอแลวก็ดี หรือมิไดสนองรับ

ภายในเวลากําหนดดังกลาวมาในมาตราทั้งสามกอนนี้ก็ดี  คําเสนอนั้นทานวาเปนอันสิ้นความ
ผูกพันแตนั้นไป 

 
มาตรา ๓๕๘  ถาคําบอกกลาวสนองมาถึงลวงเวลา แตเปนที่เห็นประจักษวาคํา

บอกกลาวนั้นไดสงโดยทางการ ซึ่งตามปกติควรจะมาถึงภายในกําหนดไซร ผูเสนอตองบอกกลาว
แกคูกรณีอีกฝายหนึ่งโดยพลันวาคําสนองนั้นมาถึงเนิ่นชา เวนแตจะไดบอกกลาวเชนนั้นกอนแลว 

ถาผูเสนอละเลยไมบอกกลาวดังวามาในวรรคตน  ทานใหถือวาคําบอกกลาว
สนองนั้นมิไดลวงเวลา 

 
มาตรา ๓๕๙ ถาคําสนองมาถึงลวงเวลา ทานใหถือวาคําสนองนั้นกลายเปนคํา

เสนอขึ้นใหม 
คําสนองอันมีขอความเพิ่มเติม มีขอจํากัด หรือมีขอแกไขอยางอ่ืนประกอบดวย

นั้น ทานใหถือวาเปนคําบอกปดไมรับ ทั้งเปนคําเสนอขึ้นใหมดวยในตัว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖๐๖  บทบัญญัติแหงมาตรา ๑๖๙ วรรคสอง นั้น ทานมิใหใชบังคับ ถา
หากวาขัดกับเจตนาอันผูเสนอไดแสดง หรือหากวากอนจะสนองรับนั้น คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูอยู
แลววาผูเสนอตายหรือตกเปนผูไรความสามารถ 

 
มาตรา ๓๖๑  อันสัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทางนั้น ยอมเกิด

เปนสัญญาขึ้นแตเวลาเมื่อคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 
ถาตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดง หรือตามปกติประเพณีไมจําเปนจะตองมีคํา

บอกกลาวสนองไซร ทานวาสัญญานั้นเกิดเปนสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งข้ึน อันจะ
พึงสันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ 

 
มาตรา ๓๖๒  บุคคลออกโฆษณาใหคํามั่นวาจะใหรางวัลแกผูซึ่งกระทําการอันใด 

ทานวาจําตองใหรางวัลแกบุคคลใดๆ ผูไดกระทําการอันนั้น แมถึงมิใชวาผูนั้นจะไดกระทําเพราะ
เห็นแกรางวัล 

 
มาตรา ๓๖๓  ในกรณีที่กลาวมาในมาตรากอนนี้  เมื่อยังไมมีใครทําการสําเร็จดัง

บงไวนั้นอยูตราบใด ผูใหคํามั่นจะถอนคํามั่นของตนเสียโดยวิธีเดียวกับที่โฆษณานัน้กไ็ด เวนแตจะ
ไดแสดงไวในโฆษณานั้นวาจะไมถอน 

ถาคํามั่นนั้นไมอาจจะถอนโดยวิธีดังกลาวมากอน จะถอนโดยวิธีอ่ืนก็ได แตถา
เชนนั้นการถอนจะเปนอันสมบูรณใชไดเพียงเฉพาะตอบุคคลที่รู 

ถาผูใหคํามั่นไดกําหนดระยะเวลาใหดวยเพื่อทําการอันบงนั้นไซร ทานให
สันนิษฐานไวกอนวาผูใหคํามั่นไดสละสิทธิที่จะถอนคํามั่นนั้นเสียแลว 

 
มาตรา ๓๖๔  ถาบุคคลหลายคนกระทําการอันบงไวในโฆษณา ทานวาเฉพาะแต

คนที่ทําไดกอนใครหมดเทานั้น มีสิทธิจะไดรับรางวัล 
ถาบุคคลหลายคนกระทําการอันนั้นไดพรอมกัน ทานวาแตละคนมีสิทธิจะไดรับ

รางวัลเปนสวนแบงเทาๆ กัน แตถารางวัลนั้นมีสภาพแบงไมไดก็ดี หรือถาตามขอความแหงคํามั่น
นั้น บุคคลแตคนเดียวจะพึงรับรางวัลก็ดี ทานใหวินิจฉัยดวยวิธีจับสลาก 

บทบัญญัติดังกลาวมาในวรรคทั้งสองขางตนนั้น ทานมิใหใชบังคับถาในโฆษณา
นั้นแสดงเจตนาไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๓๖๕  คํามั่นจะใหรางวัลอันมีความประสงคเปนการประกวดชิงรางวัลนั้น 

จะสมบูรณก็ตอเมื่อไดกําหนดระยะเวลาไวในคําโฆษณาดวย 
การที่จะตัดสินวาผูประกวดคนไหนไดกระทําสําเร็จตามเงื่อนไขในคํามั่นภายใน

เวลากําหนดหรือไมก็ดี หรือตัดสินในระหวางผูประกวดหลายคนนั้นวาคนไหนดีกวากันอยางไรก็ดี 

                                                 
๖
 มาตรา ๓๖๐  แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติใหใชบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูช้ีขาดซึ่งไดระบุช่ือไวในโฆษณานั้นเปนผูตัดสิน หรือถามิไดระบุช่ือผูช้ีขาดไว ก็ใหผูใหคํามั่น
เปนผูตัดสิน คําตัดสินอันนี้ยอมผูกพันผูที่เก่ียวของดวยทุกฝาย 

ถาไดคะแนนทําดีเสมอกัน ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๖๔ วรรค ๒ มาใช
บังคับ แลวแตกรณี 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่ทําข้ึนประกวดนั้น ผูใหคํามั่นจะเรียกใหโอนแกตน
ไดตอเมื่อไดระบุไวในโฆษณาวาจะพึงโอนเชนนั้น 

 
มาตรา ๓๖๖  ขอความใดๆ แหงสัญญาอันคูสัญญาแมเพียงฝายเดียวไดแสดงไว

วาเปนสาระสําคัญอันจะตองตกลงกันหมดทุกขอนั้น หากคูสัญญายังไมตกลงกันไดหมดทุกขออยู
ตราบใด เมื่อกรณีเปนที่สงสัย ทานนับวายังมิไดมีสัญญาตอกัน การที่ไดทําความเขาใจกันไวเฉพาะ
บางสิ่งบางอยาง ถึงแมวาจะไดจดลงไวก็หาเปนการผูกพันไม 

ถาไดตกลงกันวาสัญญาอันมุงจะทํานั้นจะตองทําเปนหนังสือไซร เมื่อกรณีเปนที่
สงสัย ทานนับวายังมิไดมีสัญญาตอกันจนกวาจะไดทําข้ึนเปนหนังสือ 

 
มาตรา ๓๖๗  สัญญาใดคูสัญญาไดถือวาเปนอันไดทํากันขึ้นแลว แตแทจริงยัง

มิไดตกลงกันในขอหนึ่งขอใดอันจะตองทําความตกลงใหสําเร็จ ถาจะพึงอนุมานไดวา ถึงหากจะไม
ทําความตกลงกันในขอนี้ได สัญญานั้นก็จะไดทําข้ึนไซร ทานวาขอความสวนที่ไดตกลงกันแลวก็
ยอมเปนอันสมบูรณ 

 
มาตรา ๓๖๘  สัญญานั้นทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต โดย

พิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย 
 

หมวด ๒ 
ผลแหงสัญญา 

   
 
มาตรา ๓๖๙  ในสัญญาตางตอบแทนนั้น คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอมชําระหนี้

จนกวาอีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได แตความขอนี้ทานมิใหใชบังคับ ถา
หนี้ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังไมถึงกําหนด 

 
มาตรา ๓๗๐  ถาสัญญาตางตอบแทนมีวัตถุที่ประสงคเปนการกอใหเกิดหรือโอน

ทรัพยสิทธิในทรัพยเฉพาะสิ่ง และทรัพยนั้นสูญหรือเสียหายไปดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะ
โทษลูกหนี้มิไดไซร ทานวาการสูญหรือเสียหายนั้นตกเปนพับแกเจาหนี ้

ถาไมใชทรัพยเฉพาะส่ิง ทานใหใชบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้บังคับแต
เวลาที่ทรัพยนั้นกลายเปนทรัพยเฉพาะส่ิงตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๙๕ วรรค ๒ นั้นไป 

 
มาตรา ๓๗๑  บทบัญญัติที่กลาวมาในมาตรากอนนี้ ทานมิใหใชบังคับ ถาเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญาตางตอบแทนมีเง่ือนไขบังคับกอน และทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญานั้นสูญหรือทําลายลง
ในระหวางที่เง่ือนไขยังไมสําเร็จ 

ถาทรัพยนั้นเสียหายเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษเจาหนี้มิได และเมื่อ
เง่ือนไขนั้นสําเร็จแลว เจาหนี้จะเรียกใหชําระหนี้โดยลดสวนอันตนจะตองชําระหนี้ตอบแทนนั้นลง 
หรือเลิกสัญญานั้นเสียก็ไดแลวแตจะเลือก แตในกรณีที่ตนเหตุเสียหายเกิดเพราะฝายลูกหนี้นั้น 
ทานวาหากระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจาหนี้ที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนไม 

 
มาตรา ๓๗๒  นอกจากกรณีที่กลาวไวในสองมาตรากอน ถาการชําระหนี้ตกเปน

พนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายหนึ่งฝายใดก็ไมไดไซร ทานวาลูกหนี้หามีสิทธิ
จะรับชําระหนี้ตอบแทนไม 

ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษเจาหนี้ได 
ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิที่จะรับชําระหนี้ตอบแทนไม แตวาลูกหนี้ไดอะไรไวเพราะการปลดหนี้ก็ดี หรือ
ใชคุณวุฒิความสามารถของตนเปนประการอื่นเปนเหตุใหไดอะไรมา หรือแกลงละเลยเสียไม
ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถจะทําไดก็ดี มากนอยเทาไร จะตองเอามาหักกับจํานวนอันตนจะไดรับ
ชําระหนี้ตอบแทน วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่การชําระหนี้อันฝายหนึ่งยังคางชําระอยู
นั้นตกเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งฝายนั้นมิตองรับผิดชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝาย
หนึ่งผิดนัดไมรับชําระหนี้ 

 
มาตรา ๓๗๓  ความตกลงทําไวลวงหนาเปนขอความยกเวนมิใหลูกหนี้ตองรับ

ผิดเพื่อกลฉอฉล หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนนั้น ทานวาเปนโมฆะ 
 
มาตรา  ๓๗๔   ถ าคู สัญญาฝ ายหนึ่ งทํ า สัญญาตกลงว าจะชํ าระหนี้ แก

บุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 
ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแต

เวลาที่แสดงเจตนาแกลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 
 
มาตรา ๓๗๕  เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรา

กอนแลว คูสัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม 
 
มาตรา ๓๗๖  ขอตอสูอันเกิดแตมูลสัญญาดังกลาวมาในมาตรา ๓๗๔ นั้น 

ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นตอสูบุคคลภายนอกผูจะไดรับประโยชนจากสัญญานั้นได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
มัดจําและกําหนดเบี้ยปรับ 

   
 
มาตรา ๓๗๗  เมื่อเขาทําสัญญา ถาไดใหส่ิงใดไวเปนมัดจํา ทานใหถือวาการที่ให

มัดจํานั้นยอมเปนพยานหลักฐานวาสัญญานั้นไดทํากันข้ึนแลว อนึ่งมัดจํานี้ยอมเปนประกันการที่
จะปฏิบัติตามสัญญานั้นดวย 

 
มาตรา ๓๗๘  มัดจํานั้น ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ทานใหเปนไปดังจะ

กลาวตอไปนี้ คือ 
(๑)  ใหสงคืน หรือจัดเอาเปนการใชเงินบางสวนในเมื่อชําระหนี้ 
(๒)  ใหริบ ถาฝายที่วางมัดจําละเลยไมชําระหนี้ หรือการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัย

เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งฝายนั้นตองรับผิดชอบ หรือถามีการเลิกสัญญาเพราะความผิด
ของฝายนั้น 

(๓)  ใหสงคืน ถาฝายที่รับมัดจําละเลยไมชําระหนี้ หรือการชําระหนี้ตกเปนพน
วิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งฝายนี้ตองรับผิดชอบ 

 
มาตรา ๓๗๙  ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบี้ยปรับเมื่อ

ตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบี้ยปรับ ถาการ
ชําระหนี้อันจะพึงทํานั้นไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให
ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น 

 
มาตรา ๓๘๐  ถาลูกหนี้ไดสัญญาไววาจะใหเบี้ยปรับเมื่อตนไมชําระหนี้ เจาหนี้จะ

เรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการชําระหนี้ก็ได แตถาเจาหนี้แสดงตอลูกหนี้วาจะเรียกเอา
เบี้ยปรับฉะนั้นแลว ก็เปนอันขาดสิทธิเรียกรองชําระหนี้อีกตอไป 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ย
ปรับอันจะพึงริบนั้นในฐานเปนจํานวนนอยที่สุดแหงคาเสียหายก็ได การพิสูจนคาเสียหาย
ย่ิงกวานั้น ทานก็อนุญาตใหพิสูจนได 

 
มาตรา ๓๘๑  ถาลูกหนี้ไดสัญญาไววาจะใหเบี้ยปรับเมื่อตนไมชําระหนี้ใหถูกตอง

สมควร เชนวาไมชําระหนี้ตรงตามเวลาที่กําหนดไวเปนตน นอกจากเรียกใหชําระหนี้ เจาหนี้จะ
เรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นอีกดวยก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในมูลชําระหนี้ไมถูกตองสมควร ทาน
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๘๐ วรรค ๒ 

ถาเจาหนี้ยอมรับชําระหนี้แลว จะเรียกเอาเบี้ยปรับไดตอเมื่อไดบอกสงวนสิทธิไว
เชนนั้นในเวลารับชําระหนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘๒  ถาสัญญาวาจะทําการชําระหนี้อยางอ่ืนใหเปนเบี้ยปรับ ไมใชใช
เปนจํานวนเงินไซร ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๗๙ ถึง ๓๘๑ มาใชบังคับ แตถาเจาหนี้
เรียกเอาเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็เปนอันขาดไป 

 
มาตรา ๓๘๓  ถาเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควร

ก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอัน
ชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เมื่อไดใชเงินตามเบี้ยปรับแลว สิทธิ
เรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป 

นอกจากกรณีที่กลาวไวในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับ 
ในเมื่อบุคคลสัญญาวาจะใหเบี้ยปรับเมื่อตนกระทําหรืองดเวนกระทําการอันหนึ่งอันใดนั้นดวย 

 
มาตรา ๓๘๔  ถาการชําระหนี้ตามที่สัญญาไวนั้นไมสมบูรณ การที่ตกลงกันดวย

ขอเบี้ยปรับในการไมปฏิบัติตามสัญญานั้นก็ยอมไมสมบูรณดุจกัน แมถึงคูกรณีจะไดรูวาขอสัญญา
นั้นไมสมบูรณ 

 
มาตรา ๓๘๕  ถาลูกหนี้โตแยงการริบเบี้ยปรับโดยอางเหตุวาตนไดชําระหนี้แลว

ไซรทานวาลูกหนี้จะตองพิสูจนการชําระหนี้ เวนแตการชําระหนี้อันตนจะตองทํานั้นเปนการใหงด
เวนการอันใดอันหนึ่ง 
 

หมวด ๔ 
เลิกสัญญา 

   
 

มาตรา ๓๘๖  ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโด
บทบัญญตัิแหงกฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง 

แสดงเจตนาดงักลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม 
 
มาตรา ๓๘๗  ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลา

พอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได 

 
มาตรา ๓๘๘  ถาวัตถุที่ประสงคแหงสัญญานั้น วาโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่

คูสัญญาไดแสดงไว จะเปนผลสําเร็จไดก็แตดวยการชําระหนี้ ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรือภายใน
ระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกําหนดไวก็ดี และกําหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นไดลวงพนไปโดยฝาย
ใดฝายหนึ่งมิไดชําระหนี้ไซร ทานวาอีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได มิพักตองบอกกลาวดังวา
ไวในมาตรากอนนั้นเลย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘๙  ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนกลายเปนพนวิสัยเพราะ
เหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๓๙๐  ถาในสัญญาใดคูสัญญาเปนบุคคลหลายคนดวยกันอยูขางหนึ่งหรือ

อีกขางหนึ่ง ทานวาจะใชสิทธิเลิกสัญญาไดก็แตเมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดรวมกันใช ทั้งใชตอ
บุคคลเหลานั้นรวมหมดทุกคนดวย ถาสิทธิเลิกสัญญาอันมีแกบุคคลคนหนึ่งในจําพวกที่มีสิทธินั้น
เปนอันระงับสิ้นไปแลว สิทธิเลิกสัญญาอันมีแกคนอื่นๆ ก็ยอมระงับสิ้นไปดวย 

 
มาตรา ๓๙๑  เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝาย

จําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม แตทั้งนี้จะใหเปนที่เส่ือมเสียแกสิทธิของ
บุคคลภายนอกหาไดไม 

สวนเงินอันจะตองใชคืนในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น ทานใหบวกดอกเบี้ย
เขาดวย คิดตั้งแตเวลาที่ไดรับไว 

สวนที่เปนการงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้น การที่จะชดใช
คืน ทานใหทําไดดวยใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบ
แทน ก็ใหใชตามนั้น 

การใชสิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม 
 
มาตรา ๓๙๒  การชําระหนี้ของคูสัญญาอันเกิดแตการเลิกสัญญานั้น ใหเปนไป

ตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๖๙ 
 
มาตรา ๓๙๓  ถามิไดกําหนดระยะเวลาไวใหใชสิทธิเลิกสัญญา คูสัญญาอีกฝาย

หนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายที่มีสิทธิเลิกสัญญานั้นแถลงใหทราบ
ภายในระยะเวลานั้นก็ได วาจะเลิกสัญญาหรือหาไม ถามิไดรับคําบอกกลาวเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลานั้น สิทธิเลิกสัญญาก็เปนอันระงับสิ้นไป 

 
มาตรา ๓๙๔  ถาทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญานั้นบุบสลายไปในสวนสําคัญ

เพราะการกระทําหรือเพราะความผิดของบุคคลผูมีสิทธิเลิกสัญญาก็ดี หรือบุคคลนั้นไดทําใหการ
คืนทรัพยกลายเปนพนวิสัยก็ดี เปลี่ยนแปลงทรัพยนั้นใหผิดแผกไปเปนอยางอ่ืนดวยประกอบขึ้น
หรือดัดแปลงก็ดี ทานวาสิทธิเลิกสัญญานั้นก็เปนอันระงับสิ้นไป 

แตถาทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญาไดสูญหายหรือบุบสลายไปโดยปราศจากการ
กระทําหรือความผิดของบุคคลผูมีสิทธิเลิกสัญญาไซร สิทธิเลิกสัญญานั้นก็หาระงับสิ้นไปไม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
จัดการงานนอกสั่ง 
   

 
มาตรา ๓๙๕  บุคคลใดเขาทํากิจการแทนผูอ่ืนโดยเขามิไดวาขานวานใชใหทําก็ดี 

หรือโดยมิไดมีสิทธิที่จะทําการงานนั้นแทนผูอ่ืนดวยประการใดก็ดี ทานวาบุคคลนั้นจะตองจัดการ
งานไปในทางที่จะใหสมประโยชนของตัวการ ตามความประสงคอันแทจริงของตัวการ หรือตามที่
จะพึงสันนิษฐานไดวาเปนความประสงคของตัวการ 

 
มาตรา ๓๙๖  ถาการที่เขาจัดการงานนั้นเปนการขัดกับความประสงคอันแทจริง

ของตัวการก็ดี หรือขัดกับความประสงคตามที่จะพึงสันนิษฐานไดก็ดี และผูจัดการก็ควรจะไดรูสึก
เชนนั้นแลวดวยไซร ทานวาผูจัดการจําตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกตัวการเพื่อความเสียหาย
อยางใดๆ อันเกิดแตที่ไดเขาจัดการนั้น แมทั้งผูจัดการจะมิไดมีความผิดประการอื่น 

 
มาตรา ๓๙๗  ถาผูจัดการทํากิจอันใดซึ่งเปนหนาที่บังคับใหตัวการทําเพ่ือ

สาธารณประโยชนก็ดี หรือเปนหนาที่ตามกฎหมายที่จะบํารุงรักษาผูอ่ืนก็ดี และหากผูจัดการมิได
เขาทําแลวกิจอันนั้นจะไมสําเร็จภายในเวลาอันควรไซร การที่ไดทําขัดกับความประสงคของตัวการ
เชนนั้น ทานมิใหยกขึ้นเปนขอวินิจฉัย 

 
มาตรา ๓๙๘  ถาผูจัดการทํากิจอันใดเพื่อประสงคจะปดปองอันตรายอันมีมา

ใกลตัวการ จะเปนภัยแกตัวก็ดี แกช่ือเสียงก็ดี หรือแกทรัพยสินก็ดี ทานวาผูจัดการตอง
รับผิดชอบแตเพียงที่จงใจทําผิด หรือที่เปนความประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น 

 
มาตรา ๓๙๙  ผูจัดการตองบอกกลาวแกตัวการโดยเร็วที่สุดที่จะทําไดวาตนได

เขาจัดการงานแทน และตองรอฟงคําวินิจฉัยของตัวการ เวนแตภัยจะมีข้ึนเพราะการที่หนวงเนิ่นไว
นอกจากนี้ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๘๐๙ ถึง ๘๑๑ อันบังคับแกตัวแทนนั้นมาใชบังคับแก
หนาที่ของผูจัดการดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐๐  ถาผูจัดการเปนผูไรความสามารถ ทานวาจะตองรับผิดชอบแต

เพียงตามบทบัญญัติวาดวยคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด และวาดวยการคืนลาภมิควรไดเทานั้น 
 
มาตรา ๔๐๑  ถาการที่เขาจัดการงานนั้นเปนการสมประโยชนของตัวการ และ

ตองตามความประสงคอันแทจริงของตัวการ หรือความประสงคตามที่จะพึงสันนิษฐานไดนั้นไซร
ทานวาผูจัดการจะเรียกใหชดใชเงินอันตนไดออกไปคืนแกตนเชนอยางตัวแทนก็ได และ
บทบัญญัติมาตรา ๘๑๖ วรรค ๒ นั้น ทานก็ใหนํามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนึ่ง ในกรณีที่กลาวมาในมาตรา ๓๙๗ นั้น แมถึงวาที่เขาจัดการงานนั้นจะเปน
การขัดกับความประสงคของตัวการก็ดี ผูจัดการก็ยังคงมีสิทธิเรียกรองเชนนั้นอยู 

 
มาตรา ๔๐๒  ถาเง่ือนไขดังวามาในมาตรากอนนั้นมิไดมี ทานวาตัวการจาํตองคนื

ส่ิงทั้งหลายบรรดาที่ไดมาเพราะเขาเขาจัดการงานนั้นใหแกผูจัดการ ตามบทบัญญัติวาดวยการคืน
ลาภมิควรได 

ถาตัวการใหสัตยาบันแกการที่จัดทํานั้น ทานใหนําบทบัญญัติทั้งหลายแหง
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยตัวแทนมาใชบังคับ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๐๓  ถาผูจัดการมิไดมีบุรพเจตนาจะเรียกใหตัวการชดใชคืน ผูจัดการก็

ยอมไมมีสิทธิเรียกรองเชนนั้น 
การที่บิดามารดา ปูยา ตายาย บํารุงรักษาผูสืบสันดานเปนทางอุปการะก็ดี หรือ

กลับกันเปนทางปฏิการะก็ดี เมื่อกรณีเปนที่สงสัยทานใหสันนิษฐานไวกอนวาไมมีเจตนาจะเรียกให
ผูรับประโยชนชดใชคืน 

 
มาตรา ๔๐๔  ถาผูจัดการทําแทนผูหนึ่งโดยสําคัญวาทําแทนผูอ่ืนอีกคนหนึ่งไซร 

ทานวาผูเปนตัวการคนกอนผูเดียวมีสิทธิและหนาที่อันเกิดแตการที่ไดจัดทําไปนั้น 
 
มาตรา ๔๐๕  บทบัญญัติทั้งหลายที่กลาวมาในสิบมาตรากอนนั้น ทานมิใหใช

บังคับแกกรณีที่บุคคลหนึ่งเขาทําการงานของผูอ่ืนโดยสําคัญวาเปนการงานของตนเอง 
ถาบุคคลใดถือเอากิจการของผูอ่ืนวาเปนของตนเอง ทั้งที่รูแลววาตนไมมีสิทธิจะ

ทําเชนนั้นไซร ทานวาตัวการจะใชสิทธิเรียกรองบังคับโดยมูลดังบัญญัติไวในมาตรา ๓๙๕, ๓๙๖, 
๓๙๙ และ ๔๐๐ นั้นก็ได แตเมื่อไดใชสิทธิดังวามานี้แลว ตัวการจะตองรับผิดตอผูจัดการดั่ง
บัญญัติไวในมาตรา ๔๐๒ วรรค ๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
ลาภมิควรได 

   
 

มาตรา ๔๐๖  บุคคลใดไดมาซึ่งทรัพยส่ิงใด เพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทํา
เพ่ือชําระหนี้ก็ดี หรือไดมาดวยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได และเปนทาง
ใหบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบไซร ทานวาบุคคลนั้นจําตองคืนทรัพยใหแกเขา อนึ่งการรับ
สภาพหนี้สินวามีอยูหรือหาไมนั้น ทานก็ใหถือวาเปนการกระทําเพ่ือชําระหนี้ดวย 

บทบัญญัติอันนี้ทานใหใชบังคับตลอดถึงกรณีที่ไดทรัพยมา เพราะเหตุอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิไดมีไดเปนขึ้น หรือเปนเหตุที่ไดส้ินสุดไปเสียกอนแลวนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๐๗  บุคคลใดไดกระทําการอันใดตามอําเภอใจเหมือนหนึ่งวาเพ่ือชําระ

หนี้โดยรูอยูวาตนไมมีความผูกพันที่จะตองชําระ ทานวาบุคคลผูนั้นหามีสิทธิจะไดรับคืนทรัพยไม 
 
มาตรา ๔๐๘  บุคคลดังจะกลาวตอไปนี้ไมมีสิทธิจะไดรับคืนทรัพย คือ 
(๑)  บุคคลผูชําระหนี้อันมีเง่ือนเวลาบังคับเมื่อกอนถึงกําหนดเวลานั้น 
(๒)  บุคคลผูชําระหนี้ซึ่งขาดอายุความแลว 
(๓)  บุคคลผูชําระหนี้ตามหนาที่ศีลธรรม หรือตามควรแกอัธยาศัยในสมาคม 
 
มาตรา ๔๐๙  เมื่อบุคคลผูหนึ่งผูใดซึ่งมิไดเปนลูกหนี้ไดชําระหนี้ไปโดยสําคัญผิด 

เปนเหตุใหเจาหนี้ผูทําการโดยสุจริตไดทําลาย หรือลบลางเสียซึ่งเอกสารอันเปนพยานหลักฐาน
แหงหนี้ก็ดี ยกเลิกหลักประกันเสียก็ดี ส้ินสิทธิไปเพราะขาดอายุความก็ดี ทานวาเจาหนี้ไมจําตอง
คืนทรัพย 

บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ไมขัดขวางตอการที่บุคคลผูไดชําระหนี้นั้นจะ
ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้และผูค้ําประกัน ถาจะพึงมี 

 
มาตรา ๔๑๐  บุคคลผูใดไดทําการชําระหนี้โดยมุงตอผลอยางหนึ่ง แตมิได

เกิดผลขึ้นเชนนั้น ถาและบุคคลนั้นไดรูมาแตแรกวาการที่จะเกิดผลนั้นเปนพนวิสัยก็ดี หรือไดเขา
ปองปดขัดขวางเสียมิใหเกิดผลเชนนั้นโดยอาการอันฝาฝนความสุจริตก็ดี ทานวาบุคคลผูนั้นไมมี
สิทธิจะไดรับคืนทรัพย 

 
มาตรา ๔๑๑  บุคคลใดไดกระทําการเพื่อชําระหนี้เปนการอันฝาฝนขอหามตาม

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทานวาบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกรองคืนทรัพยไดไม 
 
มาตรา ๔๑๒ ถาทรัพยสินซึ่งไดรับไวเปนลาภมิควรไดนั้นเปนเงินจํานวนหนึ่งทาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาตองคืนเต็มจํานวนนั้น เวนแตเมื่อบุคคลไดรับไวโดยสุจริต จึงตองคืนลาภมิควรไดเพียงสวนที่
ยังมีอยูในขณะเมื่อเรียกคืน 

 
มาตรา ๔๑๓  เมื่อทรัพยสินอันจะตองคืนนั้นเปนอยางอ่ืนนอกจากจํานวนเงิน 

และบุคคลไดรับไวโดยสุจริต ทานวาบุคคลเชนนั้นจําตองคืนทรัพยสินเพียงตามสภาพที่เปนอยู 
และมิตองรับผิดชอบในการที่ทรัพยนั้นสูญหายหรือบุบสลาย แตถาไดอะไรมาเปนคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการสูญหายหรือบุบสลายเชนนั้นก็ตองใหไปดวย 

ถาบุคคลไดรับทรัพยสินไวโดยทุจริต ทานวาจะตองรับผิดชอบในการสูญหายหรอื
บุบสลายนั้นเต็มภูมิ แมกระทั่งการสูญหายหรือบุบสลายจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจน
ไดวาถึงอยางไร ทรัพยสินนั้นก็คงตองสูญหายหรือบุบสลายอยูนั่นเอง 

 
มาตรา ๔๑๔  ถาการคืนทรัพยตกเปนพนวิสัยเพราะสภาพแหงทรัพยสินที่ไดรับ

ไวนั้นเองก็ดี หรือเพราะเหตุอยางอ่ืนก็ดี และบุคคลไดรับทรัพยสินไวโดยสุจริต ทานวาบุคคล
เชนนั้นจําตองคืนลาภมิควรไดเพียงสวนที่ยังมีอยูในขณะเมื่อเรียกคืน 

ถาบุคคลไดรับทรัพยสินนั้นไวโดยทุจริต ทานวาตองใชราคาทรัพยสินนั้นเต็ม
จํานวน 

 
มาตรา ๔๑๕  บุคคลผูไดรับทรัพยสินไวโดยสุจริต ยอมจะไดดอกผลอันเกิดแต

ทรัพยสินนั้นตลอดเวลาที่ยังคงสุจริตอยู 
ถาผูที่ไดรับไวจะตองคืนทรัพยสินนั้นเมื่อใด ใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะทุจริต

จําเดิมแตเวลาที่เรียกคืนนั้น 
 
มาตรา ๔๑๖  คาใชจายทั้งหลายอันควรแกการเพื่อรักษาบํารุงหรือซอมแซม

ทรัพยสินนั้น ทานวาตองชดใชแกบุคคลผูคืนทรัพยสินนั้นเต็มจํานวน 
แตบุคคลเชนวานี้จะเรียกรองใหชดใชคาใชจายตามธรรมดาเพื่อบํารุงซอมแซม

ทรัพยสินนั้น หรือคาภาระติดพันที่ตองเสียไปในระหวางที่ตนคงเก็บดอกผลอยูนั้นหาไดไม 
 
มาตรา ๔๑๗  ในสวนคาใชจายอยางอ่ืนนอกจากที่กลาวมาในวรรคตนแหงมาตรา

กอนนั้น บุคคลผูคืนทรัพยสินจะเรียกใหชดใชไดแตเฉพาะท่ีเสียไปในระหวางที่ตนทําการโดย
สุจริต และเมื่อทรัพยสินนั้นไดมีราคาเพิ่มสูงข้ึนเพราะคาใชจายนั้นในเวลาที่คืน และจะเรียกไดก็
แตเพียงเทาราคาที่เพ่ิมขึ้นเทานั้น 

อนึ่ง บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๑๕ วรรค ๒ นั้น ทานใหนํามาใชบังคับดวย 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๑๘  ถาบุคคลรับทรัพยสินอันมิควรไดไวโดยทุจริต และไดทําการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดัดแปลงหรือตอเติมขึ้นในทรัพยสินนั้น ทานวาบุคคลเชนนั้นตองจัดทําทรัพยสินนั้นใหคืนคง
สภาพเดิมดวยคาใชจายของตนเองแลวจึงสงคืน เวนแตเจาของทรัพยสินจะเลือกใหสงคืนตาม
สภาพที่เปนอยู ในกรณีเชนนี้เจาของจะใชราคาคาทําดัดแปลงหรือตอเติม หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง
เปนราคาทรัพยสินเทาที่เพ่ิมขึ้นนั้นก็ได แลวแตจะเลือก 

ถาในเวลาที่จะตองคืนทรัพยนั้นเปนพนวิสัยจะทําใหทรัพยสินคืนคงสภาพเดิมได 
หรือถาทําไปทรัพยสินนั้นจะบุบสลายไซร ทานวาบุคคลผูไดรับไวจะตองสงคืนทรัพยสินตามสภาพ
ที่เปนอยู และไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อราคาทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นเพราะการดัดแปลง
หรือตอเติมนั้นได 

 
มาตรา ๔๑๙  ในเรื่องลาภมิควรไดนั้น ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดป

หนึ่งนับแตเวลาที่ฝายผูเสียหายรูวาตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพนสิบปนับแตเวลาที่สิทธินั้นไดมี
ข้ึน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
ละเมิด 

   
 

หมวด ๑ 
ความรับผดิเพื่อละเมิด 

   
 

มาตรา ๔๒๐  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให
เขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

 
มาตรา ๔๒๑  การใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น ทานวาเปน

การอันมิชอบดวยกฎหมาย 
 
มาตรา ๔๒๒  ถาความเสียหายเกิดแตการฝาฝนบทบังคับแหงกฎหมายใดอันมีที่

ประสงคเพ่ือจะปกปองบุคคลอื่นๆ ผูใดทําการฝาฝนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปน
ผูผิด 

 
มาตรา ๔๒๓  ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอความจริง 

เปนที่เสียหายแกช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาได 
หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อ
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะ
รูได 

ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้น
มีทางไดเสียโดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวาเพียงที่สงขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูนั้นตองรับผิด
ใชคาสินไหมทดแทนไม 

 
มาตรา ๔๒๔  ในการพิพากษาคดีขอความรับผิดเพื่อละเมิดและกําหนดคา

สินไหมทดแทนนั้น ทานวาศาลไมจําตองดําเนินตามตามบทบัญญัติแหงกฎหมายลักษณะอาญาอัน
วาดวยการที่จะตองรับโทษ และไมจําตองพิเคราะหถึงการที่ผูกระทําผิดตองคําพิพากษาลงโทษ
ทางอาญาหรือไม 

 
มาตรา ๔๒๕  นายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิด ซึ่งลูกจางได

กระทําไปในทางการที่จางนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๒๖  นายจางซึ่งไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพือ่ละเมดิ

อันลูกจางไดทํานั้น ชอบที่จะไดชดใชจากลูกจางนั้น 
 
มาตรา ๔๒๗  บทบัญญัติในมาตราทั้งสองกอนนั้น ทานใหใชบังคับแกตัวการ

และตัวแทนดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๒๘  ผูวาจางทําของไมตองรับผิดเพื่อความเสียหายอันผูรับจางได

กอใหเกิดขึ้นแกบุคคลภายนอกในระหวางทําการงานที่วาจาง เวนแตผูวาจางจะเปนผูผิดในสวน
การงานที่ส่ังใหทํา หรือในคําส่ังที่ตนใหไว หรือในการเลือกหาผูรับจาง 

 
มาตรา ๔๒๙  บุคคลใดแมไรความสามารถเพราะเหตุเปนผูเยาวหรือวิกลจริตก็

ยังตองรับผิดในผลที่ตนทําละเมิด บิดามารดาหรือผูอนุบาลของบุคคลเชนวานี้ยอมตองรับผิด
รวมกับเขาดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยู
นั้น 

 
มาตรา ๔๓๐  ครูบาอาจารย นายจาง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผูไร

ความสามารถอยูเปนนิตยก็ดี ช่ัวครั้งคราวก็ดี จําตองรับผิดรวมกับผูไรความสามารถในการละเมิด 
ซึ่งเขาไดกระทําลงในระหวางที่อยูในความดูแลของตน ถาหากพิสูจนไดวาบุคคลนั้นๆ มิไดใช
ความระมัดระวังตามสมควร 

 
มาตรา ๔๓๑  ในกรณีที่กลาวมาในสองมาตรากอนนั้น ทานใหนําบทบัญญัติแหง

มาตรา ๔๒๖ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓๒  ถาบุคคลหลายคนกอใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นโดยรวมกันทํา

ละเมิด ทานวาบุคคลเหลานั้นจะตองรวมกันรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น 
ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีที่ไมสามารถสืบรูตัวไดแนวาในจําพวกที่ทําละเมิดรวมกันนั้น 
คนไหนเปนผูกอใหเกิดเสียหายนั้นดวย 

อนึ่ง บุคคลผูยุยงสงเสริมหรือชวยเหลือในการทําละเมิด ทานก็ใหถือวาเปน
ผูกระทําละเมิดรวมกันดวย 

ในระหวางบุคคลทั้งหลายซึ่งตองรับผิดรวมกันใชคาสินไหมทดแทนนั้น ทานวา
ตางตองรับผิดเปนสวนเทาๆ กัน เวนแตโดยพฤติการณ ศาลจะวินิจฉัยเปนประการอื่น 

 
มาตรา ๔๓๓  ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว  ทานวาเจาของสัตวหรือบุคคล

ผูรับเลี้ยงรับรักษาไวแทนเจาของ จําตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกฝายที่ตองเสียหายเพื่อความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตสัตวนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังอันสมควรแก
การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว หรือตามพฤติการณอยางอ่ืน หรือพิสูจนไดวาความ
เสียหายนั้นยอมจะตองเกิดมีข้ึนทั้งที่ไดใชความระมัดระวังถึงเพียงนั้น 

อนึ่ง บุคคลผูตองรับผิดชอบดังกลาวมาในวรรคตนนั้น จะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก
บุคคลผูที่เราหรือย่ัวสัตวนั้นโดยละเมิด หรือเอาแกเจาของสัตวอ่ืนอันมาเราหรือย่ัวสัตวนั้นๆ ก็ได 

 
มาตรา ๔๓๔  ถาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยาง

อ่ืนกอสรางไวชํารุดบกพรองก็ดี หรือบํารุงรักษาไมเพียงพอก็ดี ทานวาผูครองโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สรางนั้นๆ จําตองใชคาสินไหมทดแทน แตถาผูครองไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปด
ปองมิใหเกิดเสียหายฉะนั้นแลว ทานวาผูเปนเจาของจําตองใชคาสินไหมทดแทน 

บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนั้น ใหใชบังคับไดตลอดถึงความบกพรองใน
การปลูกหรือค้ําจุนตนไมหรือกอไผดวย 

ในกรณีที่กลาวมาในสองวรรคขางตนนั้น ถายังมีผูอ่ืนอีกที่ตองรับผิดชอบในการ
กอใหเกิดเสียหายนั้นดวยไซร ทานวาผูครองหรือเจาของจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูนั้นก็ได 

 
มาตรา ๔๓๕  บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือส่ิง

ปลูกสรางอยางอ่ืนของผูอ่ืน บุคคลผูนั้นชอบที่จะเรียกใหจัดการตามที่จําเปนเพื่อบําบัดปดปอง
ภยันตรายนั้นเสียได 

 
มาตรา ๔๓๖  บุคคลผูอยูในโรงเรือนตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิด

เพราะของตกหลนจากโรงเรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขวางของไปตกในที่อันมิควร 
 
มาตรา ๔๓๗  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใดๆ อัน

เดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกล บุคคลนั้นจะตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น 
เวนแตจะพิสูจนไดวาการเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหาย
นั้นเอง 

ความขอนี้ใหใชบังคับไดตลอดถึงผูมีไวในครอบครองของตน ซึ่งทรัพยอันเปน
ของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะใช หรือโดยอาการกลไกของทรัพยนั้น
ดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด 

   
 

มาตรา ๔๓๘  คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัย
ตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 

อนึ่ง คาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะ
ละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยาง
ใดๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๓๙  บุคคลผูจําตองคืนทรัพยอันผูอ่ืนตองเสียไปเพราะละเมิดแหงตน

นั้น ยังตองรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพยนั้นทําลายลงโดยอุบัติเหตุ หรือการคืนทรัพยตกเปน
พนวิสัยเพราะเหตุอยางอ่ืนโดยอุบัติเหตุ หรือทรัพยนั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นดวย เวนแต
เมื่อการที่ทรัพยสินทําลาย หรือตกเปนพนวิสัยจะคืน หรือเส่ือมเสียนั้น ถึงแมวาจะมิไดมีการทํา
ละเมิด ก็คงจะตองตกไปเปนอยางนั้นอยูเอง 

 
มาตรา ๔๔๐  ในกรณีที่ตองใชราคาทรัพยอันไดเอาของเขาไปก็ดี ในกรณีที่ตอง

ใชราคาทรัพยอันลดนอยลงเพราะบุบสลายก็ดี ฝายผูตองเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่
จะตองใช คิดตั้งแตเวลาอันเปนฐานที่ตั้งแหงการประมาณราคานั้นก็ได 

 
มาตรา ๔๔๑  ถาบุคคลจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางใดๆ 

เพราะเอาสังหาริมทรัพยของเขาไปก็ดี หรือเพราะทําของเขาใหบุบสลายก็ดี เมื่อใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกบุคคลซึ่งเปนผูครองทรัพยนั้นอยูในขณะที่เอาไป หรือขณะที่ทําใหบุบสลายนั้นแลว 
ทานวาเปนอันหลุดพนไปเพราะการที่ไดใชใหเชนนั้น แมกระทั่งบุคคลภายนอกจะเปนเจาของ
ทรัพยหรือมีสิทธิอยางอ่ืนเหนือทรัพยนั้น เวนแตสิทธิของบุคคลภายนอกเชนนั้นจะเปนที่รูอยูแก
ตนหรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน 

 
มาตรา ๔๔๒  ถาความเสียหายไดเกิดขึ้นเพราะความผิดอยางหนึ่งอยางใดของผู

ตองเสียหายประกอบดวยไซร ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๓ มาใชบังคับ โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๔๓  ในกรณีทําใหเขาถึงตายนั้น คาสินไหมทดแทนไดแกคาปลงศพ

รวมทั้งคาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืนๆ อีกดวย 
ถามิไดตายในทันที คาสินไหมทดแทนไดแกคารักษาพยาบาลรวมทั้งคาเสียหายที่

ตองขาดประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงานนั้นดวย 
ถาวาเหตุที่ตายลงนั้น ทําใหบุคคลหนึ่งคนใดตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดวยไซร ทานวาบุคคลคนนั้นชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
 
มาตรา ๔๔๔  ในกรณีทําใหเสียหายแกรางกายหรืออนามัยนั้น ผูตองเสียหาย

ชอบที่จะไดชดใชคาใชจายอันตนตองเสียไป และคาเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถ
ประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแตบางสวน ทั้งในเวลาปจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตดวย 

ถาในเวลาที่พิพากษาคดี เปนพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวาความเสียหายนั้นไดมี
แทจริงเพียงใด ศาลจะกลาวในคําพิพากษาวายังสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษานั้นอีก
ภายในระยะเวลาไมเกินสองปก็ได 

 
มาตรา ๔๔๕  ในกรณีทําใหเขาถึงตาย หรือใหเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี 

ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี ถาผูตองเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะตองทําการงาน
ใหเปนคุณแกบุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร ทานวา
บุคคลผูจําตองใชคาสินไหมทดแทนนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพื่อที่เขา
ตองขาดแรงงานอันนั้นไปดวย 

 
มาตรา ๔๔๖  ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําให

เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอ่ืน
อันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได สิทธิเรียกรองอันนี้ไมโอนกันได และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสิทธิ
นั้นจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือไดเร่ิมฟองคดีตามสิทธินั้นแลว 

อนึ่ง หญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทําผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมี
สิทธิเรียกรองทํานองเดียวกันนี้ 

 
มาตรา ๔๔๗  บุคคลใดทําใหเขาตองเสียหายแกช่ือเสียง เมื่อผูตองเสียหายรอง

ขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทําใหช่ือเสียงของผูนั้นกลับคืนดีแทนใหใช
คาเสียหาย หรือทั้งใหใชคาเสียหายดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๔๘  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุ

ความเมื่อพนปหนึ่งนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทําละเมิด 

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะ
อาญา และมีกําหนดอายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวา
นั้นมาบังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
นิรโทษกรรม 

   
 

มาตรา ๔๔๙  บุคคลใดเมื่อกระทําการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายก็ดี กระทํา
ตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หากกอใหเกิดเสียหายแกผูอ่ืนไซร ทานวาบุคคลนั้นหาตองรับ
ผิดใชคาสินไหมทดแทนไม 

ผูตองเสียหายอาจเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูเปนตนเหตุใหตองปองกันโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือจากบุคคลผูใหคําส่ังโดยละเมิดนั้นก็ได 

 
มาตรา ๔๕๐  ถาบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพยส่ิงหนึ่งส่ิงใด เพ่ือจะบําบัด

ปดปองภยันตรายซึ่งมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉิน ทานวาไมจําตองใชคาสินไหมทดแทน หาก
ความเสียหายนั้นไมเกินสมควรแกเหตุภยันตราย 

ถาบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพยส่ิงหนึ่งส่ิงใด เพ่ือจะบําบัดปดปอง
ภยันตรายอันมีแกเอกชนโดยฉุกเฉิน ผูนั้นจะตองใชคืนทรัพยนั้น 

ถาบุคคลทําบุบสลาย หรือทําลายทรัพยส่ิงหนึ่งส่ิงใด เพ่ือจะปองกันสิทธิของตน
หรือของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัวทรัพยนั้นเองเปนเหตุ บุคคล
เชนวานี้หาตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม หากวาความเสียหายนั้นไมเกินสมควรแกเหตุ แตถา
ภยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้นเองแลว ทานวาจําตองรับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนให 

 
มาตรา ๔๕๑  บุคคลใชกําลังเพ่ือปองกันสิทธิของตน ถาตามพฤติการณจะขอให

ศาลหรือเจาหนาที่ชวยเหลือใหทันทวงทีไมได และถามิไดทําในทันใด ภัยมีอยูดวยการที่ตนจะได
สมดังสิทธินั้นจะตองประวิงไปมากหรือถึงแกสาบสูญไดไซร ทานวาบุคคลนั้นหาตองรับผิดใชคา
สินไหมทดแทนไม 

การใชกําลังดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาตองจํากัดครัดเครงแตเฉพาะท่ี
จําเปนเพื่อจะบําบัดปดปองภยันตรายเทานั้น 

ถาบุคคลผูใดกระทําการดังกลาวมาในวรรคตน เพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปวา
มีเหตุอันจําเปนที่จะทําไดโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูนั้นจะตองรับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกบุคคลอื่น แมทั้งการที่หลงพลาดไปนั้นจะมิใชเปนเพราะความประมาทเลินเลอของ
ตน 

 
มาตรา ๔๕๒  ผูครองอสังหาริมทรัพยชอบที่จะจับสัตวของผูอ่ืนอันเขามาทําความ

เสียหายในอสังหาริมทรัพยนั้น และยึดไวเปนประกันคาสินไหมทดแทน อันจะพึงตองใชแกตนได 
และถาเปนการจําเปนโดยพฤติการณแมจะฆาสัตวนั้นเสียก็ชอบที่จะทําได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตวาผูนั้นตองบอกกลาวแกเจาของสัตวโดยไมชักชา ถาและหาตัวเจาของสัตวไม
พบ ผูที่จับสัตวไวตองจัดการตามสมควรเพื่อสืบหาตัวเจาของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรพ ๓ 
เอกเทศสัญญา 

   
 

ลักษณะ ๑ 
ซื้อขาย 

   
 

หมวด ๑ 
สภาพและหลักสําคัญของสญัญาซื้อขาย 

   
 

สวนที่ ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๔๕๓  อันวาซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่ง เรียกวาผูขาย โอน

กรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวาผูซื้อ และผูซื้อตกลงวาจะใชราคา
ทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย 
 

มาตรา ๔๕๔  การที่คูกรณีฝายหนึ่งใหคํามั่นไวกอนวาจะซื้อหรือขายนั้น จะมีผล
เปนการซื้อขายตอเมื่ออีกฝายหนึ่งไดบอกกลาวความจํานงวาจะทําการซื้อขายนั้นใหสําเร็จตลอดไป
และคําบอกกลาวเชนนั้นไดไปถึงบุคคลผูใหคํามั่นแลว 

ถาในคํามั่นมิไดกําหนดเวลาไวเพ่ือการบอกกลาวเชนนั้นไซร ทานวาบุคคลผูให
คํามั่นจะกําหนดเวลาพอสมควร และบอกกลาวไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่งใหตอบมาเปนแนนอน
ภายในเวลากําหนดนั้นก็ได วาจะทําการซ้ือขายใหสําเร็จตลอดไปหรือไม ถาและไมตอบเปน
แนนอนภายในกําหนดเวลานั้นไซร คํามั่นซึ่งไดใหไวกอนนั้นก็เปนอันไรผล 
 

มาตรา ๔๕๕  เมื่อกลาวตอไปเบื้องหนาถึงเวลาซ้ือขาย ทานหมายความวาเวลาซึ่ง
ทําสัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕๖๗  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่เปนโมฆะ วิธีนี้ใหใชถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป ทั้งซื้อขายแพ
และสัตวพาหนะดวย 

สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคํามั่นในการซื้อขายทรัพยสินตามที่ระบุไวในวรรค
หนึ่ง ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือช่ือฝายผูตองรับผิดเปนสําคัญ หรือ
ไดวางประจําไวหรือไดชําระหนี้บางสวนแลว จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 

บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย
ซึ่งตกลงกันเปนราคาสองหมื่นบาท หรือกวานั้นขึ้นไปดวย 
 

มาตรา ๔๕๗  คาฤชาธรรมเนียมทําสัญญาซื้อขายนั้น ผูซื้อผูขายพึงออกใชเทากัน
ทั้งสองฝาย 
 

สวนที่ ๒ 
การโอนกรรมสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๔๕๘  กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ขายนั้น ยอมโอนไปยังผูซื้อตั้งแตขณะเมื่อ

ไดทําสัญญาซื้อขายกัน 
 

มาตรา ๔๕๙  ถาสัญญาซื้อขายมีเง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาบังคับไวทานวากรรมสทิธิ์
ในทรัพยสินยังไมโอนไปจนกวาการจะไดเปนไปตามเงื่อนไขหรือถึงกําหนดเงื่อนเวลานั้น 
 

มาตรา ๔๖๐  ในการซื้อขายทรัพยสินซึ่งมิไดกําหนดลงไวแนนอนนั้นทานวา
กรรมสิทธิ์ยังไมโอนไปจนกวาจะไดหมาย หรือนับ ช่ัง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทําโดยวิธีอ่ืน
เพ่ือใหบงตัวทรัพยสินนั้นออกเปนแนนอนแลว 

ในการซื้อขายทรัพยสินเฉพาะสิ่ง ถาผูขายยังจะตองนับ ช่ัง ตวง วัด หรือทําการ
อยางอ่ืน หรือทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดอันเกี่ยวแกทรัพยสินเพื่อใหรูกําหนดราคาทรัพยสินนั้นแนนอน ทาน
วากรรมสิทธิ์ยังไมโอนไปยังผูซื้อจนกวาการหรือส่ิงนั้นไดทําแลว 
 

                                                 
๗

 มาตรา ๔๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
หนาที่และความรับผิดของผูขาย 

   
 

สวนที่ ๑ 
การสงมอบ 

   
 

มาตรา ๔๖๑  ผูขายจําตองสงมอบทรัพยสินซึ่งขายนั้นใหแกผูซื้อ 
 

มาตรา ๔๖๒  การสงมอบนั้นจะทําอยางหนึ่งอยางใดก็ไดสุดแตวาเปนผลให
ทรัพยสินนั้นไปอยูในเงื้อมมือของผูซื้อ 
 

มาตรา ๔๖๓  ถาในสัญญากําหนดวาใหสงทรัพยสินซึ่งขายนั้นจากที่แหงหนึ่งไป
ถึงอีกแหงหนึ่งไซร ทานวาการสงมอบยอมสําเร็จเมื่อไดสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูขนสง 
 

มาตรา ๔๖๔  คาขนสงทรัพยสินซึ่งไดซื้อขายกันไปยังที่แหงอ่ืนนอกจากสถานที่
อันพึงชําระหนี้นั้น ผูซื้อพึงออกใช 
 

มาตรา ๔๖๕  ในการซื้อขายสังหาริมทรัพยนั้น 
(๑) หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินนอยกวาที่ไดสัญญาไว ทานวาผูซื้อจะปดเสีย

ไมรับเอาเลยก็ได แตถาผูซื้อรับเอาทรัพยสินนั้นไว ผูซื้อก็ตองใชราคาตามสวน 
(๒) หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินมากกวาที่ไดสัญญาไว ทานวาผูซื้อจะรับเอา

ทรัพยสินนั้นไวแตเพียงตามสัญญาและนอกกวานั้นปดเสียก็ได หรือจะปดเสียทั้งหมดไมรับเอาไว
เลยก็ได ถาผูซื้อรับเอาทรัพยสินอันเขาสงมอบเชนนั้นไวทั้งหมด ผูซื้อก็ตองใชราคาตามสวน 

(๓) หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินตามที่ไดสัญญาไวระคนกับทรัพยสินอยางอ่ืน
อันมิไดรวมอยูในขอสัญญาไซร ทานวาผูซื้อจะรับเอาทรัพยสินไวแตตามสัญญา และนอกกวานั้น
ปดเสียก็ได หรือจะปดเสียทั้งหมดก็ได 
 

มาตรา ๔๖๖  ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยนั้น หากวาไดระบุจํานวนเนื้อที่
ทั้งหมดไว และผูขายสงมอบทรัพยสินนอยหรือมากไปกวาที่ไดสัญญาไซร ทานวาผูซื้อจะปดเสีย 
หรือจะรับเอาไวและใชราคาตามสวนก็ไดตามแตจะเลือก 

อนึ่ง ถาขาดตกบกพรองหรือลํ้าจํานวนไมเกินกวารอยละหาแหงเนื้อที่ทั้งหมดอัน
ไดระบุไวนั้นไซร ทานวาผูซื้อจําตองรับเอาและใชราคาตามสวนแตวาผูซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได
ในเมื่อขาดตกบกพรองหรือลํ้าจํานวนถึงขนาดซึ่งหากผูซื้อไดทราบกอนแลวคงจะมิไดเขาทําสัญญา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้น 
 

มาตรา ๔๖๗  ในขอรับผิดเพื่อการที่ทรัพยขาดตกบกพรองหรือลํ้าจํานวนนั้น 
ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดปหนึ่งนับแตเวลาสงมอบ 
 

มาตรา ๔๖๘  ถาในสัญญาไมมีกําหนดเงื่อนเวลาใหใชราคาไซร ผูขายชอบที่จะ
ยึดหนวงทรัพยสินที่ขายไวไดจนกวาจะใชราคา 
 

มาตรา ๔๖๙  ถาผูซื้อลมละลายกอนสงมอบทรัพยสินก็ดี หรือผูซื้อเปนคน
ลมละลายแลวในเวลาซื้อขายโดยผูขายไมรูก็ดี หรือผูซื้อกระทําใหหลักทรัพยที่ใหไวเพ่ือประกัน
การใชเงินนั้นเสื่อมเสียหรือลดนอยลงก็ดี ถึงแมในสัญญาจะมีกําหนดเงื่อนเวลาใหใชราคา ผูขายก็
ชอบที่จะยึดหนวงทรัพยสินซึ่งขายไวได เวนแตผูซื้อจะหาประกันที่สมควรใหได 
 

มาตรา ๔๗๐  ถาผูซื้อผิดนัด ผูขายซึ่งไดยึดหนวงทรัพยสินไวตามมาตราทั้งหลาย
ที่กลาวมา อาจจะใชทางแกตอไปนี้แทนทางแกสามัญในการไมชําระหนี้ได คือมีจดหมายบอกกลาว
ไปยังผูซื้อใหใชราคากับทั้งคาจับจายเกี่ยวกับการภายในเวลาอันควรซึ่งตองกําหนดลงไวในคําบอก
กลาวนั้นดวย 

ถาผูซื้อละเลยเสียไมทําตามคําบอกกลาว ผูขายอาจนําทรัพยสินนั้นออกขาย
ทอดตลาดได 
 

มาตรา ๔๗๑  เมื่อขายทอดตลาดไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใด ใหผูขายหักเอา
จํานวนที่คางชําระแกตนเพื่อราคาและคาจับจายเก่ียวการนั้นไว ถาและยังมีเงินเหลือ ก็ใหสงมอบ
แกผูซื้อโดยพลัน 
 

สวนที่ ๒ 
ความรับผดิเพื่อชํารุดบกพรอง 

   
 

มาตรา ๔๗๒  ในกรณีที่ทรัพยสินซึ่งขายนั้นชํารุดบกพรองอยางหนึ่งอยางใดอัน
เปนเหตุใหเส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมแกประโยชนอันมุงจะใชเปนปกติก็ดี ประโยชนที่
มุงหมายโดยสัญญาก็ดี ทานวาผูขายตองรับผิด 

ความที่กลาวมาในมาตรานี้ยอมใชได ทั้งที่ผูขายรูอยูแลวหรือไมรูวาความชํารุด
บกพรองมีอยู 
 

มาตรา ๔๗๓  ผูขายยอมไมตองรับผิดในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ถาผูซื้อไดรูอยูแลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรองหรือควรจะไดรู
เชนนั้นหากไดใชความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชน 

(๒) ถาความชํารุดบกพรองนั้นเปนอันเห็นประจักษแลวในเวลาสงมอบ และผูซื้อ
รับเอาทรัพยสินนั้นไวโดยมิไดอิดเอื้อน 

(๓) ถาทรัพยสินนั้นไดขายทอดตลาด 
 

มาตรา ๔๗๔  ในขอรับผิดเพื่อชํารุดบกพรองนั้น ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพน
เวลาปหนึ่งนับแตเวลาที่ไดพบเห็นความชํารุดบกพรอง 
 

สวนที่ ๓ 
ความรับผดิในการรอนสิทธิ 

   
 

มาตรา ๔๗๕  หากวามีบุคคลผูใดมากอการรบกวนขัดสิทธิของผูซื้อในอันจะ
ครองทรัพยสินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผูนั้นมีสิทธิเหนือทรัพยสินที่ไดซื้อขายกันนั้นอยูในเวลาซือ้
ขายก็ดี เพราะความผิดของผูขายก็ดี ทานวาผูขายจะตองรับผิดในผลอันนั้น 
 

มาตรา ๔๗๖  ถาสิทธิของผูกอการรบกวนนั้นผูซื้อรูอยูแลวในเวลาซื้อขาย ทานวา
ผูขายไมตองรับผิด 
 

มาตรา ๔๗๗  เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธินั้นเกิดเปนคดีข้ึนระหวางผูซื้อกับ
บุคคลภายนอก ผูซื้อชอบที่จะขอใหศาลเรียกผูขายเขาเปนจําเลยรวมหรือเปนโจทกรวมกับผูซื้อใน
คดีนั้นได เพ่ือศาลจะไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูเปนคูกรณีทั้งหลายรวมไปเปนคดีเดียวกัน 
 

มาตรา ๔๗๘  ถาผูขายเห็นเปนการสมควร จะสอดเขาไปในคดีเพ่ือปฏิเสธการ
เรียกรองของบุคคลภายนอก ก็ชอบที่จะทําไดดวย 
 

มาตรา ๔๗๙  ถาทรัพยสินซึ่งซื้อขายกันหลุดไปจากผูซื้อทั้งหมดหรือแตบางสวน
เพราะเหตุการรอนสิทธิก็ดี หรือวาทรัพยสินนั้นตกอยูในบังคับแหงสิทธิอยางหนึ่งอยางใดซึ่งเปน
เหตุใหเส่ือมราคา หรือเส่ือมความเหมาะสมแกการที่จะใช หรือเส่ือมความสะดวกในการใชสอย 
หรือเส่ือมประโยชนอันจะพึงไดแตทรัพยสินนั้น และซ่ึงผูซื้อหาไดรูในเวลาซื้อขายไมก็ดี ทานวา
ผูขายตองรับผิด 
 

มาตรา ๔๘๐  ถาอสังหาริมทรัพยตองศาลแสดงวาตกอยูในบังคับแหงภาระจํา
ยอมโดยกฎหมายไซร  ทานวาผูขายไมตองรับผิด เวนไวแตผูขายจะไดรับรองไวในสัญญาวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสินนั้นปลอดจากภาระจํายอมอยางใด ๆ ทั้งส้ิน หรือปลอดจากภาระจํายอมอันนั้น 
 

มาตรา ๔๘๑  ถาผูขายไมไดเปนคูความในคดีเดิม หรือถาผูซื้อไดประนีประนอม
ยอมความกับบุคคลภายนอก หรือยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกรองไซร ทานหามมิใหฟองคดี
ในขอรับผิดเพื่อการรอนสิทธิเมื่อพนกําหนดสามเดือนนับแตวันคําพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด 
หรือนับแตวันประนีประนอมยอมความ หรือวันที่ยอมตามบุคคลภายนอกเรียกรองนั้น 
 

มาตรา ๔๘๒  ผูขายไมตองรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเปนดั่งกลาวตอไปนี้ 
คือ 

(๑) ถาไมมีการฟองคดี และผูขายพิสูจนไดวาสิทธิของผูซื้อไดสูญไปโดย
ความผิดของผูซื้อเอง หรือ 

(๒) ถาผูซื้อไมไดเรียกผูขายเขามาในคดี  และผูขายพิสูจนไดวา ถาไดเรียกเขามา
คดีฝายผูซื้อจะชนะ หรือ 

(๓) ถาผูขายไดเขามาในคดี  แตศาลไดยกคําเรียกรองของผูซื้อเสียเพราะ
ความผิดของผูซื้อเอง 

แตถึงกรณีจะเปนอยางไรก็ดี ถาผูขายถูกศาลหมายเรียกใหเขามาในคดีและไม
ยอมเขาวาคดีรวมเปนจําเลยหรือรวมเปนโจทกกับผูซื้อไซร ทานวาผูขายคงตองรับผิด 
 

สวนที่ ๔ 
ขอสัญญาวาจะไมตองรับผิด 

   
 

มาตรา ๔๘๓  คูสัญญาซื้อขายจะตกลงกันวาผูขายจะไมตองรับผิดเพื่อความชํารุด
บกพรองหรือเพ่ือการรอนสิทธิก็ได 
 

มาตรา ๔๘๔  ขอสัญญาวาจะไมตองรับผิดนั้น ยอมไมคุมผูขายใหพนจากการ
ตองสงเงินคืนตามราคา เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา ๔๘๕  ขอสัญญาวาจะไมตองรับผิดนั้น ไมอาจคุมความรับผิดของผูขายใน
ผลของการอันผูขายไดกระทําไปเอง หรือผลแหงขอความจริงอันผูขายไดรูอยูแลวและปกปดเสีย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
หนาที่ของผูซือ้ 

   
 

มาตรา ๔๘๖  ผูซื้อจําตองรับมอบทรัพยสินที่ตนไดรับซื้อและใชราคาตามขอ
สัญญาซื้อขาย 
 

มาตรา ๔๘๗  อันราคาทรัพยสินที่ขายนั้นจะกําหนดลงไวในสัญญาก็ได หรือจะ
ปลอยไปใหกําหนดกันดวยวิธีอยางใดอยางหนึ่งดั่งไดตกลงกันไวในสัญญานั้นก็ได หรือจะถือเอา
ตามทางการที่คูสัญญาประพฤติตอกันอยูนั้นก็ได 

ถาราคามิไดมีกําหนดเด็ดขาดอยางใดดั่งวามานั้นไซร ทานวาผูซื้อจะตองใชราคา
ตามสมควร 
 

มาตรา ๔๘๘  ถาผูซื้อพบเห็นความชํารุดบกพรองในทรัพยสินซึ่งตนไดรับซื้อ ผูซื้อ
ชอบที่จะยึดหนวงราคาที่ยังไมไดชําระไวไดทั้งหมดหรือแตบางสวน เวนแตผูขายจะหาประกันที่
สมควรใหได 
 

มาตรา ๔๘๙  ถาผูซื้อถูกผูรับจํานองหรือบุคคลผูเรียกรองเอาทรัพยสินที่ขายนั้น
ขูวาจะฟองเปนคดีข้ึนก็ดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะถูกขูเชนนั้นก็ดี ผูซื้อก็ชอบที่จะยึดหนวงราคา
ไวทั้งหมดหรือบางสวนไดดุจกัน จนกวาผูขายจะไดบําบัดภัยอันนั้นใหส้ินไป หรือจนกวาผูขายจะ
หาประกันที่สมควรใหได 
 

มาตรา ๔๙๐  ถาไดกําหนดกันไววาใหสงมอบทรัพยสินซึ่งขายนั้นเวลาใด ทานให
สันนิษฐานไวกอนวาเวลาอันเดียวกันนั้นเองเปนเวลากําหนดใชราคา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
การซื้อขายเฉพาะบางอยาง 

   
 

สวนที่ ๑ 
ขายฝาก 

   
 

มาตรา ๔๙๑  อันวาขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกไป
ยังผูซื้อ โดยมีขอตกลงกันวาผูขายอาจไถทรัพยนั้นคืนได 
 

มาตรา ๔๙๒๘  ในกรณีที่มีการไถทรัพยสินซึ่งขายฝากภายในเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือผูไถไดวางทรัพยอันเปนสินไถตอสํานักงานวาง
ทรัพยภายในกําหนดเวลาไถโดยสละสิทธิถอนทรัพยที่ไดวางไว ใหทรัพยสินซึ่งขายฝากตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาที่ผูไถไดชําระสินไถหรือวางทรัพยอันเปนสินไถ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไดวางทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานของสํานักงานวางทรัพยแจง
ใหผูรับไถทราบถึงการวางทรัพยโดยพลัน โดยผูไถไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม 
 

มาตรา ๔๙๓  ในการขายฝาก คูสัญญาจะตกลงกันไมใหผูซื้อจําหนายทรัพยสินซึ่ง
ขายฝากก็ได ถาและผูซื้อจําหนายทรัพยสินนั้นฝาฝนสัญญาไซร ก็ตองรับผิดตอผูขายในความ
เสียหายใดๆ อันเกิดแตการนั้น 
 

มาตรา ๔๙๔  ทานหามมิใหใชสิทธิไถทรัพยสินซึ่งขายฝากเมื่อพนเวลาดั่งจะกลาว
ตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนอสังหาริมทรัพย กําหนดสิบปนับแตเวลาซื้อขาย 
(๒) ถาเปนสังหาริมทรัพย กําหนดสามปนับแตเวลาซื้อขาย 
 
มาตรา ๔๙๕  ถาในสัญญามีกําหนดเวลาไถเกินไปกวานั้น ทานใหลดลงมาเปน

สิบปและสามปตามประเภททรัพย 
 

มาตรา ๔๙๖๙  กําหนดเวลาไถนั้น อาจทําสัญญาขยายกําหนดเวลาไถได แต

                                                 
๘ มาตรา ๔๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๙ มาตรา ๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดเวลาไถรวมกันทั้งหมด ถาเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๙๔ ใหลดลงมาเปนกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๔๙๔ 

การขยายกําหนดเวลาไถตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีหลักฐานเปนหนังสือลง
ลายมือช่ือผูรับไถ ถาเปนทรัพยสินซึ่งการซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ หามมิใหยกการขยายเวลาขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยเสีย
คาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว เวนแตจะไดนําหนังสือหรือ
หลักฐานเปนหนังสือดังกลาวไปจดทะเบียนหรือจดแจงตอพนักงานเจาหนาที่ 
 

มาตรา ๔๙๗  สิทธิในการไถทรัพยสินนั้น จะพึงใชไดแตบุคคลเหลานี้ คือ 
(๑) ผูขายเดิม หรือทายาทของผูขายเดิม หรือ 
(๒) ผูรับโอนสิทธินั้น หรือ 
(๓) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไวโดยเฉพาะวาใหเปนผูไถได 

 
มาตรา ๔๙๘  สิทธิในการไถทรัพยสินนั้น จะพึงใชไดเฉพาะตอบุคคลเหลานี้ คือ 
(๑) ผูซื้อเดิม หรือทายาทของผูซื้อเดิม หรือ 
(๒) ผูรับโอนทรัพยสิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพยสินนั้น  แตในขอนี้ถาเปน

สังหาริมทรัพยจะใชสิทธิไดตอเมื่อผูรับโอนไดรูในเวลาโอน วาทรัพยสินตกอยูในบังคับแหงสิทธิไถ
คืน 
 

มาตรา ๔๙๙  สินไถนั้น ถาไมไดกําหนดกันไววาเทาใดไซร ทานใหไถตามราคาที่
ขายฝาก 

ถาปรากฏในเวลาไถวาสินไถหรือราคาขายฝากที่กําหนดไวสูงกวาราคาขายฝากที่
แทจริงเกินอัตรารอยละสิบหาตอป ใหไถไดตามราคาขายฝากที่แทจริงรวมประโยชนตอบแทนรอย
ละสิบหาตอป๑๐ 
 

มาตรา ๕๐๐  คาฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผูซื้อไดออกไปนั้นผูไถตองใช
ใหแกผูซื้อพรอมกับสินไถ 

สวนคาฤชาธรรมเนียมการไถทรัพยนั้น ผูไถพึงออกใช 
 

มาตรา ๕๐๑  ทรัพยสินซึ่งไถนั้น ทานวาตองสงคืนตามสภาพที่เปนอยูในเวลาไถ
แตถาหากวาทรัพยสินนั้นถูกทําลายหรือทําใหเส่ือมเสียไปเพราะความผิดของผูซื้อไซร ทานวาผูซื้อ
จะตองใชคาสินไหมทดแทน 

                                                 
๑๐

 มาตรา ๔๙๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๐๒  ทรัพยสินซึ่งไถนั้น ทานวาบุคคลผูไถยอมไดรับคืนไปโดยปลอด

จากสิทธิใดๆ ซึ่งผูซื้อเดิม หรือทายาท หรือผูรับโอนจากผูซื้อเดิมกอใหเกิดขึ้นกอนเวลาไถ 
ถาวาเชาทรัพยสินที่อยูในระหวางขายฝากอันไดจดทะเบียนเชาตอพนักงาน

เจาหนาที่แลวไซร ทานวาการเชานั้นหากมิไดทําข้ึนเพื่อจะใหเสียหายแกผูขาย กําหนดเวลาเชา
ยังคงมีเหลืออยูอีกเพียงใด ก็ใหคงเปนอันสมบูรณอยูเพียงนั้น แตมิใหเกินกวาปหนึ่ง 
 

สวนที่ ๒ 
ขายตามตัวอยาง ขายตามคาํพรรณนา ขายเผื่อชอบ 

   
 

มาตรา ๕๐๓  ในการขายตามตัวอยางนั้น  ผูขายตองสงมอบทรัพยสินใหตรงตาม
ตัวอยาง 

ในการขายตามคําพรรณนา ผูขายจําตองสงมอบทรัพยสินใหตรงตามคําพรรณนา 
 

มาตรา ๕๐๔  ในขอรับผิดเพื่อการสงของไมตรงตามตัวอยาง หรือไมตรงตามคํา
พรรณนานั้น  ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดปหนึ่งนับแตเวลาสงมอบ 
 

มาตรา ๕๐๕  อันวาขายเผื่อชอบนั้น คือการซื้อขายกันโดยมีเง่ือนไขวาใหผูซื้อได
มีโอกาสตรวจดูทรัพยสินกอนรับซื้อ 
 

มาตรา ๕๐๖  การตรวจดูทรัพยสินนั้น  ถาไมไดกําหนดเวลากันไวผูขายอาจ
กําหนดเวลาอันสมควร และบอกกลาวแกผูซื้อใหตอบภายในกําหนดนั้นไดวาจะรับซื้อหรือไม 
 

มาตรา ๕๐๗  ทรัพยสินอันผูซื้อจะพึงตรวจดูกอนที่จะสงมอบแกกันนั้น ถาผูซื้อไม
ตรวจรับภายในเวลาที่กําหนดไวโดยสัญญา หรือโดยประเพณี หรือโดยคําบอกกลาวของผูขายทาน
วาผูขายยอมไมมีความผูกพันตอไป 
 

มาตรา ๕๐๘  เมื่อทรัพยสินนั้นไดสงมอบแกผูซื้อเพ่ือใหตรวจดูแลวการซื้อขาย
ยอมเปนอันบริบูรณในกรณีตอไปนี้ คือ 

(๑) ถาผูซื้อมิไดบอกกลาววาไมยอมรับซื้อภายในเวลาที่กําหนดไวโดยสัญญา 
หรือโดยประเพณี หรือโดยคําบอกกลาว หรือ 

(๒) ถาผูซื้อไมสงทรัพยสินคืนภายในกําหนดเวลาดั่งกลาวมานั้น หรือ 
(๓) ถาผูซื้อใชราคาทรัพยสินนั้นสิ้นเชิง หรือแตบางสวน หรือ 
(๔) ถาผูซื้อจําหนายทรัพยสินนั้น หรือทําประการอื่นอยางใดอันเปนปริยายวารับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซื้อของนั้น 
 

สวนที่ ๓ 
ขายทอดตลาด 

   
 

มาตรา ๕๐๙  การขายทอดตลาดยอมบริบูรณ เมื่อผูทอดตลาดแสดงความตกลง
ดวยเคาะไม หรือดวยกิริยาอื่นอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถายัง
มิไดแสดงเชนนั้นอยูตราบใด ทานวาผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ยังถอนได 

 
มาตรา ๕๑๐  ผูซื้อในการขายทอดตลาดจะตองทําตามคําโฆษณาบอกขาย และ

ตามความขออ่ืน ๆ ซึ่งผูทอดตลาดไดแถลงกอนประเดิมการสูราคาทรัพยสินเฉพาะรายไป 
 
มาตรา ๕๑๑  ทานหามมิใหผูทอดตลาดเขาสูราคา หรือใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคา

ในการทอดตลาดซึ่งตนเปนผูอํานวยการเอง 
 
มาตรา ๕๑๒  ทานหามมิใหผูขายเขาสูราคาเอง หรือใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคาเวน

แตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะในคําโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้น วาผูขายถือสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย 
 

มาตรา ๕๑๓  เมื่อใดผูทอดตลาดเห็นวาราคาซึ่งมีผูสูสูงสุดนั้นยังไมเพียงพอผู
ทอดตลาดอาจถอนทรัพยสินจากการทอดตลาดได 

 
มาตรา ๕๑๔  ผูสูราคายอมพนความผูกพันในราคาซึ่งตนสูแตขณะเมื่อมีผูอ่ืนสู

ราคาสูงข้ึนไป ไมวาการที่ผูอ่ืนสูนั้นจะสมบูรณหรือมิสมบูรณประการใด  อีกประการหนึ่งเมื่อใด
ถอนทรัพยสินรายนั้นจากการทอดตลาด ผูสูราคาก็พนความผูกพันแตขณะที่ถอนนั้นดุจกัน 

 
มาตรา ๕๑๕  ผูสูราคาสูงสุดตองใชราคาเปนเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ หรือ

ตามเวลาที่กําหนดไวในคําโฆษณาบอกขาย 
 
มาตรา ๕๑๖  ถาผูสูราคาสูงสุดละเลยเสียไมใชราคาไซร ทานใหผูทอดตลาดเอา

ทรัพยสินนั้นออกขายอีกซ้ําหนึ่ง ถาและไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและคาขายทอดตลาดชั้น
เดิม ผูสูราคาเดิมคนนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑๗  ถาเงินรายไดในการทอดตลาดสวนหนึ่งสวนใดคางชําระอยู เพราะ
เหตุผูทอดตลาดละเลยไมบังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซร ทานวาผูทอดตลาด
จะตองรับผิด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
แลกเปล่ียน 

   
 

มาตรา ๕๑๘  อันวาแลกเปลี่ยนนั้น คือสัญญาซึ่งคูกรณีตางโอนกรรมสิทธิ์แหง
ทรัพยสินใหกันและกัน 

 
มาตรา ๕๑๙  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซื้อขายนั้น ทานใหใชถึงการ

แลกเปล่ียนดวย โดยใหถือวาผูเปนคูสัญญาแลกเปลี่ยนเปนผูขายในสวนทรัพยสินซึ่งตนไดสงมอบ
และเปนผูซื้อในสวนทรัพยสินซึ่งตนไดรับในการแลกเปลี่ยนนั้น 

 
มาตรา ๕๒๐  ถาคูสัญญาฝายหนึ่งในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอนเงินเพิ่มเขา

กับทรัพยสินสิ่งอ่ืนใหแกอีกฝายหนึ่งไซร บททั้งหลายอันวาดวยราคาในลักษณะซื้อขายนั้น ใหใชถึง
เงินเชนวานั้นดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
ให 

   
 

มาตรา ๕๒๑  อันวาใหนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา ผูให โอน
ทรัพยสินของตนใหโดยเสนหาแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา ผูรับ และผูรับยอมรับเอาทรัพยสินนั้น 
 

มาตรา ๕๒๒  การใหนั้นจะทําดวยปลดหนี้ใหแกผูรับ หรือดวยชําระหนี้ซึ่งผูรับ
คางชําระอยูก็ได 

 
มาตรา ๕๒๓  การใหนั้น ทานวายอมสมบูรณตอเมื่อสงมอบทรัพยสินที่ให 
 
มาตรา ๕๒๔  การใหสิทธิอันมีหนังสือตราสารเปนสําคัญนั้น ถามิไดสงมอบตรา

สารใหแกผูรับ และมิไดมีหนังสือบอกกลาวแกลูกหนี้แหงสิทธินั้น ทานวาการใหยอมไมสมบูรณ 
 
มาตรา ๕๒๕  การใหทรัพยสินซึ่งถาจะซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจด

ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่นั้น ทานวายอมสมบูรณตอเมื่อไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ ในกรณีเชนนี้ การใหยอมเปนอันสมบูรณโดยมิพักตองสงมอบ 

 
มาตรา ๕๒๖  ถาการใหทรัพยสินหรือใหคํามั่นวาจะใหทรัพยสินนั้นไดทําเปน

หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลว และผูใหไมสงมอบทรัพยสินนั้นแกผูรับไซรทาน
วาผูรับชอบที่จะเรียกใหสงมอบตัวทรัพยสินหรือราคาแทนทรัพยสินนั้นได แตไมชอบที่จะเรียกคา
สินไหมทดแทนอยางหนึ่งอยางใดดวยอีกได 

 
มาตรา ๕๒๗  ถาผูใหผูกตนไววาจะชําระหนี้เปนคราว ๆ ทานวาหนี้นั้นเปนอัน

ระงับสิ้นไปเมื่อผูใหหรือผูรับตาย เวนแตจะขัดกับเจตนาอันปรากฏแตมูลหนี้ 
 
มาตรา ๕๒๘  ถาทรัพยสินซึ่งใหนั้นมีคาภาระติดพัน และผูรับละเลยเสียไมชําระ

คาภาระติดพันนั้นไซร ทานวาโดยเงื่อนไขอันระบุไวในกรณีสิทธิเลิกสัญญาตางตอบแทนกันนั้น
ผูใหจะเรียกใหสงทรัพยสินที่ใหนั้นคืนตามบทบัญญัติวาดวยคืนลาภมิควรไดนั้นก็ได  เพียง
เทาที่ควรจะเอาทรัพยนั้นไปใชชําระคาภาระติดพันนั้น 

แตสิทธิเรียกคืนอันนี้ยอมเปนอันขาดไป ถาบุคคลภายนอกเปนผูมีสิทธิจะเรียก
ใหชําระคาภาระติดพันนั้น 

 
มาตรา ๕๒๙  ถาทรัพยสินที่ใหมีราคาไมพอกับการที่จะชําระคาภาระติดพันไซร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทานวาผูรับจะตองชําระแตเพียงเทาราคาทรัพยสินเทานั้น 
 
มาตรา ๕๓๐  ถาการใหนั้นมีคาภาระติดพัน ทานวาผูใหจะตองรับผิดเพื่อความ

ชํารุดบกพรองหรือเพ่ือการรอนสิทธิเชนเดียวกันกับผูขาย แตทานจํากัดไววาไมเกินจํานวนคาภาระ
ติดพัน 

 
มาตรา ๕๓๑  อันผูใหจะเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณนั้น

ทานวาอาจจะเรียกไดแตเพียงในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ 
(๑) ถาผูรับไดประทุษรายตอผูใหเปนความผิดฐานอาญาอยางรายแรงตาม

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ 
(๒) ถาผูรับไดทําใหผูใหเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง หรือ 
(๓) ถาผูรับไดบอกปดไมยอมใหส่ิงของจําเปนเลี้ยงชีวิตแกผูให ในเวลาที่ผูให

ยากไรและผูรับยังสามารถจะใหได 
 
มาตรา ๕๓๒  ทายาทของผูใหอาจเรียกใหถอนคืนการใหไดแตเฉพาะในเหตุที่

ผูรับไดฆาผูใหตายโดยเจตนาและไมชอบดวยกฎหมาย หรือไดกีดกันผูใหไวมิใหถอนคืนการให 
แตวาผูใหไดฟองคดีไวแลวอยางใดโดยชอบ ทายาทของผูใหจะวาคดีอันนั้นตอไป

ก็ได 
 
มาตรา ๕๓๓  เมื่อผูใหไดใหอภัยแกผูรับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้นแลวก็ดี หรือ

เมื่อเวลาไดลวงไปแลวหกเดือนนับแตเหตุเชนนั้นไดทราบถึงบุคคลผูชอบที่จะเรียกถอนคืนการให
ไดนั้นก็ดี ทานวาหาอาจจะถอนคืนการใหไดไม 

อนึ่ง ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาสิบปภายหลังเหตุการณเชนวานั้น 
 
มาตรา ๕๓๔  เมื่อถอนคืนการให ทานใหสงคืนทรัพยสินตามบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายนี้ วาดวยลาภมิควรได 
 
มาตรา ๕๓๕  การใหอันจะกลาวตอไปนี้  ทานวาจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณ

ไมได คือ 
(๑) ใหเปนบําเหน็จสินจางโดยแท 
(๒) ใหส่ิงที่มีคาภาระติดพัน 
(๓) ใหโดยหนาที่ธรรมจรรยา 
(๔) ใหในการสมรส 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓๖  การใหอันจะใหเปนผลตอเมื่อผูใหตายนั้น ทานใหบังคับดวยบท
กฎหมายวาดวยมรดกและพินัยกรรม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
เชาทรัพย 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๕๓๗  อันวาเชาทรัพยสินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหเชา

ตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งช่ัว
ระยะเวลาอันมีจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพ่ือการนั้น 

 
มาตรา ๕๓๘  เชาอสังหาริมทรัพยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่ง

อยางใดลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม ถาเชามี
กําหนดกวาสามปข้ึนไป หรือกําหนดตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชาไซร หากมิไดทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ทานวาการเชานั้นจะฟองรองใหบังคับคดีไดแตเพียงสามป 

 
มาตรา ๕๓๙  คาฤชาธรรมเนียมทําสัญญาเชานั้น คูสัญญาพึงออกใชเสมอกันทั้ง

สองฝาย 
 
มาตรา ๕๔๐  อันอสังหาริมทรัพย ทานหามมิใหเชากันเปนกําหนดเวลาเกินกวา

สามสิบป ถาไดทําสัญญากันไวเปนกําหนดเวลานานกวานั้นทานก็ใหลดลงมาเปนสามสิบป 
อนึ่ง กําหนดเวลาเชาดังกลาวมานี้ เมื่อส้ินลงแลวจะตอสัญญาอีกก็ได แตตองอยา

ใหเกินสามสิบปนับแตวันตอสัญญา 
 
มาตรา ๕๔๑  สัญญาเชานั้นจะทํากันเปนกําหนดวาตลอดอายุของผูใหเชาหรือ

ของผูเชาก็ใหทําได 
 
มาตรา ๕๔๒  บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพยอันเดียวกันอาศัยมูลสัญญา

เชาตางราย ทานวาทรัพยตกไปอยูในครอบครองผูเชาคนใดกอนดวยสัญญาเชาทรัพยนั้น คนนั้นมี
สิทธิย่ิงกวาคนอื่น ๆ 

 
มาตรา ๕๔๓  บุคคลหลายคนเรียกรองเอาอสังหาริมทรัพยอันเดียวกัน อาศัยมูล

สัญญาเชาตางราย ทานใหวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
(๑) ถาการเชานั้นเปนประเภทซึ่งมิไดบังคับไวโดยกฎหมายวาตองจดทะเบียน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทานใหถือวาผูเชาซึ่งไดทรัพยสินไปไวในครอบครองกอนดวยสัญญาเชาของตนนั้นมีสิทธิย่ิงกวาคน
อ่ืน ๆ 

(๒) ถาการเชาทุก ๆ รายเปนประเภทซึ่งบังคับไวโดยกฎหมายวาตองจดทะเบียน
ทานใหถือวาผูเชาซึ่งไดจดทะเบียนการเชาของตนกอนนั้นมีสิทธิย่ิงกวาคนอื่น ๆ 

(๓) ถาการเชามีทั้งประเภทซึ่งตองจดทะเบียนและประเภทซึ่งไมตองจดทะเบียน
ตามกฎหมายยันกันอยูไซร ทานวาผูเชาคนที่ไดจดทะเบียนการเชาของตนนั้นมีสิทธิย่ิงกวา เวนแต
ผูเชาคนอื่นจะไดทรัพยสินนั้นไปไวในครอบครองดวยการเชาของตนเสียกอนวันจดทะเบียนนั้น
แลว 

 
มาตรา ๕๔๔  ทรัพยสินซึ่งเชานั้น ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีใน

ทรัพยสินนั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทําไดไม เวนแตจะ
ไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาเชา 

ถาผูเชาประพฤติฝาฝนบทบัญญัติอันนี้ ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
 
มาตรา ๕๔๕  ถาผูเชาเอาทรัพยสินซึ่งตนเชาไปใหผูอ่ืนเชาชวงอีกทอดหนึ่งโดย

ชอบทานวาผูเชาชวงยอมตองรับผิดตอผูใหเชาเดิมโดยตรง ในกรณีเชนวานี้หากผูเชาชวงจะไดใช
คาเชาใหแกผูเชาไปกอน ทานวาผูเชาชวงหาอาจจะยกขึ้นเปนขอตอสูผูใหเชาไดไม 

อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไมหามการที่ผูใหเชาจะใชสิทธิของตนตอผูเชา 
 

หมวด ๒ 
หนาที่และความรับผิดของผูใหเชา 

   
 

มาตรา ๕๔๖  ผูใหเชาจําตองสงมอบทรัพยสินซึ่งใหเชานั้นในสภาพอันซอมแซม
ดีแลว 

 
มาตรา ๕๔๗  ผูเชาตองเสียคาใชจายไปโดยความจําเปนและสมควรเพื่อรักษา

ทรัพยสินซึ่งเชานั้นเทาใด ผูใหเชาจําตองชดใชใหแกผูเชา เวนแตคาใชจายเพื่อบํารุงรักษา
ตามปกติและเพ่ือซอมแซมเพียงเล็กนอย 

 
มาตรา ๕๔๘  ถาผูใหเชาสงมอบทรัพยสินซึ่งเชานั้นโดยสภาพไมเหมาะแกการที่

จะใชเพ่ือประโยชนที่เชามา ผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
 
มาตรา ๕๔๙  การสงมอบทรัพยสินซึ่งเชาก็ดี ความรับผิดของผูใหเชาในกรณี

ชํารุดบกพรองและรอนสิทธิก็ดี ผลแหงขอสัญญาวาจะไมตองรับผิดก็ดี เหลานี้ ทานใหบังคับดวย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทบัญญัติทั้งหลายแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการซื้อขายอนุโลมความตามควร 
 
มาตรา ๕๕๐  ผูใหเชายอมตองรับผิดในความชํารุดบกพรองอันเกิดขึ้นในระหวาง

เวลาเชา และผูใหเชาตองจัดการซอมแซมทุกอยางบรรดาซึ่งเปนการจําเปนข้ึน เวนแตการ
ซอมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีวาผูเชาจะพึงตองทําเอง 

 
มาตรา ๕๕๑  ถาความชํารุดบกพรองแหงทรัพยสินที่เชานั้นไมเปนเหตุถึงแกผู

เชาจะตองปราศจากการใชและประโยชน และผูใหเชายังแกไขไดไซร ผูเชาตองบอกกลาวแกผูให
เชาใหจัดการแกไขความชํารุดบกพรองนั้นกอน ถาและผูใหเชาไมจัดทําใหคืนดีภายในเวลาอัน
สมควรผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได หากวาความชํารุดบกพรองนั้นรายแรงถึงสมควรจะทํา
เชนนั้น 

 
หมวด ๓ 

หนาที่และความรับผิดของผูเชา 
   

 
มาตรา ๕๕๒  อันผูเชาจะใชทรัพยสินที่เชาเพ่ือการอยางอ่ืนนอกจากที่ใชกันตาม

ประเพณีนิยมปกติ หรือการดังกําหนดไวในสัญญานั้น ทานวาหาอาจจะทําไดไม 
 
มาตรา ๕๕๓  ผูเชาจําตองสงวนทรัพยสินที่เชานั้นเสมอกับที่วิญูชนจะพึงสงวน

ทรัพยสินของตนเอง และตองบํารุงรักษาทั้งทําการซอมแซมเล็กนอยดวย 
 
มาตรา ๕๕๔  ถาผูเชากระทําการฝาฝนบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒ มาตรา ๕๕๓ 

หรือฝาฝนขอสัญญา ผูใหเชาจะบอกกลาวใหผูเชาปฏิบัติใหถูกตองตามบทกฎหมายหรือขอสัญญา
นั้นๆ ก็ได ถาและผูเชาละเลยเสียไมปฏิบัติตาม ทานวาผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 

 
มาตรา ๕๕๕  ผูเชาจําตองยอมใหผูใหเชาหรือตัวแทนของผูใหเชาเขาตรวจดู

ทรัพยสินที่เชาเปนครั้งคราว ในเวลาและระยะอันสมควร 
 
มาตรา ๕๕๖  ถาในระหวางเวลาเชามีเหตุจะตองซอมแซมทรัพยสินซึ่งเชานั้นเปน

การเรงรอน และผูใหเชาประสงคจะทําการอันจําเปนเพื่อที่จะซอมแซมเชนวานั้นไซร ทานวาผูเชา
จะไมยอมใหทํานั้นไมได แมถึงวาการนั้นจะเปนความไมสะดวกแกตน ถาการซอมแซมเปนสภาพ
ซึ่งตองกินเวลานานเกินสมควร จนเปนเหตุใหทรัพยสินนั้นไมเหมาะแกการที่จะใชเพ่ือประโยชนที่
เชามา ผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕๗  ในกรณีอยางใด ๆ ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) ถาทรัพยสินที่เชานั้นชํารุดควรที่ผูใหเชาจะตองซอมแซมก็ดี 
(๒) ถาจะตองจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปดปองภยันตรายแกทรัพยสินนั้นก็ดี 
(๓) ถาบุคคลภายนอกรุกลํ้าเขามาในทรัพยสินที่เชาหรือเรียกอางสิทธิอยางใด

อยางหนึ่งเหนือทรัพยสินนั้นก็ดี 
ในเหตุดั่งกลาวนั้นใหผูเชาแจงเหตุแกผูใหเชาโดยพลัน เวนแตผูใหเชาจะไดทราบ

เหตุนั้นอยูกอนแลว 
ถาผูเชาละเลยเสียไมปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ไซร ทานวาผูเชาจะตองรับผิดตอ

ผูใหเชาในเมื่อผูใหเชาตองเสียหายอยางใด ๆ เพราะความละเลยชักชาของผูเชานั้น 
 
มาตรา ๕๕๘  อันทรัพยสินที่เชานั้น ถามิไดรับอนุญาตของผูใหเชากอน ผูเชาจะ

ทําการดัดแปลงหรือตอเติมอยางหนึ่งอยางใดหาไดไม ถาและผูเชาทําไปโดยมิไดรับอนุญาตของ
ผูใหเชาเชนนั้นไซร เมื่อผูใหเชาเรียกรองผูเชาจะตองทําใหทรัพยสินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิมทั้ง
จะตองรับผิดตอผูใหเชาในความสูญหายหรือบุบสลายอยางใด ๆ อันเกิดแตการดัดแปลงตอเติม
นั้นดวย 

 
มาตรา ๕๕๙  ถาไมมีกําหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีวาจะพึงชําระคา

เชา ณ เวลาใด ทานใหชําระเมื่อส้ินระยะเวลาอันไดตกลงกําหนดกันไวทุกคราวไป กลาวคือวาถา
เชากันเปนรายปก็พึงชําระคาเชาเมื่อส้ินป ถาเชากันเปนรายเดือนก็พึงชําระคาเชาเมื่อส้ินเดือน 

 
มาตรา ๕๖๐  ถาผูเชาไมชําระคาเชา ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
แตถาคาเชานั้นจะพึงสงเปนรายเดือน หรือสงเปนระยะเวลายาวกวารายเดือนข้ึน

ไป ผูใหเชาตองบอกกลาวแกผูเชากอนวาใหชําระคาเชาภายในเวลาใด ซึ่งพึงกําหนดอยาใหนอย
กวาสิบหาวัน 

 
มาตรา ๕๖๑  ถามิไดทําหนังสือลงลายมือช่ือของคูสัญญาแสดงไวตอกันวา

ทรัพยสินที่ใหเชามีสภาพเปนอยูอยางไร ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเชาไดรับทรัพยสินที่เชานั้น
ไปโดยสภาพอันซอมแซมดีแลว และเมื่อสัญญาไดเลิกหรือระงับลง ผูเชาก็ตองสงคืนทรัพยสินใน
สภาพเชนนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นมิไดซอมแซมไวดีในขณะที่สงมอบ 

 
มาตรา ๕๖๒  ผูเชาจะตองรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอยางใดๆ อัน

เกิดข้ึนแกทรัพยสินที่เชา เพราะความผิดของผูเชาเอง หรือของบุคคลซึ่งอยูกับผูเชา หรือของผูเชา
ชวง 

แตผูเชาไมตองรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแตการใชทรัพยสินนั้น
โดยชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๖๓  คดีอันผูใหเชาจะฟองผูเชาเก่ียวแกสัญญาเชานั้นทานหามมิใหฟอง

เมื่อพนกําหนดหกเดือนนับแตวันสงคืนทรัพยสินที่เชา 
 

หมวด ๔ 
ความระงับแหงสัญญาเชา 

   
 

มาตรา ๕๖๔  อันสัญญาเชานั้น ทานวายอมระงับไปเมื่อส้ินกําหนดเวลาทีไ่ดตกลง
กันไว มิพักตองบอกกลาวกอน 

 
มาตรา ๕๖๕  การเชาถือสวนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเชากันปหนึ่ง 
การเชานาก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาเชากันตลอดฤดูทํานาปหนึ่ง 
 
มาตรา ๕๖๖  ถากําหนดเวลาเชาไมปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไมพึง

สันนิษฐานไดไซร ทานวาคูสัญญาฝายใดจะบอกเลิกสัญญาเชาในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปน
กําหนดชําระคาเชาก็ไดทุกระยะ แตตองบอกกลาวแกอีกฝายหนึ่งใหรูตัวกอนชั่วกําหนดเวลาชําระ
คาเชาระยะหนึ่งเปนอยางนอยแตไมจําตองบอกกลาวลวงหนากวาสองเดือน 

 
มาตรา ๕๖๗  ถาทรัพยสินซึ่งใหเชาสูญหายไปทั้งหมดไซร ทานวาสัญญาเชาก็

ยอมระงับไปดวย 
 
มาตรา ๕๖๘  ถาทรัพยสินซึ่งใหเชาสูญหายไปแตเพียงบางสวนและมิไดเปน

เพราะความผิดของผูเชา ทานวาผูเชาจะเรียกใหลดคาเชาลงตามสวนที่สูญหายก็ได 
ในกรณีเชนนี้ ถาผูเชาไมสามารถใชสอยทรัพยสินสวนที่ยังคงเหลืออยูนั้นสําเร็จ

ประโยชนไดดั่งที่ไดมุงหมายเขาทําสัญญาเชาไซร ทานวาผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
 
มาตรา ๕๖๙  อันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุโอน

กรรมสิทธิ์ทรัพยสินซึ่งใหเชา 
ผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชานั้นดวย 
 
มาตรา ๕๗๐  ในเมื่อส้ินกําหนดเวลาเชาซึ่งไดตกลงกันไวนั้นถาผูเชายังคงครอง

ทรัพยสินอยู และผูใหเชารูความนั้นแลวไมทักทวงไซร ทานใหถือวาคูสัญญาเปนอันไดทําสัญญา
ใหมตอไปไมมีกําหนดเวลา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗๑  ถาสัญญาเชาที่นาไดเลิกหรือระงับลง เมื่อผูเชาไดเพาะปลูกขาวลง
แลวไซร ทานวาผูเชายอมมีสิทธิที่จะครองนานั้นตอไปจนกวาจะเสร็จการเกี่ยวเก็บ แตตองเสียคา
เชา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
เชาซื้อ 

   
 

มาตรา ๕๗๒  อันวาเชาซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา และ
ใหคํามั่นวาจะขายทรัพยสินนั้นหรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาได
ใชเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้คราว 

สัญญาเชาซื้อนั้นถาไมทําเปนหนังสือ ทานวาเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๕๗๓  ผูเชาจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ไดดวยสงมอบ

ทรัพยสินกลับคืนใหแกเจาของโดยเสียคาใชจายของตนเอง 
 
มาตรา ๕๗๔  ในกรณีผิดนัดไมใชเงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทําผิดสัญญา

ในขอที่เปนสวนสําคัญ เจาของทรัพยสินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได ถาเชนนั้นบรรดาเงินที่ไดใชมา
แลวแตกอน ใหริบเปนของเจาของทรัพยสินและเจาของทรัพยสินชอบที่จะกลับเขาครองทรัพยสิน
นั้นไดดวย 

อนึ่ง ในกรณีกระทําผิดสัญญาเพราะผิดนัดไมใชเงินซึ่งเปนคราวที่สุดนั้น ทานวา
เจาของทรัพยสินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ไดใชมาแลวแตกอนและกลับเขาครองทรัพยสินได
ตอเมื่อระยะเวลาใชเงินไดพนกําหนดไปอีกงวดหนึ่ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๖ 
จางแรงงาน 

   
 

มาตรา ๕๗๕  อันวาจางแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจางตก
ลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่
ทํางานให 

 
มาตรา ๕๗๖  ถาตามพฤติการณไมอาจจะคาดหมายไดวางานนั้นจะพึงทําให

เปลาไซร ทานยอมถือเอาโดยปริยายวามีคํามั่นจะใหสินจาง 
 
มาตรา ๕๗๗  นายจางจะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อลูกจาง

ยินยอมพรอมใจดวย 
ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็ไดเมื่อนายจางยินยอมพรอมใจดวย 
ถาคูสัญญาฝายใดทําการฝาฝนบทบัญญัตินี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิก

สัญญาเสียก็ได 
 
มาตรา ๕๗๘  ถาลูกจางรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายวาตนเปนผูมี

ฝมือพิเศษ หากมาปรากฏวาไรฝมือเชนนั้นไซร ทานวานายจางชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียได 
 
มาตรา ๕๗๙  การที่ลูกจางขาดงานไปโดยเหตุอันสมควรและชั่วระยะเวลานอย

พอสมควรนั้น ทานวาไมทําใหนายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
 
มาตรา ๕๘๐  ถาไมมีกําหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีวาจะพึงจายสินจาง

เมื่อไร ทานวาพึงจายเมื่องานไดทําแลวเสร็จ ถาการจายสินจางนั้นไดกําหนดกันไวเปนระยะเวลาก็
ใหพึงจายเมื่อสุดระยะเวลาเชนนั้นทุกคราวไป 

 
มาตรา ๕๘๑  ถาระยะเวลาที่ไดตกลงวาจางกันนั้นสุดสิ้นลงแลวลูกจางยังคง

ทํางานอยูตอไปอีก และนายจางรูดังนั้นก็ไมทักทวงไซร ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาคูสัญญาเปน
อันไดทําสัญญาจางกันใหมโดยความอยางเดียวกันกับสัญญาเดิม แตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
อาจจะเลิกสัญญาเสียไดดวยการบอกกลาวตามความในมาตราตอไปนี้ 

 
มาตรา ๕๘๒  ถาคูสัญญาไมไดกําหนดลงไวในสัญญาวาจะจางกันนานเทาไร ทาน

วาฝายใดฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนาในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจาย
สินจางคราวใดคราวหนึ่ง เพ่ือใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป
ขางหนาก็อาจทําได แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนากวาสามเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนึ่ง ในเมื่อบอกกลาวดั่งวานี้  นายจางจะจายสินจางแกลูกจางเสียใหครบจํานวน
ที่จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวนั้นทีเดียว แลวปลอยลูกจางจากงานเสีย
ในทันทีก็อาจทําได 

 
มาตรา ๕๘๓  ถาลูกจางจงใจขัดคําส่ังของนายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หรือ

ละเลยไมนําพาตอคําส่ังเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทําความผิดอยาง
รายแรงก็ดี หรือทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและ
สุจริตก็ดี ทานวานายจางจะไลออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได 

 
มาตรา ๕๘๔  ถาจางแรงงานรายใดมีสาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผูเปนนายจาง 

ทานวาสัญญาจางเชนนั้นยอมระงับไปดวยมรณะแหงนายจาง 
 
มาตรา ๕๘๕  เมื่อการจางแรงงานสุดสิ้นลงแลว  ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสําคัญ

แสดงวาลูกจางนั้นไดทํางานมานานเทาไรและงานที่ทํานั้นเปนงานอยางไร 
 

มาตรา ๕๘๖  ถาลูกจางเปนผูซึ่งนายจางไดจางเอามาแตตางถ่ินโดยนายจางออก
เงินคาเดินทางใหไซร เมื่อการจางแรงงานสุดสิ้นลง และถามิไดกําหนดกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญา
แลว ทานวานายจางจําตองใชเงินคาเดินทางขากลับให แตจะตองเปนดังตอไปนี้ คือ 

(๑) สัญญามิไดเลิกหรือระงับเพราะการกระทําหรือความผิดของลูกจาง และ 
(๒) ลูกจางกลับไปยังถ่ินที่ไดจางเอามาภายในเวลาอันสมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๗ 
จางทําของ 

   
 

มาตรา ๕๘๗  อันวาจางทําของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูรับจาง 
ตกลงจะทําการงานสิ่งใดส่ิงหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตก
ลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น 

 
มาตรา ๕๘๘  เครื่องมือตาง ๆ สําหรับใชทําการงานใหสําเร็จนั้นผูรับจางเปนผู

จัดหา 
 
มาตรา ๕๘๙  ถาสัมภาระสําหรับทําการงานที่กลาวนั้นผูรับจางเปนผูจัดหา ทาน

วาตองจัดหาชนิดที่ดี 
 
มาตรา ๕๙๐  ถาสัมภาระนั้นผูวาจางเปนผูจัดหามาสง ทานใหผู รับจางใช

สัมภาระดวยความระมัดระวังและประหยัดอยาใหเปลืองเสียเปลา เมื่อทําการงานสําเร็จแลว มี
สัมภาระเหลืออยูก็ใหคืนแกผูวาจาง 

 
มาตรา ๕๙๑  ถาความชํารุดบกพรองหรือความชักชาในการที่ทํานั้นเกิดขึ้นเพราะ

สภาพแหงสัมภาระซึ่งผูวาจางสงใหก็ดี เพราะคําส่ังของผูวาจางก็ดี ทานวาผูรับจางไมตองรับผิด
เวนแตจะไดรูอยูแลววาสัมภาระนั้นไมเหมาะหรือวาคําส่ังนั้นไมถูกตองและมิไดบอกกลาวตักเตือน 

 
มาตรา ๕๙๒  ผูรับจางจําตองยอมใหผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางตรวจตรา

การงานไดตลอดเวลาที่ทําอยูนั้น 
 
มาตรา ๕๙๓  ถาผูรับจางไมเร่ิมทําการในเวลาอันควร หรือทําการชักชาฝาฝน

ขอกําหนดแหงสัญญาก็ดี หรือทําการชักชาโดยปราศจากความผิดของผูวาจาง จนอาจคาดหมาย
ลวงหนาไดวาการนั้นจะไมสําเร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไวก็ดี ผูวาจางชอบท่ีจะเลิก
สัญญาเสียได มิพักตองรอคอยใหถึงเวลากําหนดสงมอบของนั้นเลย 

 
มาตรา ๕๙๔  ถาในระหวางเวลาที่ทําการอยูนั้นเปนวิสัยจะคาดหมายลวงหนาได

แนนอนวา การที่ทํานั้นจะสําเร็จอยางบกพรองหรือจะเปนไปในทางอันฝาฝนขอสัญญาเพราะ
ความผิดของผูรับจางไซร ผูวาจางจะบอกกลาวใหผูรับจางแกไขสิ่งที่บกพรองใหคืนดี หรือทําการ
ใหเปนไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกําหนดใหในคําบอกกลาวนั้นก็ได ถาและคลาด
กําหนดนั้นไป ทานวาผูวาจางชอบท่ีจะเอาการนั้นใหบุคคลภายนอกซอมแซมหรือทําตอไปไดซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับจางจะตองเส่ียงความเสียหายและออกคาใชจายทั้งส้ิน 
 
มาตรา ๕๙๕  ถาผูรับจางเปนผูจัดหาสัมภาระไซร ความรับผิดของผูรับจางใน

การบกพรองนั้น ทานใหบังคับดวยบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ลักษณะซื้อขาย 
 
มาตรา ๕๙๖  ถาผูรับจางสงมอบการที่ทําไมทันเวลาที่ไดกําหนดไวในสัญญาก็ดี

หรือถาไมไดกําหนดเวลาไวในสัญญาเมื่อลวงพนเวลาอันควรแกเหตุก็ดี ผูวาจางชอบที่จะลด
สินจางลง หรือถาสาระสําคัญแหงสัญญาอยูที่เวลา ก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได 

 
มาตรา ๕๙๗  ถาผูวาจางยอมรับมอบการที่ทํานั้นแลวโดยมิไดอิดเอื้อน ผูรับจาง

ก็ไมตองรับผิดเพื่อการที่สงมอบเนิ่นชา 
 
มาตรา ๕๙๘  ถาผูวาจางยอมรับมอบการที่ทํานั้นแลวทั้งชํารุดบกพรองมิไดอิด

เอ้ือนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผูรับจางก็ไมตองรับผิด เวนแตความชํารุดบกพรองนั้นเปน
เชนจะไมพึงพบไดในขณะเมื่อรับมอบหรือผูรับจางไดปดบังความนั้นเสีย 

 
มาตรา ๕๙๙  ในกรณีที่สงมอบเนิ่นชาไปก็ดี หรือสงมอบการที่ทําชํารุดบกพรอง

ก็ดีทานวาผูวาจางชอบที่จะยึดหนวงสินจางไวได เวนแตผูรับจางจะใหประกันตามสมควร 
 
มาตรา ๖๐๐  ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาไซรทานวาผูรับจางจะตอง

รับผิดเพื่อการที่ทําชํารุดบกพรอง เพียงแตที่ปรากฏขึ้นภายในปหนึ่งนับแตวันสงมอบ หรือที่
ปรากฏขึ้นภายในหาป ถาการที่ทํานั้นเปนสิ่งปลูกสรางกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทําดวยเครื่อง
ไม 

แตขอจํากัดนี้ทานมิใหใชบังคับเมื่อปรากฏวาผู รับจางไดปดบังความชํารุด
บกพรองนั้น 

 
มาตรา ๖๐๑  ทานหามมิใหฟองผูรับจางเมื่อพนปหนึ่ง นับแตวันการชํารุด

บกพรองไดปรากฏขึ้น 
 
มาตรา ๖๐๒  อันสินจางนั้นพึงใชใหเมื่อรับมอบการที่ทํา 
ถาการที่ทํานั้นมีกําหนดวาจะสงรับกันเปนสวน ๆ และไดระบุจํานวนสินจางไว

เปนสวน ๆ ไซร ทานวาพึงใชสินจางเพื่อการแตละสวนในเวลารับเอาสวนนั้น 
 
มาตรา ๖๐๓  ถาผูรับจางเปนผูจัดหาสัมภาระ และการที่จางทํานั้นพังทลายหรือ

บุบสลายลงกอนไดสงมอบกันถูกตองไซร ทานวาความวินาศอันนั้นตกเปนพับแกผูวาจาง หาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความวินาศนั้นมิไดเปนเพราะการกระทําของผูรับจาง 
ในกรณีเชนวานี้ สินจางก็เปนอันไมตองใช 
 
มาตรา ๖๐๔  ถาผูวาจางเปนผูจัดหาสัมภาระ และการที่จางทํานั้นพังทลายหรือ

บุบสลายลงกอนไดสงมอบกันถูกตองไซร ทานวาความวินาศนั้นตกเปนพับแกผูวาจาง หากความ
วินาศนั้นมิไดเปนเพราะการกระทําของผูรับจาง 

ในกรณีเชนวานี้ สินจางก็เปนอันไมตองใช เวนแตความวินาศนั้นเปนเพราะการ
กระทําของผูวาจาง 

 
มาตรา ๖๐๕  ถาการที่จางยังทําไมแลวเสร็จอยูตราบใด ผูวาจางอาจบอกเลิก

สัญญาได เมื่อเสียคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับจางเพ่ือความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการ
เลิกสัญญานั้น 

 
มาตรา ๖๐๖  ถาสาระสําคัญแหงสัญญาอยูที่ความรูความสามารถของตัวผูรับจาง

และผูรับจางตายก็ดี หรือตกเปนผูไมสามารถทําการที่รับจางนั้นตอไปไดดวยมิใชเพราะความผิด
ของตนก็ดี ทานวาสัญญานั้นยอมเปนอันสิ้นลง 

ถาและการสวนที่ไดทําข้ึนแลวนั้นเปนประโยชนแกผูวาจางไซรทานวาผูวาจาง
จําตองรับเอาไวและใชสินจางตามสมควรแกสวนนั้น ๆ 

 
มาตรา ๖๐๗  ผูรับจางจะเอาการที่รับจางทั้งหมดหรือแบงการแตบางสวนไปใหผู

รับจางชวงทําอีกทอดหนึ่งก็ได เวนแตสาระสําคัญแหงสัญญานั้นจะอยูที่ความรูความสามารถของ
ตัวผูรับจาง แตผูรับจางคงตองรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอยางใด ๆ ของผูรับจางชวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๘ 
รับขน 

   
 

มาตรา ๖๐๘  อันวาผูขนสงภายในความหมายแหงกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคล
ผูรับขนสงของหรือคนโดยสารเพื่อบําเหน็จเปนทางคาปกติของตน 

 
มาตรา ๖๐๙  การรับขนของหรือคนโดยสารในหนาที่ของกรมรถไฟหลวงแหง

กรุงสยาม และการขนไปรษณียภัณฑในหนาที่กรมไปรษณียโทรเลขนั้น ทานใหบังคับตามกฎหมาย
และกฎขอบังคับสําหรับทบวงการนั้น ๆ 

รับขนของทางทะเล ทานใหบังคับตามกฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๑ 
รับขนของ 

   
 

มาตรา ๖๑๐  อันบุคคลผูทําความตกลงกับผูขนสงเพ่ือใหขนของสงไปนั้น 
เรียกวาผูสง หรือผูตราสง 

บุคคลผูซึ่งเขาสงของไปถึงนั้น เรียกวาผูรับตราสง 
บําเหน็จอันจะตองจายใหเพ่ือการขนสงของนั้น เรียกวาคาระวางพาหนะ 
 
มาตรา ๖๑๑  อันวาอุปกรณแหงคาระวางพาหนะนั้น ไดแกคาใชจายอยางใด ๆ

ตามจารีตประเพณีอันผูขนสงไดเสียไปโดยควรในระหวางขนสง 
 
มาตรา ๖๑๒  ถาผูขนสงเรียกเอาใบกํากับของ ผูสงตองทําให 
ใบกํากับของนั้นตองแสดงรายการตอไปนี้ คือ 
(๑) สภาพและน้ํ าหนัก หรือขนาดแหงของที่สง กับสภาพ จํานวน และ

เครื่องหมายแหงหีบหอ 
(๒) ตําบลที่กําหนดใหสง 
(๓) ช่ือหรือย่ีหอ และสํานักของผูรับตราสง 
(๔) ตําบลและวันที่ออกใบกํากับของนั้น 
อนึ่งใบกํากับของนั้นตองลงลายมือช่ือผูสงเปนสําคัญ 
 
มาตรา ๖๑๓  ถาผูสงเรียกเอาใบตราสง ผูขนสงก็ตองทําให 
ใบตราสงนั้นตองแสดงรายการตอไปนี้ คือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) รายการดังกลาวไวในมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑,๒ และ ๓ 
(๒) ช่ือหรือย่ีหอของผูสง 
(๓) จํานวนคาระวางพาหนะ 
(๔) ตําบลและวันที่ออกใบตราสง 
อนึ่งใบตราสงนั้นตองลงลายมือช่ือผูขนสงเปนสําคัญ 
 
มาตรา ๖๑๔  แมวาใบตราสงจะไดออกใหแกบุคคลผูใดโดยนามก็ตาม ทานวา

ยอมสลักหลังโอนใหกันได เวนแตจะมีขอหามการสลักหลังไว 
 
มาตรา ๖๑๕  ถาไดทําใบตราสงใหแกกัน ทานวาของนั้นจะรับมอบเอาไปได

ตอเมื่อเวนคืนใบตราสง หรือเมื่อผูรับตราสงใหประกันตามควร 
 
มาตรา ๖๑๖  ผูขนสงจะตองรับผิดในการที่ของอันเขาไดมอบหมายแกตนนั้นสูญ

หายหรือบุบสลายหรือสงมอบชักชา เวนแตจะพิสูจนไดวาการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักชานั้น
เกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดแตสภาพแหงของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผูสงหรือผูรับ
ตราสง 

 
มาตรา ๖๑๗  ผูขนสงจะตองรับผิดในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือสง

ชักชาอันเกิดแตความผิดของผูขนสงคนอ่ืน หรือบุคคลอื่นซึ่งตนหากไดมอบหมายของนั้นไปอีก
ทอดหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๑๘  ถาของนั้นไดสงไปโดยมีผูขนสงหลายคนหลายทอดทานวาผูขนสง

ทั้งนั้นจะตองรับผิดรวมกันในการสูญหาย บุบสลาย หรือสงชักชา 
 
มาตรา ๖๑๙  ถาของเปนสภาพอันจะกอใหเกิดอันตรายได หรือเปนสภาพ

เกลือกจะกอใหเกิดเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินไซร ผูสงตองแสดงสภาพแหงของนั้นไวกอนทํา
สัญญาถามิไดทําเชนนั้นผูสงจะตองรับผิดในการเสียหายไมวาอยางใด ๆ อันเกิดแตของนั้น 

 
มาตรา ๖๒๐  ผูขนสงไมตองรับผิดในเงินทองตรา ธนบัตร ธนาคารบัตร ตั๋วเงิน

พันธบัตร ใบหุน ใบหุนกู ประทวนสินคา อัญมณี และของมีคาอยางอ่ืน ๆ หากมิไดรับบอกราคา
หรือสภาพแหงของไวในขณะที่สงมอบแกตน 

แตถาของนั้นไดบอกราคา ทานวาความรับผิดของผูขนสงก็ยอมจํากัดเพียงไมเกิน
ราคาที่บอก 

 
มาตรา ๖๒๑  คาสินไหมทดแทนในการสงมอบของชักชานั้นทานหามมิใหคิดเกิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กวาจํานวนเชนจะพึงกําหนดใหในเหตุของสูญหายสิ้นเชิง 
 
มาตรา ๖๒๒  ของถึงเมื่อใด ผูขนสงตองบอกกลาวแกผูรับตราสง 
 
มาตรา ๖๒๓  ความรับผิดของผูขนสงยอมสุดสิ้นลงในเมื่อผูรับตราสงไดรับเอา

ของไวแลวโดยไมอิดเอื้อน และไดใชคาระวางพาหนะกับทั้งอุปกรณเสร็จแลว 
แตความที่กลาวนี้ทานมิใหใชบังคับในกรณีที่ของสูญหายหรือบุบสลายเห็นไมได

แตสภาพภายนอกแหงของนั้น หากวาไดบอกกลาวความสูญหายหรือบุบสลายแกผูขนสงภายใน
แปดวันนับแตวันสงมอบ 

อนึ่ง บทบัญญัติทั้งหลายนี้ทานมิใหใชบังคับในกรณีที่มีการทุจริตหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงอันจะปรับเอาเปนความผิดของผูขนสงได 

 
มาตรา ๖๒๔  ในขอความรับผิดของผูขนสงในการที่ของสูญหายหรือบุบสลาย

หรือสงชักชานั้น ทานหามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดปหนึ่งนับแตสงมอบ หรือปหนึ่งนับแตวันที่ควร
จะไดสงมอบ เวนแตในกรณีที่มีการทุจริต 

 
มาตรา ๖๒๕  ใบรับ ใบตราสง หรือเอกสารอื่น ๆ ทํานองนั้นก็ดีซึ่งผูขนสงออก

ใหแกผูสงนั้น ถามีขอความยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูขนสงประการใด ทานวาความนั้น
เปนโมฆะ เวนแตผูสงจะไดแสดงความตกลงดวยชัดแจงในการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเชนวา
นั้น 

 
มาตรา ๖๒๖  ตราบใดของยังอยูในมือผูขนสง ตราบนั้นผูสง หรือถาไดทําใบตรา

สงผูทรงใบตราสงนั้น อาจจะใหผูขนสงงดการสงของนั้นไป หรือใหสงกลับคืน หรือใหจัดการแก
ของนั้นเปนอยางอ่ืนประการใดก็ได 

ในเหตุเชนนี้ ผูขนสงชอบที่จะไดรับเงินคาระวางพาหนะตามสวนแหงระยะทางที่
ไดจัดการขนสงไปแลว กับทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่ตองเสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะสงของ
กลับคืน หรือเพราะจัดการเปนประการอื่นนั้น 

 
มาตรา ๖๒๗  เมื่อของถึงตําบลที่กําหนดใหสงและผูรับตราสงไดเรียกใหสงมอบ

แลว ทานวาแตนั้นไปสิทธิทั้งหลายของผูสงอันเกิดแตสัญญารับขนนั้นยอมตกไปไดแกผูรับตราสง 
 
มาตรา ๖๒๘  ถาวาของสูญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัย ทานวาผูขนสงไมมีสิทธิจะ

ไดเงินคาระวางพาหนะ ถาและไดรับไปไวกอนแลวเทาใดตองสงคืนจงสิ้น 
 
มาตรา ๖๒๙  ถาผูขนสงคนใดสงมอบของเสียแตกอนไดรับคาระวางพาหนะและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อุปกรณไซร ทานวาผูขนสงคนนั้นยังคงตองรับผิดตอผูขนสงกอน ๆ ตนเพื่อคาระวางพาหนะและ
อุปกรณซึ่งยังคางชําระแกเขา 

 
มาตรา ๖๓๐  ผูขนสงชอบที่จะยึดหนวงเอาของไวกอนไดตามที่จําเปนเพื่อ

ประกันการใชเงินคาระวางพาหนะและอุปกรณ 
 
มาตรา ๖๓๑  ถาหาตัวผูรับตราสงไมพบก็ดี หรือถาผูรับตราสงบอกปดไม

ยอมรับมอบของก็ดี ผูขนสงตองบอกกลาวไปยังผูสงทันที และถามเอาคําส่ังของผูสง 
ถาหากวาพฤติการณขัดขวางไมสามารถจะทําไดดังนี้ก็ดี หรือถาผูสงละเลยเสียไม

สงคําส่ังมาในเวลาอันควรก็ดี หรือสงมาเปนคําส่ังอันไมอาจปฏิบัติใหเปนไปไดก็ดี ทานวาผูขนสง
มีอํานาจที่จะเอาของไปฝากไว ณ สํานักงานฝากทรัพยได 

ถาของนั้นเปนลหุภัณฑของสดเสียได และการหนวงชาไวยอมเปนการเสี่ยงความ
เสียหายก็ดี หรือถาราคาของนั้นดูไมนาจะคุมคาระวางพาหนะและอุปกรณก็ดี ผูขนสงจะเอาของ
นั้นออกขายทอดตลาดเสียก็ได 

อนึ่ง การเอาของไปฝากหรือเอาออกขายทอดตลาดเชนวานั้นผูขนสงตองบอก
กลาวแกผูสงหรือผูรับตราสงมิใหชักชา เวนแตไมสามารถจะทําได ถาและผูขนสงละเลยเสียไม
บอกกลาวไซร ทานวาจะตองรับผิดใชคาเสียหาย 

 
มาตรา ๖๓๒  เมื่อเอาของออกขายทอดตลาดแลวไดเงินจํานวนสุทธิเทาใด ใหผู

ขนสงหักเอาไวเปนเงินคาระวางพาหนะและคาอุปกรณ ถาและยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใดตองสง
มอบใหแกบุคคลผูควรที่จะไดเงินนั้นโดยพลัน 

 
มาตรา ๖๓๓  ถาของนั้นไดขนสงไปโดยมีผูขนสงหลายคนหลายทอดทานวาผู

ขนสงทอดหลังที่สุดอาจใชสิทธิดังกลาวไวในมาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ นั้น ในการเรียกคาระวาง
พาหนะและอุปกรณอันคางชําระแกผูขนสงทั่วทุกคนได 

 
หมวด ๒ 

รับขนคนโดยสาร 
   

 
มาตรา ๖๓๔  ผูขนสงจะตองรับผิดตอคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแกตัว

เขาหรือในความเสื่อมเสียอยางใด ๆ อันเปนผลโดยตรงแตการที่ตองชักชาในการขนสง เวนแต
การเสียหายหรือชักชานั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดแตความผิดของคนโดยสารนั้นเอง 

 
มาตรา ๖๓๕  เครื่องเดินทางหากไดมอบหมายแกผูขนสงทันเวลา ทานวาตองสง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มอบในขณะคนโดยสารถึง 
 
มาตรา ๖๓๖  ถาคนโดยสารไมรับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือน

หนึ่งนับแตวันเครื่องเดินทางนั้นถึงไซร ผูขนสงอาจเอาออกขายทอดตลาดเสียได 
ถาเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเปนของสดของเสียได ผูขนสงอาจเอาออกขาย

ทอดตลาดได เมื่อของนั้นถึงแลวรออยูลวงเวลากวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมง 
บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ นั้น  ทานใหใชบังคับแกคดีดั่งวานี้ดวยอนุโลมตาม

ควร 
 
มาตรา ๖๓๗  สิทธิและความรับผิดของผูขนสงเพ่ือเคร่ืองเดินทางอันได

มอบหมายแกผูขนสงนั้น แมผูขนสงจะมิไดคิดเอาคาขนสงตางหากก็ตาม ทานใหบังคับตามความ
ในหมวด ๑ 

 
มาตรา ๖๓๘  ผูขนสงไมตองรับผิดในเครื่องเดินทางซึ่งตนมิไดรับมอบหมาย 

เวนแตเมื่อเครื่องเดินทางนั้นสูญหายหรือบุบสลายไปเพราะความผิดของผูขนสงหรือลูกจางของผู
ขนสง 

 
มาตรา ๖๓๙  ตั๋ว ใบรับ หรือเอกสารอื่นทํานองเชนวานี้อันผูขนสงไดสงมอบแก

คนโดยสารนั้น หากมีขอความยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูขนสงอยางใด ๆ ทานวาขอความ
นั้นเปนโมฆะ เวนแตคนโดยสารจะไดตกลงดวยชัดแจงในการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเชนนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๙ 
ยืม 

   
หมวด ๑ 
ยืมใชคงรูป 

   
 

มาตรา ๖๔๐  อันวายืมใชคงรูปนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหยืมให
บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูยืม ใชสอยทรัพยสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดเปลา และผูยืมตกลงวาจะคืน
ทรัพยสินนั้น เมื่อไดใชสอยเสร็จแลว 

 
มาตรา ๖๔๑  การใหยืมใชคงรูปนั้น ทานวายอมบริบูรณตอเมื่อสงมอบทรัพยสิน

ซึ่งใหยืม 
 
มาตรา ๖๔๒  คาฤชาธรรมเนียมในการทําสัญญาก็ดี คาสงมอบและคาสงคืน

ทรัพยสินซึ่งยืมก็ดี ยอมตกแกผูยืมเปนผูเสีย 
 
มาตรา ๖๔๓  ทรัพยสินซึ่งยืมนั้น ถาผูยืมเอาไปใชการอยางอ่ืนนอกจากการอัน

เปนปกติแกทรัพยสินนั้น หรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญาก็ดี เอาไปใหบุคคลภายนอกใช
สอยก็ดี เอาไปไวนานกวาที่ควรจะเอาไวก็ดี ทานวาผูยืมจะตองรับผิดในเหตุทรัพยสินนั้นสูญหาย
หรือบุบสลายไปอยางหนึ่งอยางใด แมถึงจะเปนเพราะเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไร 
ๆ ทรัพยสินนั้นก็คงจะตองสูญหายหรือบุบสลายอยูนั่นเอง 

 
มาตรา ๖๔๔  ผูยืมจําตองสงวนทรัพยสินซึ่งยืมไปเหมือนเชนวิญูชนจะพึงสงวน

ทรัพยสินของตนเอง 
 
มาตรา ๖๔๕  ในกรณีทั้งหลายดังกลาวไวในมาตรา ๖๔๓ นั้นก็ดี หรือถาผูยืม

ประพฤติฝาฝนตอความในมาตรา ๖๔๔ ก็ดี ผูใหยืมจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
 
มาตรา ๖๔๖  ถามิไดกําหนดเวลากันไว ทานใหคืนทรัพยสินที่ยืม เมื่อผูยืมไดใช

สอยทรัพยสินนั้นเสร็จแลวตามการอันปรากฏในสัญญา แตผูใหยืมจะเรียกคืนกอนนั้นก็ไดเมื่อ
เวลาไดลวงไปพอแกการที่ผูยืมจะไดใชสอยทรัพยสินนั้นเสร็จแลว 

ถาเวลาก็มิไดกําหนดกันไว ทั้งในสัญญาก็ไมปรากฏวายืมไปใชเพ่ือการใดไซร 
ทานวาผูใหยืมจะเรียกของคืนเมื่อไรก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๔๗  คาใชจายอันเปนปกติแกการบํารุงรักษาทรัพยสินซึ่งยืมนั้น ผูยืม
ตองเปนผูเสีย 

 
มาตรา ๖๔๘  อันการยืมใชคงรูป ยอมระงับสิ้นไปดวยมรณะแหงผูยืม 
 
มาตรา ๖๔๙  ในขอความรับผิดเพื่อเสียคาทดแทนอันเกี่ยวกับการยืมใชคงรปูนัน้

ทานหามมิใหฟองเมื่อพนเวลาหกเดือนนับแตวันสิ้นสัญญา 
 

หมวด ๒ 
ยืมใชส้ินเปลือง 
   

 
มาตรา ๖๕๐  อันวายืมใชส้ินเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผูใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินชนิดใชไปสิ้นไปนั้นเปนปริมาณมีกําหนดใหไปแกผูยืม และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยสิน
เปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันใหแทนทรัพยสินซึ่งใหยืมนั้น 

สัญญานี้ยอมบริบูรณตอเมื่อสงมอบทรัพยสินที่ยืม 
 
มาตรา ๖๕๑  คาฤชาธรรมเนียมในการทําสัญญาก็ดี คาสงมอบและสงคืนทรพัยสิน

ซึ่งยืมก็ดี ยอมตกแกผูยืมเปนผูเสีย 
 
มาตรา ๖๕๒  ถาในสัญญาไมมีกําหนดเวลาใหคืนทรัพยสินซึ่งยืมไป  ผูใหยืมจะ

บอกกลาวแกผูยืมใหคืนทรัพยสินภายในเวลาอันควร ซึ่งกําหนดใหในคําบอกกลาวนั้นก็ได 
 
มาตรา ๖๕๓๑๑  การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการ

กูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือผูยืมเปนสําคัญ จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ในการกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือนั้น ทานวาจะนําสืบการใชเงินไดตอเมื่อมี

หลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือผูใหยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเปนหลักฐาน
แหงการกูยืมนั้นไดเวนคืนแลว หรือไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแลว 

 
มาตรา ๖๕๔  ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยเกินรอยละสิบหาตอป ถาในสัญญากําหนด

ดอกเบี้ยเกินกวานั้น ก็ใหลดลงมาเปนรอยละสิบหาตอป 
 

                                                 
๑๑

 มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๕๕  ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่คางชําระ แตทวาเมื่อดอกเบีย้
คางชําระไมนอยกวาปหนึ่ง คูสัญญากูยืมจะตกลงกันใหเอาดอกเบี้ยนั้นทบเขากับตนเงินแลวใหคิด
ดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบเขากันนั้นก็ได แตการตกลงเชนนั้นตองทําเปนหนังสือ 

สวนประเพณีการคาขายที่คํานวณดอกทบตนในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการคาขาย
อยางอ่ืนทํานองเชนวานี้ก็ดี หาอยูในบังคับแหงบทบัญญัติซึ่งกลาวมาในวรรคกอนนั้นไม 

 
มาตรา ๖๕๖  ถาทําสัญญากูยืมเงินกัน และผูกูยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพยสิน

อยางอ่ืนแทนจํานวนเงินนั้นไซร ทานใหคิดเปนหนี้เงินคางชําระโดยจํานวนเทากับราคาทองตลาด
แหงส่ิงของหรือทรัพยสินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่สงมอบ 

ถาทําสัญญากูยืมเงินกัน และผูใหกูยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพยสินอยางอ่ืนเปน
การชําระหนี้แทนเงินที่กูยืมไซร หนี้อันระงับไปเพราะการชําระเชนนั้น ทานใหคิดเปนจํานวน
เทากับราคาทองตลาดแหงส่ิงของหรือทรัพยสินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่สงมอบ 

ความตกลงกันอยางใด ๆ ขัดกับขอความดั่งกลาวมานี้ ทานวาเปนโมฆะ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๐ 
ฝากทรัพย 

   
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๖๕๗  อันวาฝากทรัพยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูฝาก สง

มอบทรัพยสินใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผู รับฝาก และผูรับฝากตกลงวาจะเก็บรักษา
ทรัพยสินนั้นไวในอารักขาแหงตน แลวจะคืนให 

 
มาตรา ๖๕๘  ถาโดยพฤติการณพึงคาดหมายไดวาเขารับฝากทรัพยก็เพ่ือจะ

ไดรับบําเหน็จคาฝากทรัพยเทานั้นไซร ทานใหถือวาเปนอันไดตกลงกันแลวโดยปริยายวามี
บําเหน็จเชนนั้น 

 
มาตรา ๖๕๙  ถาการรับฝากทรัพยเปนการทําใหเปลาไมมีบําเหน็จไซร ทานวา

ผูรับฝากจําตองใชความระมัดระวังสงวนทรัพยสินซึ่งฝากนั้นเหมือนเชนเคยประพฤติในกิจการของ
ตนเอง 

ถาการรับฝากทรัพยนั้นมีบําเหน็จคาฝาก ทานวาผู รับฝากจําตองใชความ
ระมัดระวังและใชฝมือเพ่ือสงวนทรัพยสินนั้นเหมือนเชนวิญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณดั่ง
นั้น ทั้งนี้ยอมรวมทั้งการใชฝมืออันพิเศษเฉพาะการในที่จะพึงใชฝมือเชนนั้นดวย 

ถาและผูรับฝากเปนผูมีวิชาชีพเฉพาะกิจการคาขายหรืออาชีวะอยางหนึ่งอยางใดก็
จําตองใชความระมัดระวังและใชฝมือเทาที่เปนธรรมดาจะตองใชและสมควรจะตองใชในกิจการ
คาขายหรืออาชีวะอยางนั้น 

 
มาตรา ๖๖๐  ถาผูฝากมิไดอนุญาต และผูรับฝากเอาทรัพยสินซึ่งฝากนั้นออกใช

สอยเอง หรือเอาไปใหบุคคลภายนอกใชสอย หรือใหบุคคลภายนอกเก็บรักษาไซร ทานวาผูรับ
ฝากจะตองรับผิดเมื่อทรัพยสินซึ่งฝากนั้นสูญหายหรือบุบสลายอยางหนึ่งอยางใด แมถึงจะเปน
เพราะเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไร ๆ ทรัพยสินนั้นก็คงจะตองสูญหายหรือบุบ
สลายอยูนั่นเอง 

 
มาตรา ๖๖๑  ถาบุคคลภายนอกอางวามีสิทธิเหนือทรัพยสินซึ่งฝากและย่ืนฟอง

ผูรับฝากก็ดี หรือยึดทรัพยสินนั้นก็ดี ผูรับฝากตองรีบบอกกลาวแกผูฝากโดยพลัน 
 
มาตรา ๖๖๒  ถาไดกําหนดเวลากันไววาจะพึงคืนทรัพยสินซึ่งฝากนั้นเมื่อไร ทาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาผูรับฝากไมมีสิทธิจะคืนทรัพยสินกอนถึงเวลากําหนด เวนแตในเหตุจําเปนอันมิอาจจะกาวลวง
เสียได 

 
มาตรา ๖๖๓  ถึงแมวาคูสัญญาจะไดกําหนดเวลาไววาจะพึงคืนทรัพยสินซึ่งฝาก

นั้นเมื่อไรก็ตาม ถาวาผูฝากจะเรียกคืนในเวลาใด ๆ ผูรับฝากก็ตองคืนให 
 
มาตรา ๖๖๔  ถาคูสัญญาไมไดกําหนดเวลาไววาจะพึงคืนทรัพยสินซึ่งฝากนั้น

เมื่อไรไซร ผูรับฝากอาจคืนทรัพยสินนั้นไดทุกเมื่อ 
 
มาตรา ๖๖๕  ผูรับฝากจําตองคืนทรัพยสินซึ่งรับฝากไวนั้นใหแกผูฝาก หรือ

ทรัพยสินนั้นฝากในนามของผูใด คืนใหแกผูนั้น หรือผูรับฝากไดรับคําส่ังโดยชอบใหคืนทรัพยสิน
นั้นไปแกผูใด คืนใหแกผูนั้น 

แตหากผูฝากทรัพยตาย ทานใหคืนทรัพยสินนั้นใหแกทายาท 
 
มาตรา ๖๖๖  เมื่อคืนทรัพย ถามีดอกผลเกิดแตทรัพยสินซึ่งฝากนั้นเทาใด ผูรับ

ฝากจําตองสงมอบพรอมไปกับทรัพยสินนั้นดวย 
 
มาตรา ๖๖๗  คาคืนทรัพยสินซึ่งฝากนั้น ยอมตกแกผูฝากเปนผูเสีย 
 
มาตรา ๖๖๘  คาใชจายใดอันควรแกการบํารุงรักษาทรัพยสินซึ่งฝากนั้น ผูฝาก

จําตองชดใชใหแกผูรับฝาก เวนแตจะไดตกลงกันไวโดยสัญญาฝากทรัพยวาผูรับฝากจะตองออก
เงินคาใชจายนั้นเอง 

 
มาตรา ๖๖๙  ถาไมไดกําหนดเวลาไวในสัญญา หรือไมมีกําหนดโดยจารีต

ประเพณีวาบําเหน็จคาฝากทรัพยนั้นจะพึงชําระเมื่อไรไซร ทานใหชําระเมื่อคืนทรัพยสินซึ่งฝาก ถา
ไดกําหนดเวลากันไวเปนระยะอยางไร ก็พึงชําระเมื่อส้ินระยะเวลานั้นทุกคราวไป 

 
มาตรา ๖๗๐  ผูรับฝากชอบที่จะยึดหนวงเอาทรัพยสินซึ่งฝากนั้นไวได จนกวาจะ

ไดรับเงินบรรดาที่คางชําระแกตนเกี่ยวดวยการฝากทรัพยนั้น 
 
มาตรา ๖๗๑  ในขอความรับผิดเพื่อใชเงินบําเหน็จคาฝากทรัพยก็ดี ชดใชเงิน

คาใชจายก็ดี ใชคาสินไหมทดแทนเกี่ยวแกการฝากทรัพยก็ดี ทานหามมิใหฟองเมื่อพนเวลาหก
เดือนนับแตวันสิ้นสัญญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
วิธีเฉพาะการฝากเงิน 

   
 

มาตรา ๖๗๒  ถาฝากเงิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูรับฝากไมพึงตองสงคืน
เปนเงินทองตราอันเดียวกันกับที่ฝาก แตจะตองคืนเงินใหครบจํานวน 

อนึ่ง ผูรับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใชก็ได แตหากจาํตองคนืเงินใหครบ 
จํานวนเทานั้น แมวาเงินซึ่งฝากนั้นจะไดสูญหายไปดวยเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผูรับฝากก็จําตองคืนเงิน
เปนจํานวนดั่งวานั้น 

 
มาตรา ๖๗๓  เมื่อใดผูรับฝากจําตองคืนเงินแตเพียงเทาจํานวนที่ฝาก ผูฝากจะ

เรียกถอนเงินคืนกอนถึงเวลาที่ไดตกลงกันไวไมได หรือฝายผูรับฝากจะสงคืนเงินกอนถึงเวลานั้นก็
ไมไดดุจกัน 

 
หมวด ๓ 

วิธีเฉพาะสําหรับเจาสํานักโรงแรม 
   

 
มาตรา ๖๗๔  เจาสํานักโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานที่อ่ืนทํานองเชนวานั้น 

จะตองรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอยางใด ๆ อันเกิดแกทรัพยสินซึ่งคนเดินทางหรือ
แขกอาศัยหากไดพามา 

 
มาตรา ๖๗๕  เจาสํานักตองรับผิดในการที่ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขก

อาศัยสูญหายหรือบุบสลายไปอยางใด ๆ แมถึงวาความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะ
ผูคนไปมาเขาออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เชนนั้น ก็คงตองรับผิด 

ความรับผิดนี้ ถาเก่ียวดวยเงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุน ใบหุนกู 
ประทวนสินคาอัญมณี หรือของมีคาอ่ืนๆ ใหจํากัดไวเพียงหาพันบาท เวนแตจะไดฝากของมีคา
เชนนี้ไวแกเจาสํานักและไดบอกราคาแหงของนั้นชัดแจง๑๒ 

แตเจาสํานักไมตองรับผิดเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแตเหตุสุดวิสัย
หรือแตสภาพแหงทรัพยสินนั้น หรือแตความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผูนั้นเอง หรือ
บริวารของเขา หรือบุคคลซึ่งเขาไดตอนรับ 

 

                                                 
๑๒

 มาตรา ๖๗๕ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๗๖  ทรัพยสินซึ่งมิไดนําฝากบอกราคาชัดแจงนั้น เมื่อพบเห็นวาสูญ
หายหรือบุบสลายขึ้น คนเดินทางหรือแขกอาศัยตองแจงความนั้นตอเจาสํานักโรงแรม โฮเต็ล หรือ
สถานที่เชนนั้นทันที มิฉะนั้นทานวาเจาสํานักยอมพนจากความรับผิดดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๖๗๔
และ ๖๗๕ 

 
มาตรา ๖๗๗  ถามีคําแจงความปดไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่อ่ืนทํานอง

เชนวานี้ เปนขอความยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของเจาสํานักไซร ทานวาความนั้นเปนโมฆะ 
เวนแตคนเดินทางหรือแขกอาศัยจะไดตกลงดวยชัดแจงในการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดดั่งวา
นั้น 

 
มาตรา ๖๗๘  ในขอความรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยสินของคน

เดินทางหรือของแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายนั้น ทานหามมิใหฟองเมื่อพนเวลาหกเดือนนบัแต
วันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๖๗๙  เจาสํานักชอบที่จะยึดหนวงเครื่องเดินทางหรือทรัพยสินอยางอ่ืน

ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยอันเอาไวในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เชนนั้นไดจนกวาจะไดรับใช
เงินบรรดาที่คางชําระแกตน เพ่ือการพักอาศัยและการอื่น ๆ อันไดทําใหแกคนเดินทางหรือแขก
อาศัยตามที่เขาพึงตองการนั้น รวมทั้งการชดใชเงินทั้งหลายที่ไดออกแทนไปดวย 

เจาสํานักจะเอาทรัพยสินที่ไดยึดหนวงไวเชนวานั้นออกขายทอดตลาดแลวหักเอา
เงินใชจํานวนที่คางชําระแกตนรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายในการขายทอดตลาดนั้นจาก
เงินที่ขายทรัพยสินนั้นก็ได แตทานมิใหเจาสํานักใชสิทธิดั่งวานี้ จนเมื่อ 

(๑) ทรัพยสินนั้นตกอยูแกตนเปนเวลานานถึงหกสัปดาหยังมิไดรับชําระหนี้สิน
และ 

(๒) อยางนอยเดือนหนึ่งกอนวันขายทอดตลาด ตนไดประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพประจําทองถ่ินฉบับหนึ่งแจงความจํานงที่จะขายทรัพยสิน บอกลักษณะแหงทรัพยสิน
ที่จะขายโดยยอ กับถารูช่ือเจาของ ก็บอกดวย 

เมื่อขายทอดตลาดหักใชหนี้ดั่งกลาวแลว มีเงินเหลืออยูอีกเทาใดตองคืนใหแก
เจาของ หรือฝากไว ณ สํานักงานฝากทรัพยตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓๑ และ ๓๓๓ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๑ 
ค้ําประกัน 

   
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๖๘๐  อันวาค้ําประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกวา ผู

ค้ําประกัน ผูกพันตนตอเจาหนี้คนหนึ่ง เพ่ือชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น 
อนึ่ง สัญญาค้ําประกันนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลง

ลายมือช่ือผูค้ําประกันเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
 
มาตรา ๖๘๑  อันค้ําประกันนั้นจะมีไดแตเฉพาะเพ่ือหนี้อันสมบูรณ 
หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเง่ือนไข จะประกันไวเพ่ือเหตุการณซึ่งหนี้นั้นอาจเปน

ผลไดจริง ก็ประกันได 
หนี้อันเกิดแตสัญญาซึ่งไมผูกพันลูกหนี้เพราะทําดวยความสําคัญผิดหรือเพราะ

เปนผูไรความสามารถนั้น ก็อาจจะมีประกันอยางสมบูรณได ถาหากวาผูค้ําประกันรูเหตุสําคัญผิด
หรือไรความสามารถนั้นในขณะที่เขาทําสัญญาผูกพันตน 

 
มาตรา ๖๘๒  ทานวาบุคคลจะยอมเขาเปนผูรับเรือน คือเปนประกันของผูค้ํา

ประกันอีกช้ันหนึ่ง ก็เปนได 
ถาบุคคลหลายคนยอมตนเขาเปนผูค้ําประกันในหนี้รายเดียวกันไซรทานวาผูค้ํา

ประกันเหลานั้นมีความรับผิดอยางลูกหนี้รวมกัน แมถึงวาจะมิไดเขารับค้ําประกันรวมกัน 
 
มาตรา ๖๘๓  อันค้ําประกันอยางไมมีจํากัดนั้นยอมคุมถึงดอกเบี้ยและคาสินไหม

ทดแทนซึ่งลูกหนี้คางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นดวย 
 
มาตรา ๖๘๔  ผูค้ําประกันยอมรับผิดเพื่อคาฤชาธรรมเนียมความซึ่งลูกหนี้จะตอง

ใชใหแกเจาหนี้ แตถาโจทกฟองคดีโดยมิไดเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้นั้นกอนไซร ทานวาผูค้ํา
ประกันหาตองรับผิดเพื่อใชคาฤชาธรรมเนียมเชนนั้นไม 

 
มาตรา ๖๘๕  ถาเมื่อบังคับตามสัญญาค้ําประกันนั้น ผูค้ําประกันไมชําระหนี้

ทั้งหมดของลูกหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน และอุปกรณดวยไซร หนี้ยังเหลืออยูเทาใด 
ทานวาลูกหนี้ยังคงรับผิดตอเจาหนี้ในสวนที่เหลือนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ผลกอนชําระหนี้ 
   

 
มาตรา ๖๘๖  ลูกหนี้ผิดนัดลงเม่ือใด ทานวาเจาหนี้ชอบที่จะเรียกใหผูค้ําประกัน

ชําระหนี้ไดแตนั้น 
 
มาตรา ๖๘๗  ผูค้ําประกันไมจําตองชําระหนี้กอนถึงเวลากําหนดที่จะชําระ แมถึง

วาลูกหนี้จะไมอาจถือเอาซึ่งประโยชนแหงเง่ือนเวลาเริ่มตนหรือเวลาสุดสิ้นไดตอไปแลว 
 
มาตรา ๖๘๘  เมื่อเจาหนี้ทวงใหผูค้ําประกันชําระหนี้  ผูค้ําประกันจะขอใหเรียก

ลูกหนี้ชําระกอนก็ได เวนแตลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลายเสียแลว หรือไมปรากฏ
วาลูกหนี้ไปอยูแหงใดในพระราชอาณาเขต 

 
มาตรา ๖๘๙  ถึงแมจะไดเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ดั่งกลาวมาในมาตรากอนนั้น

แลวก็ตาม ถาผูค้ําประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชําระหนี้ได และการที่จะบังคับใหลูกหนี้
ชําระหนี้นั้นจะไมเปนการยากไซร ทานวาเจาหนี้จะตองบังคับการชําระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพยสิน
ของลูกหนี้กอน 

 
มาตรา ๖๙๐  ถาเจาหนี้มีทรัพยของลูกหนี้ยึดถือไวเปนประกันไซร เมื่อผูค้ํา

ประกันรองขอ ทานวาเจาหนี้จะตองใหชําระหนี้เอาจากทรัพยซึ่งเปนประกันนั้นกอน 
 
มาตรา ๖๙๑  ถาผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ ทานวาผูค้ําประกันยอม

ไมมีสิทธิดั่งกลาวไวในมาตรา ๖๘๘,๖๘๙ และ ๖๙๐ 
 
มาตรา ๖๙๒  อายุความสะดุดหยุดลงเปนโทษแกลูกหนี้นั้น ยอมเปนโทษแกผูค้ํา

ประกันดวย 
 

หมวด ๓ 
ผลภายหลังชําระหนี้ 
   

 
มาตรา ๖๙๓  ผูค้ําประกันซึ่งไดชําระหนี้แลว ยอมมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้

เพ่ือตนเงินกับดอกเบี้ยและเพ่ือการที่ตองสูญหายหรือเสียหายไปอยางใด ๆ เพราะการค้ําประกัน
นั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนึ่ง ผูค้ําประกันยอมเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ดวย 
 
มาตรา ๖๙๔  นอกจากขอตอสูซึ่งผูค้ําประกันมีตอเจาหนี้นั้น ทานวาผูค้ําประกัน

ยังอาจยกขอตอสูทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีตอเจาหนี้ข้ึนตอสูไดดวย 
 
มาตรา ๖๙๕  ผูค้ําประกันซึ่งละเลยไมยกขอตอสูของลูกหนี้ข้ึนตอสูเจาหนี้นั้น

ทานวายอมสิ้นสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้เพียงเทาที่ไมยกข้ึนเปนขอตอสู เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดรูวามีขอตอสูเชนนั้น และท่ีไมรูนั้นมิไดเปนเพราะความผิดของตนดวย 

 
มาตรา ๖๙๖  ผูค้ําประกันไมมีสิทธิจะไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ได ถาวาตนไดชําระหนี้

แทนไปโดยมิไดบอกลูกหนี้ และลูกหนี้ยังมิรูความมาชําระหนี้ซ้ําอีก 
ในกรณีเชนวานี้ ผูค้ําประกันก็ไดแตเพียงจะฟองเจาหนี้เพ่ือคืนลาภมิควรได

เทานั้น 
 
มาตรา ๖๙๗  ถาเพราะการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของเจาหนี้เอง เปนเหตุใหผู

ค้ําประกันไมอาจเขารับชวงไดทั้งหมดหรือแตบางสวนในสิทธิก็ดี จํานองก็ดี จํานําก็ดี และ
บุริมสิทธิอันไดใหไวแกเจาหนี้แตกอนหรือในขณะทําสัญญาค้ําประกันเพื่อชําระหนี้นั้น ทานวาผูค้ํา
ประกันยอมหลุดพนจากความรับผิดเพียงเทาที่ตนตองเสียหายเพราะการนั้น 

 
หมวด ๔ 

ความระงับสิ้นไปแหงการค้าํประกัน 
   

 
มาตรา ๖๙๘  อันผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิดในขณะเมื่อหนี้ของ

ลูกหนี้ระงับสิ้นไปไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
 
มาตรา ๖๙๙  การค้ําประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไมมีจํากัดเวลาเปน

คุณแกเจาหนี้นั้น ทานวาผูค้ําประกันอาจเลิกเสียเพื่อคราวอันเปนอนาคตได โดยบอกกลาวความ
ประสงคนั้นแกเจาหนี้ 

ในกรณีเชนนี้ ทานวาผูค้ําประกันไมตองรับผิดในกิจการที่ลูกหนี้กระทําลง
ภายหลังคําบอกกลาวนั้นไดไปถึงเจาหนี้ 

 
มาตรา ๗๐๐  ถาค้ําประกันหนี้อันจะตองชําระ ณ เวลามีกําหนดแนนอน และ

เจาหนี้ยอมผอนเวลาใหแกลูกหนี้ไซร ทานวาผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิด 
แตถาผูค้ําประกันไดตกลงดวยในการผอนเวลา ทานวาผูค้ําประกันหาหลุดพน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากความรับผิดไม 
 
มาตรา ๗๐๑  ผูค้ําประกันจะขอชําระหนี้แกเจาหนี้ตั้งแตเมื่อถึงกําหนดชําระก็ได 
ถาเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ ผูค้ําประกันก็เปนอันหลุดพนจากความรับผิด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๒ 
จํานอง 

   
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๗๐๒  อันวาจํานองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูจํานองเอา

ทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหนี้ โดยไมสงมอบ
ทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง 

ผูรับจํานองชอบที่จะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานองกอนเจาหนี้สามัญมิพัก
ตองพิเคราะหวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือหาไม 

 
มาตรา ๗๐๓  อันอสังหาริมทรัพยนั้นอาจจํานองไดไมวาประเภทใด ๆ 
สังหาริมทรัพยอันจะกลาวตอไปนี้ก็อาจจํานองไดดุจกัน หากวาไดจดทะเบียนไว

แลวตามกฎหมาย คือ 
(๑)๑๓ เรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป 
(๒) แพ 
(๓) สัตวพาหนะ 
(๔) สังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ 
 
มาตรา ๗๐๔  สัญญาจํานองตองระบุทรัพยสินซึ่งจํานอง 
 
มาตรา ๗๐๕  การจํานองทรัพยสินนั้น นอกจากผูเปนเจาของในขณะนั้นแลว 

ทานวาใครอื่นจะจํานองหาไดไม 
 
มาตรา ๗๐๖  บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแตภายในบังคับเง่ือนไขเชนใดจะ

จํานองทรัพยสินนั้นไดแตภายในบังคับเง่ือนไขเชนนั้น 
 
มาตรา ๗๐๗  บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ วาดวยค้ําประกันนั้น ทานใหใชไดในการ

จํานอง อนุโลมตามควร 
 

                                                 
๑๓

 มาตรา ๗๐๓ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐๘  สัญญาจํานองนั้นตองมีจํานวนเงินระบุไวเปนเรือนเงินไทยเปน
จํานวนแนตรงตัว หรือจํานวนขั้นสูงสุดที่ไดเอาทรัพยสินจํานองนั้นตราไวเปนประกัน 

 
มาตรา ๗๐๙  บุคคลคนหนึ่งจะจํานองทรัพยสินของตนไวเพ่ือประกันหนี้อัน

บุคคลอื่นจะตองชําระ ก็ใหทําได 
 
มาตรา ๗๑๐  ทรัพยสินหลายสิ่งมีเจาของคนเดียวหรือหลายคนจะจํานองเพื่อ

ประกันการชําระหนี้แตรายหนึ่งรายเดียว ทานก็ใหทําได 
และในการนี้คูสัญญาจะตกลงกันดั่งตอไปนี้ก็ได คือวา 
(๑) ใหผูรับจํานองใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยสินซึ่งจํานองตามลําดับอันระบุไว 
(๒) ใหถือเอาทรัพยสินแตละส่ิงเปนประกันหนี้เฉพาะแตสวนหนึ่งสวนใดที่ระบุ

ไว 
 
มาตรา ๗๑๑  การที่จะตกลงกันไวเสียแตกอนเวลาหนี้ถึงกําหนดชําระเปน

ขอความอยางใดอยางหนึ่งวา ถาไมชําระหนี้ ใหผูรับจํานองเขาเปนเจาของทรัพยสินซึ่งจํานอง หรือ
วาใหจัดการแกทรัพยสินนั้นเปนประการอื่นอยางใดนอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายวาดวยการ
บังคับจํานองนั้นไซร ขอตกลงเชนนั้นทานวาไมสมบูรณ 

 
มาตรา ๗๑๒  แมถึงวามีขอสัญญาเปนอยางอ่ืนก็ตาม ทรัพยสินซึ่งจํานองไวแก

บุคคลคนหนึ่งนั้น ทานวาจะเอาไปจํานองแกบุคคลอีกคนหนึ่งในระหวางเวลาที่สัญญากอนยังมี
อายุอยูก็ได 

 
มาตรา ๗๑๓  ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาจํานอง ทานวาผูจํานอง

จะชําระหนี้ลางจํานองเปนงวด ๆ ก็ได 
 
มาตรา ๗๑๔  อันสัญญาจํานองนั้น ทานวาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ

พนักงานเจาหนาที่ 
 

หมวด ๒ 
สิทธิจํานองครอบเพียงใด 

   
 

มาตรา  ๗๑๕  ทรัพยสินซึ่งจํานองยอมเปนประกันเพื่อการชําระหนี้กับทั้งคา
อุปกรณตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) ดอกเบี้ย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้ 
(๓) คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานอง 
 
มาตรา ๗๑๖  จํานองยอมครอบไปถึงบรรดาทรัพยสินซึ่งจํานองหมดทุกส่ิง แม

จะไดชําระหนี้แลวบางสวน 
 
มาตรา ๗๑๗  แมวาทรัพยสินซึ่งจํานองจะแบงออกเปนหลายสวนก็ตาม ทานวา

จํานองก็ยังคงครอบไปถึงสวนเหลานั้นหมดทุกสวนดวยกันอยูนั่นเอง 
ถึงกระนั้นก็ดี ถาผูรับจํานองยินยอมดวย ทานวาจะโอนทรัพยสินสวนหนึ่งสวนใด

ไปปลอดจากจํานองก็ใหทําได แตความยินยอมดั่งวานี้หากมิไดจดทะเบียน ทานวาจะยกเอาขึ้น
เปนขอตอสูแกบุคคลภายนอกหาไดไม 

 
มาตรา ๗๑๘  จํานองยอมครอบไปถึงทรัพยทั้งปวงอันติดพันอยูกับทรัพยสินซึ่ง

จํานอง แตตองอยูภายในบังคับซึ่งทานจํากัดไวในสามมาตราตอไปนี้ 
 
มาตรา ๗๑๙  จํานองที่ดินไมครอบไปถึงเรือนโรงอันผูจํานองปลูกสรางลงใน

ที่ดินภายหลังวันจํานอง เวนแตจะมีขอความกลาวไวโดยเฉพาะในสัญญาวาใหครอบไปถึง 
แตกระนั้นก็ดี ผูรับจํานองจะใหขายเรือนโรงนั้นรวมไปกับที่ดินดวยก็ได แตผูรับ

จํานองอาจใชบุริมสิทธิของตนไดเพียงแกราคาที่ดินเทานั้น 
 
มาตรา ๗๒๐  จํานองเรือนโรงหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนซึ่งไดทําข้ึนไวบนดินหรือ

ใตดิน ในที่ดินอันเปนของคนอื่นเขานั้นยอมไมครอบไปถึงที่ดินนั้นดวย ฉันใดกลับกันก็ฉันนั้น 
 
มาตรา ๗๒๑  จํานองไมครอบไปถึงดอกผลแหงทรัพยสินซึ่งจํานอง  เวนแตใน

เมื่อผูรับจํานองไดบอกกลาวแกผูจํานองหรือผูรับโอนแลววาตนจํานงจะบังคับจํานอง 
 

หมวด ๓ 
สิทธิและหนาที่ของผูรับจํานองและผูจาํนอง 

   
 

มาตรา ๗๒๒  ถาทรัพยสินไดจํานองแลว และภายหลังที่จดทะเบียนจํานองมีจด
ทะเบียนภาระจํายอมหรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืน โดยผูรับจํานองมิไดยินยอมดวยไซร ทานวาสิทธิ
จํานองยอมเปนใหญกวาภาระจํายอมหรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืนนั้น หากวาเปนที่เส่ือมเสียแกสิทธิ
ของผูรับจํานองในเวลาบังคับจํานองก็ใหลบสิทธิที่กลาวหลังนั้นเสียจากทะเบียน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒๓  ถาทรัพยสินซึ่งจํานองบุบสลาย หรือถาทรัพยสินซึ่งจํานองแตส่ิง
ใดสิ่งหนึ่งสูญหายหรือบุบสลาย เปนเหตุใหไมเพียงพอแกการประกันไซร ทานวาผูรับจํานองจะ
บังคับจํานองเสียในทันทีก็ได เวนแตเมื่อเหตุนั้นมิไดเปนเพราะความผิดของผูจํานอง และผูจาํนอง
ก็เสนอจะจํานองทรัพยสินอื่นแทนใหมีราคาเพียงพอหรือเสนอจะรับซอมแซมแกไขความบุบสลาย
นั้นภายในเวลาอันสมควรแกเหตุ 

 
มาตรา ๗๒๔  ผูจํานองใดไดจํานองทรัพยสินของตนไวเพ่ือประกันหนี้อันบุคคล

อ่ืนจะตองชําระแลวและเขาชําระหนี้เสียเองแทนลูกหนี้เพ่ือจะปดปองมิใหตองบังคับจํานอง ทาน
วาผูจํานองนั้นชอบที่จะไดรับเงินใชคืนจากลูกหนี้ตามจํานวนที่ตนไดชําระไป 

ถาวาตองบังคับจํานอง ทานวาผูจํานองชอบที่จะไดรับเงินใชคืนจากลูกหนี้ตาม
จํานวนซึ่งผูรับจํานองจะไดรับใชหนี้จากการบังคับจํานองนั้น 

 
มาตรา ๗๒๕  เมื่อบุคคลสองคนหรือกวานั้นตางไดจํานองทรัพยสินแหงตนเพื่อ

ประกันหนี้แตรายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะตองชําระและมิไดระบุลําดับไวไซร ทานวาผูจํานอง
ซึ่งไดเปนผูชําระหนี้ หรือเปนเจาของทรัพยสินซึ่งตองบังคับจํานองนั้นหามีสิทธิจะไลเบี้ยเอาแกผู
จํานองอื่น ๆ ตอไปไดไม 

 
มาตรา ๗๒๖  เมื่อบุคคลหลายคนตางไดจํานองทรัพยสินแหงตนเพื่อประกันหนี้

แตรายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะตองชําระและไดระบุลําดับไวดวยไซร ทานวาการที่ผูรับจํานอง
ยอมปลดหนี้ใหแกผูจํานองคนหนึ่งนั้น ยอมทําใหผูจํานองคนหลัง ๆ ไดหลุดพนดวยเพียงขนาดที่
เขาตองรับความเสียหายแตการนั้น 

 
มาตรา ๗๒๗  ถาบุคคลคนเดียวจํานองทรัพยสินแหงตนเพื่อประกันหนี้อัน

บุคคลอื่นจะตองชําระ ทานใหใชบทบัญญัติมาตรา ๖๙๗, ๗๐๐ และ ๗๐๑ วาดวยค้ําประกันนั้น
บังคับอนุโลมตามควร 

 
หมวด ๔ 

การบังคับจํานอง 
   

 
มาตรา ๗๒๘  เมื่อจะบังคับจํานองนั้น ผูรับจํานองตองมีจดหมายบอกกลาวไปยัง

ลูกหนี้กอนวาใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกําหนดใหในคําบอกกลาวนั้น ถาและลูกหนี้
ละเลยเสียไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพ่ือใหพิพากษาสั่งใหยึด
ทรัพยสินซึ่งจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒๙  นอกจากทางแกดั่งบัญญัติไวในมาตรากอนนั้น ผูรับจํานองยังชอบ
ที่จะเรียกเอาทรัพยจํานองหลุดไดภายในบังคับแหงเง่ือนไขดั่งจะกลาวตอไปนี้ 

(๑) ลูกหนี้ไดขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลาถึงหาป 
(๒) ผูจํานองมิไดแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนั้นทวมจํานวน

เงินอันคางชําระ และ 
(๓) ไมมีการจํานองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอ่ืนไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอัน

เดียวกันนี้เอง 
 
มาตรา ๗๓๐  เมื่อทรัพยสินอันหนึ่งอันเดียวไดจํานองแกผูรับจํานองหลายคน

ดวยกัน ทานใหถือลําดับผูรับจํานองเรียงตามวันและเวลาจดทะเบียน และผูรับจํานองคนกอนจัก
ไดรับใชหนี้กอนผูรับจํานองคนหลัง 

 
มาตรา ๗๓๑  อันผูรับจํานองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนใหเสียหายแกผูรับ

จํานองคนกอนนั้น ทานวาหาอาจทําไดไม 
 
มาตรา ๗๓๒  ทรัพยสินซึ่งจํานองขายทอดตลาดไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใด

ทานใหจัดใชแกผูรับจํานองเรียงตามลําดับ และถายังมีเงินเหลืออยูอีก ก็ใหสงมอบแกผูจํานอง 
 
มาตรา ๗๓๓๑๔  ถาเอาทรัพยจํานองหลุดและราคาทรัพยสินนั้นมีประมาณต่ํากวา

จํานวนเงินที่คางชําระกันอยูก็ดี หรือถาเอาทรัพยสินซึ่งจํานองออกขายทอดตลาดใชหนี้ ไดเงิน
จํานวนสุทธินอยกวาจํานวนเงินที่คางชําระกันอยูนั้นก็ดี เงินยังขาดจํานวนอยูเทาใดลูกหนี้ไมตอง
รับผิดในเงินนั้น 

 
มาตรา ๗๓๔  ถาจํานองทรัพยสินหลายสิ่งเพ่ือประกันหนี้แตรายหนึ่งรายเดียว

และมิไดระบุลําดับไวไซร ทานวาผูรับจํานองจะใชสิทธิของตนบังคับแกทรัพยสินนั้น ๆ ทั้งหมด 
หรือแตเพียงบางสิ่งก็ได แตทานหามมิใหทําเชนนั้นแกทรัพยสินมากสิ่งกวาที่จําเปนเพื่อใชหนี้ตาม
สิทธิแหงตน 

ถาผูรับจํานองใชสิทธิของตนบังคับแกทรัพยสินทั้งหมดพรอมกัน ทานใหแบง
ภาระแหงหนี้นั้นกระจายไปตามสวนราคาแหงทรัพยสินนั้น ๆ เวนแตในกรณีที่ไดระบุจํานวนเงิน
จํานองไวเฉพาะทรัพยสินแตละส่ิง ๆ เปนจํานวนเทาใด ทานใหแบงกระจายไปตามจํานวนเงิน
จํานองที่ระบุไวเฉพาะทรัพยส่ิงนั้น ๆ 

แตถาผูรับจํานองใชสิทธิของตนบังคับแกทรัพยสินอันใดอันหนึ่งแตเพียงสิ่งเดียว

                                                 
๑๔

 มาตรา ๗๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไซร ผูรับจํานองจะใหชําระหนี้อันเปนสวนของตนทั้งหมดจากทรัพยสินอันนั้นก็ได ในกรณีเชนนั้น
ทานใหถือวาผูรับจํานองคนถัดไปโดยลําดับยอมเขารับชวงสิทธิของผูรับจํานองคนกอนและจะเขา
บังคับจํานองแทนที่คนกอนก็ไดแตเพียงเทาจํานวนซึ่งผูรับจํานองคนกอนจะพึงไดรับจากทรัพยสิน
อ่ืน ๆ ตามบทบัญญัติดั่งกลาวมาในวรรคกอนนั้น 

 
มาตรา ๗๓๕  เมื่อผู รับจํานองคนใดจํานงจะบังคับจํานองเอาแกผู รับโอน

ทรัพยสินซึ่งจํานอง ทานวาตองมีจดหมายบอกกลาวแกผูรับโอนลวงหนาเดือนหนึ่งกอนแลวจึ่งจะ
บังคับจํานองได 

 
หมวด ๕ 

สิทธิและหนาที่ของผูรับโอนทรัพยสินซึ่งจํานอง 
   

 
มาตรา ๗๓๖  ผูรับโอนทรัพยสินซึ่งจํานองจะไถถอนจํานองก็ได ถาหากมิไดเปน

ตัวลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน หรือเปนทายาทของลูกหนี้หรือผูค้ําประกัน 
 
มาตรา ๗๓๗  ผูรับโอนจะไถถอนจํานองเมื่อใดก็ได แตถาผูรับจํานองไดบอก

กลาววามีจํานงจะบังคับจํานองไซร ผูรับโอนตองไถถอนจํานองภายในเดือนหนึ่งนับแตวันรับคํา
บอกกลาว 

 
มาตรา ๗๓๘  ผูรับโอนซึ่งประสงคจะไถถอนจํานองตองบอกกลาวความประสงค

นั้นแกผูเปนลูกหนี้ช้ันตน และตองสงคําเสนอไปยังบรรดาเจาหนี้ที่ไดจดทะเบียน ไมวาในทาง
จํานองหรือประการอื่น วาจะรับใชเงินใหเปนจํานวนอันสมควรกับราคาทรัพยสินนั้น 

คําเสนอนั้นใหแจงขอความทั้งหลายตอไปนี้ คือ 
(๑) ตําแหนงแหลงที่และลักษณะแหงทรัพยสินซึ่งจํานอง 
(๒) วันซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ 
(๓) ช่ือเจาของเดิม 
(๔) ช่ือและภูมิลําเนาของผูรับโอน 
(๕) จํานวนเงินที่เสนอวาจะใช 
(๖) คํานวณยอดจํานวนเงินที่คางชําระแกเจาหนี้คนหนึ่ง ๆ รวมทั้งอุปกรณและ

จํานวนเงินที่จะจัดเปนสวนใชแกบรรดาเจาหนี้ตามลําดับกัน 
อนึ่งใหคัดสําเนารายงานจดทะเบียนของเจาพนักงานในเรื่องทรัพยสินซึ่งจํานอง

นั้น อันเจาพนักงานรับรองวาเปนสําเนาถูกถวนสอดสงไปดวย 
 
มาตรา ๗๓๙  ถาเจาหนี้คนหนึ่งคนใดไมยอมรับคําเสนอ เจาหนี้คนนั้นตองฟอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คดีตอศาลภายในเดือนหนึ่งนับแตวันมีคําเสนอเพื่อใหศาลพิพากษาส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่ง
จํานองนั้น  แตวาเจาหนี้นั้นจะตองปฏิบัติการดั่งจะกลาวตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) ออกเงินทดรองคาฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด 
(๒) ตองเขาสูราคาเอง หรือแตงคนเขาสูราคาเปนจํานวนเงินสูงกวาที่ผูรับโอน

เสนอจะใช 
(๓) บอกกลาวการที่ตนไมยอมนั้นใหผูรับโอนและเจาหนี้คนอื่น ๆ บรรดาไดจด

ทะเบียน กับทั้งเจาของทรัพยคนกอนและลูกหนี้ช้ันตนทราบดวย 
 
มาตรา ๗๔๐  ถาขายทอดตลาดไดเงินจํานวนสุทธิลํ้าจํานวนเงินที่ผูรับโอนเสนอ

วาจะใช ทานใหผูรับโอนเปนผูออกใชคาฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถาไดไมถึงลํ้าจํานวน
ทานใหเจาหนี้ผูรองขอใหขายทอดตลาดเปนผูออก 

 
มาตรา ๗๔๑  เมื่อเจาหนี้ทั้งหลายไดสนองรับคําเสนอทั่วทุกคนแลวโดย

แสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ดี ทานวาจํานองหรือบุริมสิทธิก็เปนอันไถถอนไดดวยผูรับโอนใช
เงิน หรือวางเงินตามจํานวนที่เสนอจะใชแทนการชําระหนี้ 

 
มาตรา ๗๔๒  ถาการบังคับจํานองก็ดี ถอนจํานองก็ดี เปนเหตุใหทรัพยสินซึ่ง

จํานองหลุดมือไปจากบุคคลผูไดทรัพยสินนั้นไวแตกอนไซร ทานวาการที่ทรัพยสินหลุดมือไป
เชนนั้นหามีผลยอนหลังไม และบุริมสิทธิทั้งหลายของเจาหนี้แหงผูที่ทรัพยหลุดมือไปอันมีอยู
เหนือทรัพยสินและไดจดทะเบียนไวนั้น ก็ยอมเขาอยูในลําดับหลังบุริมสิทธิอันเจาหนี้ของผูจํานอง 
หรือเจาของคนกอนไดจดทะเบียนไว 

ในกรณีเชนนี้ ถาสิทธิใด ๆ อันมีอยูเหนือทรัพยสินซึ่งจํานองเปนคุณหรือเปนโทษ
แกบุคคลผูไดทรัพยสินซึ่งจํานองไวแตกอนไดระงับไปแลวดวยเกลื่อนกลืนกันในขณะที่ได
ทรัพยสินนั้นมาไซร สิทธินั้นทานใหกลับคืนมาเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลผูนั้นไดอีก ในเมื่อ
ทรัพยสินซึ่งจํานองกลับหลุดมือไป 

 
มาตรา ๗๔๓  ถาผูรับโอนไดทําใหทรัพยสินซึ่งจํานองเสื่อมราคาลงเพราะการ

กระทําหรือความประมาทเลินเลอแหงตน เปนเหตุใหเจาหนี้ทั้งหลายผูมีสิทธิจํานองหรือบุริมสิทธิ
เหนือทรัพยสินนั้นตองเสียหายไซร ทานวาผูรับโอนจะตองรับผิดเพื่อความเสียหายนั้น อยางไรก็ดี
อันผูรับโอนจะเรียกเอาเงินจํานวนใด ๆ ซึ่งตนไดออกไป หรือเรียกใหชดใชคาใชจายที่ตนไดทําให
ทรัพยสินดีข้ึนนั้น ทานวาหาอาจจะเรียกไดไม เวนแตที่เปนการทําใหทรัพยสินนั้นงอกราคาขึ้น 
และจะเรียกไดเพียงเทาจํานวนราคาที่งอกข้ึนเมื่อขายทอดตลาดเทานั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
ความระงับสิ้นไปแหงสัญญาจํานอง 

   
 

มาตรา ๗๔๔  อันจํานองยอมระงับสิ้นไป 
(๑) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุประการอื่นใดมิใชเหตุอายุความ 
(๒) เมื่อปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ 
(๓) เมื่อผูจํานองหลุดพน 
(๔) เมื่อถอนจํานอง 
(๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งจํานองตามคําส่ังศาลอันเนื่องมาแตการ

บังคับจํานองหรือถอนจํานอง 
(๖) เมื่อเอาทรัพยสินซึ่งจํานองนั้นหลุด 
 
มาตรา ๗๔๕  ผูรับจํานองจะบังคับจํานองแมเมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความ

แลวก็ได แตจะบังคับเอาดอกเบี้ยที่คางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมได 
 
มาตรา ๗๔๖  การชําระหนี้ไมวาครั้งใด ๆ ส้ินเชิงหรือแตบางสวนก็ดี การระงับ

หนี้อยางใด ๆ ก็ดี การตกลงกันแกไขเปลี่ยนแปลงจํานองหรือหนี้อันจํานองเปนประกันนั้นเปน
ประการใดก็ดี ทานวาตองนําความไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ในเมื่อมีคําขอรองของผูมี
สวนไดเสีย มิฉะนั้นทานหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๓ 
จํานาํ 

   
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๗๔๗  อันวาจํานํานั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูจํานําสงมอบ

สังหาริมทรัพยส่ิงหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจํานํา เพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ 
 
มาตรา ๗๔๘  การจํานํานั้นยอมเปนประกันเพื่อการชําระหนี้กับทั้งคาอุปกรณ

ตอไปนี้ดวย คือ 
(๑) ดอกเบี้ย 
(๒) คาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้ 
(๓) คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา 
(๔) คาใชจายเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งจํานํา 
(๕) คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตความชํารุดบกพรองแหง

ทรัพยสินจํานําซึ่งไมเห็นประจักษ 
 
มาตรา ๗๔๙  คูสัญญาจํานําจะตกลงกันใหบุคคลภายนอกเปนผูเก็บรักษา

ทรัพยสินจํานําไวก็ได 
 
มาตรา ๗๕๐  ถาทรัพยสินที่จํานําเปนสิทธิซึ่งมีตราสาร และมิไดสงมอบตราสาร

นั้นใหแกผูรับจํานํา ทั้งมิไดบอกกลาวเปนหนังสือแจงการจํานําแกลูกหนี้แหงสิทธินั้นดวยไซร ทาน
วาการจํานํายอมเปนโมฆะ 

 
มาตรา ๗๕๑  ถาจํานําตราสารชนิดออกใหแกบุคคลเพื่อเขาสั่ง ทานหามมิให

ยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอก เวนแตจะไดสลักหลังไวที่ตราสารใหปรากฏการจํานําเชนนั้น 
อนึ่ง ในการนี้ไมจําเปนตองบอกกลาวแกลูกหนี้แหงตราสาร 
 
มาตรา ๗๕๒  ถาจํานําตราสารชนิดออกใหแกบุคคลโดยนามและจะโอนกันดวย

สลักหลังไมได ทานวาตองจดขอความแสดงการจํานําไวใหปรากฏในตราสารนั้นเอง และทานหาม
มิใหยกข้ึนเปนขอตอสูลูกหนี้แหงตราสารหรือบุคคลภายนอก เวนแตจะไดบอกกลาวการจํานํานั้น
ใหทราบถึงลูกหนี้แหงตราสาร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕๓  ถาจํานําใบหุน หรือใบหุนกูชนิดระบุช่ือ ทานหามมิใหยกขึ้นเปน
ขอตอสูบริษัทหรือบุคคลภายนอก เวนแตจะไดจดลงทะเบียนการจํานํานั้นไวในสมุดของบริษัท
ตามบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๒๒ วาดวยการโอนหุนหรือหุนกู 

 
มาตรา ๗๕๔  ถาสิทธิซึ่งจํานํานั้นถึงกําหนดชําระกอนหนี้ซึ่งประกันไวนั้นไซรทาน

วาลูกหนี้แหงสิทธิตองสงมอบทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงสิทธิใหแกผูรับจํานํา และทรัพยสินนั้นก็
กลายเปนของจํานําแทนสิทธิซึ่งจํานํา 

ถาสิทธิซึ่งจํานํานั้นเปนมูลหนี้ซึ่งตองชําระเปนเงิน และถึงกําหนดชําระกอนหนี้ซึ่ง
ประกันไวนั้นไซร ทานวาตองใชเงินใหแกผูรับจํานําและผูจํานํารวมกัน ถาและเขาท้ังสองนั้นไม
ปรองดองตกลงกันได ทานวาแตละคนชอบที่จะเรียกใหวางเงินจํานวนนั้นไว ณ สํานักงานฝาก
ทรัพยไดเพ่ือประโยชนอันรวมกัน 

 
มาตรา ๗๕๕  ถาจํานําสิทธิ ทานหามมิใหทําสิทธินั้นใหส้ินไปหรือแกไขสิทธินั้น

ใหเสียหายแกผูรับจํานําโดยผูรับจํานํามิไดยินยอมดวย 
 
มาตรา ๗๕๖  การที่จะตกลงกันไวเสียแตกอนเวลาหนี้ถึงกําหนดชําระเปน

ขอความอยางใดอยางหนึ่งวา ถาไมชําระหนี้ ใหผูรับจํานําเขาเปนเจาของทรัพยสินจํานํา หรือให
จัดการแกทรัพยสินนั้นเปนประการอื่นนอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายวาดวยการบังคับจํานํานั้น
ไซร ขอตกลงเชนนั้นทานวาไมสมบูรณ 

 
มาตรา ๗๕๗  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ นี้ ทานใหใชบังคับแกสัญญา

จํานําที่ทํากับผูตั้งโรงรับจํานําโดยอนุญาตรัฐบาลแตเพียงที่ไมขัดกับกฎหมาย หรือกฎขอบังคับวา
ดวยโรงจํานํา 

 
หมวด ๒ 

สิทธิและหนาที่ของผูจํานําและผูรับจํานํา 
   

 
มาตรา ๗๕๘  ผูรับจํานําชอบที่จะยึดของจํานําไวไดทั้งหมดจนกวาจะไดรับชําระ

หนี้และคาอุปกรณครบถวน 
 
มาตรา ๗๕๙  ผูรับจํานําจําตองรักษาทรัพยสินจํานําไวใหปลอดภัย และตอง

สงวนทรัพยสินจํานํานั้นเชนอยางวิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง 
 
มาตรา ๗๖๐  ถาผู รับจํานําเอาทรัพยสินซึ่งจํานําออกใชเอง หรือเอาไปให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลภายนอกใชสอยหรือเก็บรักษาโดยผูจํานํามิไดยินยอมดวยไซร  ทานวาผูรับจํานําจะตองรับ
ผิดเพื่อที่ทรัพยสินจํานํานั้นสูญหาย หรือบุบสลายไปอยางใด ๆ แมทั้งเปนเพราะเหตุสุดวิสัย เวน
แตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไร ๆ ก็คงจะตองสูญหาย หรือบุบสลายอยูนั่นเอง 

 
มาตรา ๗๖๑  ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญา หากมีดอกผลนิตินัยงอก

จากทรัพยสินนั้นอยางไร ทานใหผูรับจํานําจัดสรรใชเปนคาดอกเบี้ยอันคางชําระแกตน และถาไม
มีดอกเบี้ยคางชําระ ทานใหจัดสรรใชตนเงินแหงหนี้อันไดจํานําทรัพยสินเปนประกันนั้น 

 
มาตรา ๗๖๒  คาใชจายใด ๆ อันควรแกการบํารุงรักษาทรัพยสินจํานํานั้น ผู

จํานําจําตองชดใชใหแกผูรับจํานํา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญา 
 
มาตรา ๗๖๓  ทานหามมิใหฟองคดีดั่งจะกลาวตอไปนี้ เมื่อพนหกเดือนนับแต

วันสงคืน หรือขายทอดตลาดทรัพยสินจํานํา คือ 
(๑) ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันผูรับจํานํากอใหเกิดแก

ทรัพยสินจํานํา 
(๒) ฟองเรียกใหชดใชคาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาทรัพยสินจํานํา 
(๓) ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแกผูรับจํานํา เพราะ

ความชํารุดบกพรองในทรัพยสินจํานําซึ่งไมเห็นประจักษ 
 

หมวด ๓ 
การบังคับจํานาํ 
   

 
มาตรา ๗๖๔  เมื่อจะบังคับจํานํา ผูรับจํานําตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยัง

ลูกหนี้กอนวา ใหชําระหนี้และอุปกรณภายในเวลาอันควรซึ่งกําหนดใหในคําบอกกลาวนั้น 
ถาลูกหนี้ละเลยไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานําชอบที่จะเอาทรัพยสินซึ่ง

จํานําออกขายได แตตองขายทอดตลาด 
อนึ่ง ผูรับจํานําตองมีจดหมายบอกกลาวไปยังผูจํานําบอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะ

ขายทอดตลาดดวย 
 
มาตรา ๗๖๕  ถาไมสามารถจะบอกกลาวกอนได ผูรับจํานําจะเอาทรัพยสินจํานํา

ออกขายทอดตลาดเสียในเมื่อหนี้คางชําระมาลวงเวลาเดือนหนึ่งแลวก็ใหทําได 
 
มาตรา ๗๖๖  ถาจํานําตั๋วเงิน ทานใหผูรับจํานําเก็บเรียกเงินตามตั๋วเงินนั้นในวัน

ถึงกําหนด ไมจําเปนตองบอกกลาวกอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๖๗  เมื่อบังคับจํานําไดเงินจํานวนสุทธิเทาใด ทานวาผูรับจํานําตอง

จัดสรรชําระหนี้และอุปกรณเพ่ือใหเสร็จสิ้นไป และถายังมีเงินเหลือก็ตองสงคืนใหแกผูจํานํา หรือ
แกบุคคลผูควรจะไดเงินนั้น 

ถาไดเงินนอยกวาจํานวนคางชําระ ทานวาลูกหนี้ก็ยังคงตองรับใชในสวนที่ขาดอยู
นั้น 

 
มาตรา ๗๖๘  ถาจํานําทรัพยสินหลายสิ่งเพ่ือประกันหนี้แตรายหนึ่งรายเดียว 

ทานวาผูรับจํานําจะเลือกเอาทรัพยสินสิ่งหนึ่งส่ิงใดออกขายก็ได แตจะขายจนเกินกวาที่จําเปนเพื่อ
ใชเงินตามสิทธิแหงตนนั้นหาไดไม 
 

หมวด ๔ 
ความระงับสิ้นไปแหงการจาํนํา 

   
 

มาตรา ๗๖๙  อันจํานํายอมระงับสิ้นไป 
(๑) เมื่อหนี้ซึ่งจํานําเปนประกันอยูนั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใช

เพราะอายุความ หรือ 
(๒) เมื่อผูรับจํานํายอมใหทรัพยสินจํานํากลับคืนไปสูครอบครองของผูจํานํา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๔ 
เก็บของในคลงัสินคา 

   
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๗๗๐  อันวานายคลังสินคานั้น คือบุคคลผูรับทําการเก็บรักษาสินคาเพ่ือ

บําเหน็จเปนทางคาปกติของตน 
 
มาตรา ๗๗๑  บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยฝากทรัพยนั้น

ทานใหนํามาใชบังคับแกการเก็บของในคลังสินคาดวยเพียงเทาที่ไมขัดกับบทบัญญัติในลักษณะนี้ 
 
มาตรา ๗๗๒  บทบัญญัติมาตรา ๖๑๖, ๖๑๙, ๖๒๓, ๖๒๕, ๖๓๐, ๖๓๑ และ 

๖๓๒ อันวาดวยการรับขนนั้น ทานใหนํามาใชบังคับแกการเก็บของในคลังสินคา อนุโลมตามควร
แกบท 

 
มาตรา ๗๗๓  นายคลังสินคาจําตองยอมใหผูทรงใบรับของคลังสินคา หรือผูทรง

ประทวนสินคาตรวจสินคาและเอาตัวอยางไปไดในเวลาอันควรระหวางเวลาทํางานทุกเมื่อ 
 
มาตรา ๗๗๔  นายคลังสินคาจะเรียกใหผูฝากถอนสินคาไปกอนสิ้นระยะเวลาที่

ตกลงกันไวนั้น ทานวาหาอาจทําไดไม ถาไมมีกําหนดเวลาสงคืนสินคา นายคลังสินคาจะสงคืนได
ตอเมื่อบอกกลาวใหผูฝากทราบลวงหนาเดือนหนึ่ง แตทานมิใหผูฝากตองถูกบังคับใหถอนสินคา
ไปกอนเวลาลวงแลวสองเดือน นับแตวันที่ไดสงมอบฝากไว 
 

หมวด ๒ 
ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 

   
 

มาตรา ๗๗๕  ถาผูฝากตองการไซร นายคลังสินคาตองสงมอบเอกสารซึ่งเอา
ออกจากทะเบียนมีตนขั้วเฉพาะการอันมีใบรับของคลังสินคาฉบับหนึ่ง และประทวนสินคาฉบับ
หนึ่งใหแกผูฝาก 

 
มาตรา ๗๗๖  อันใบรับของคลังสินคานั้น ยอมใหสิทธิแกผูฝากที่จะสลักหลังโอน

กรรมสิทธิ์ในสินคาไปเปนของผูอ่ืนได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๗๗  อันประทวนสินคานั้น ยอมใหสิทธิแกผูฝากที่จะสลักหลังจํานํา

สินคาซึ่งจดแจงไวในประทวนได โดยไมตองสงมอบสินคานั้นแกผูรับสลักหลัง 
แตวาเมื่อผูฝากประสงคจะจํานําสินคา ตองแยกประทวนออกเสียจากใบรับของ

คลังสินคา และสงมอบประทวนนั้นใหแกผูรับสลักหลัง 
 
มาตรา ๗๗๘  ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา ตองมีเลขลําดับตรงกัน

กับเลขในตนขั้ว และลงลายมือช่ือของนายคลังสินคา 
อนึ่ง ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคานั้น ทานใหมีรายละเอียดดั่งกลาว

ตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือหรือย่ีหอ และสํานักของผูฝาก 
(๒) ที่ตั้งคลังสินคา 
(๓) คาบําเหน็จสําหรับเก็บรักษา 
(๔) สภาพของสินคาที่เก็บรักษา และน้ําหนักหรือขนาดแหงสินคานั้น กับทั้ง

สภาพ จํานวน และเคร่ืองหมายหีบหอ 
(๕) สถานที่และวันออกใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคานั้น 
(๖) ถาไดกําหนดกันไววาใหเก็บสินคาไวช่ัวเวลาเทาใดใหแจงกําหนดนั้นดวย 
(๗) ถาของที่เก็บรักษามีประกันภัย ใหแสดงจํานวนเงินที่ประกันภัยกําหนดเวลา

ที่ประกันภัย และช่ือหรือย่ีหอของผูรับประกันภัยดวย 
อนึ่ง นายคลังสินคาตองจดรายละเอียดทั้งนี้ลงไวในตนขั้วดวย 
 
มาตรา ๗๗๙  อันใบรับของคลังสินคาก็ดี ประทวนสินคาก็ดี ทานวาหาอาจออก

ใหหรือสลักหลังใหแกผูถือไดไม 
 
มาตรา ๗๘๐  เมื่อใดผูฝากสลักหลังประทวนสินคาใหแกผูรับจํานําคูสัญญาตอง

จดแจงการที่สลักหลังนั้นลงไวในใบรับของคลังสินคาดวย 
ถามิไดจดแจงไวดั่งนั้น ทานวาการจํานํานั้นหาอาจยกขึ้นเปนขอตอสูผูซื้อสินคา

สืบไปนั้นไดไม 
 
มาตรา ๗๘๑  เมื่อประทวนสินคาไดสลักหลังและสงมอบแกผูรับจํานําแลว ใหผู

ฝากกับผูรับจํานําจดลงไวในประทวนสินคาเปนสําคัญ วาไดจดขอความตามที่บัญญัติในมาตรา
กอนไวในใบรับของคลังสินคาแลว 

 
มาตรา ๗๘๒  เมื่อใดผูฝากจํานําสินคาและสงมอบประทวนสินคาแกผูรับสลัก

หลังแลว ผูรับสลักหลังเชนนั้นตองมีจดหมายบอกกลาวแกนายคลังสินคาใหทราบจํานวนหนี้ซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานําสินคานั้นเปนประกัน ทั้งจํานวนดอกเบี้ยและวันอันหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระ เมื่อนาย
คลังสินคาไดรับคําบอกกลาวเชนนั้นแลวตองจดรายการทั้งนั้นลงในตนขั้ว 

ถาและมิไดจดในตนข้ัวเชนนั้น  ทานวาการจํานํานั้นหาอาจจะยกขึ้นเปนขอตอสู
เจาหนี้ทั้งหลายของผูฝากไดไม 

 
มาตรา ๗๘๓  ผูทรงเอกสารอันมีทั้งใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคานั้น

จะใหนายคลังสินคาแยกสินคาที่เก็บรักษาไวออกเปนหลายสวนและใหสงมอบเอกสารแกตนสวน
ละใบก็ได ในกรณีเชนนี้ผูทรงเอกสารตองคืนเอกสารเดิมแกนายคลังสินคา 

อนึ่ง คาใชจายในการแยกสินคาและการสงมอบเอกสารใหมนั้น ผูทรงเอกสาร
ตองรับใช 

 
มาตรา ๗๘๔  กรรมสิทธิ์ในสินคาที่เก็บรักษาไวนั้น ทานวาอาจโอนไดแตดวย

สลักหลังใบรับของคลังสินคาเทานั้น 
 
มาตรา ๗๘๕  สินคาซึ่งเก็บรักษาไวนั้นอาจจํานําไดแตดวยสลักหลังประทวน

สินคาเมื่อประทวนสินคาไดสลักหลังแลว สินคานั้นจะจํานําแกผูอ่ืนอีกช้ันหนึ่งดวยสลักหลังใบรับ
ของคลังสินคาอยางเดียวกับสลักหลังประทวนสินคานั้นก็ได 

 
มาตรา ๗๘๖  ตราบใดสินคาที่เก็บรักษาไวไมไดจํานํา ทานวาจะโอนใบรับของ

คลังสินคาและประทวนสินคาไปตางหากจากกันไมไดอยูตราบนั้น 
 
มาตรา ๗๘๗  ในการสลักหลังลงในประทวนสินคาครั้งแรกนั้น ตองจดแจง

จํานวนหนี้ที่จํานําสินคาเปนประกัน ทั้งจํานวนดอกเบี้ยที่จะตองชําระและวันที่หนี้จะถึงกําหนด
ชําระดวย 

 
มาตรา ๗๘๘  อันสินคาที่เก็บรักษาไวในคลังนั้น  จะรับเอาไปไดแตเมื่อเวนคืน

ใบรับของคลังสินคา 
 
มาตรา ๗๘๙  ถาไดแยกประทวนสินคาออกสลักหลังจํานําแลวจะรับเอาสินคาได

แตเมื่อเวนคืนทั้งใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 
แตวาผูทรงใบรับของคลังสินคาอาจใหคืนสินคาแกตนไดในเวลาใด ๆ เมื่อ

วางเงินแกนายคลังสินคาเต็มจํานวนหนี้ซึ่งลงไวในประทวนสินคา กับทั้งดอกเบี้ยจนถึงวันกําหนด
ชําระหนี้นั้นดวย 

อนึ่ง จํานวนเงินที่วางเชนนี้นายคลังสินคาตองชําระแกผูทรงประทวนสินคาในเมื่อ
เขาเวนคืนประทวนนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๙๐  ถาหนี้ซึ่งสินคาจํานําเปนประกันมิไดชําระเมื่อวันถึงกําหนดไซร ผู

ทรงประทวนสินคาเมื่อไดย่ืนคําคัดคานตามระเบียบแลวชอบที่จะใหนายคลังสินคาขายทอดตลาด
สินคานั้นได แตทานหามมิใหขายทอดตลาดกอนแปดวันนับแตวันคัดคาน 

 
มาตรา ๗๙๑  ผูทรงประทวนสินคาตองมีจดหมายบอกกลาวใหผูฝากทราบเวลา

และสถานที่จะขายทอดตลาด 
 
มาตรา ๗๙๒  นายคลังสินคาตองหักเงินที่คางชําระแกตนเนื่องดวยการเก็บรกัษา

สินคานั้นจากจํานวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดได และเมื่อผูทรงประทวนสินคานําประทวนมา
เวนคืน ตองเอาเงินที่เหลือนั้นใหตามจํานวนที่คางชําระแกเขา 

ถามีเงินเหลือเทาใด ตองใชแกผู รับจํานําคนหลังเมื่อเขาเวนคืนใบรับของ
คลังสินคาหรือถาไมมีผูรับจํานําคนหลัง หรือผูรับจํานําคนหลังไดรับชําระหนี้แลว ก็ใหชําระเงินที่
เหลืออยูนั้นแกผูทรงใบรับของคลังสินคา 

 
มาตรา ๗๙๓  ถาจํานวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดไดไมพอชําระหนี้แกผูทรง

ประทวนสินคาไซร นายคลังสินคาตองคืนประทวนสินคาแกเขา กับจดบอกจํานวนเงินที่ไดชําระลง
ไวในประทวนสินคานั้น แลวจดลงไวในสมุดบัญชีของตนดวย 

 
มาตรา ๗๙๔  ผูทรงประทวนสินคาจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาจํานวนเงินที่ยังคางชําระ

นั้นแกผูสลักหลังคนกอน ๆ ทั้งหมด หรือแตคนใดคนหนึ่งได แตตองไดขายทอดตลาดภายใน
เดือนหนึ่งนับแตวันคัดคาน 

อนึ่ง ทานหามมิใหฟองไลเบี้ยเมื่อพนเวลาปหนึ่งนับแตวันขายทอดตลาด 
 
มาตรา ๗๙๕  บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยตั๋วเงินนั้นทาน

ใหใชไดถึงประทวนสินคาและใบรับของคลังสินคาซึ่งไดสลักหลังอยางประทวนสินคานั้นดวย เพียง
ที่ไมขัดกับบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะนี้ 

 
มาตรา ๗๙๖  ถาเอกสารมีทั้งใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคาหรือแต

อยางหนึ่งอยางใดสูญหายไป เมื่อผูทรงเอกสารนั้น ๆ ใหประกันตามสมควรแลวจะใหนายคลัง
สินคาออกใหใหมก็ได 

ในกรณีเชนนี้นายคลังสินคาตองจดหมายลงไวในตนขั้วเปนสําคัญ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๕ 
ตัวแทน 

   
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๗๙๗  อันวาสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งใหบุคคลคนหนึ่งเรียกวา

ตัวแทน มีอํานาจทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาตัวการ และตกลงจะทําการดั่งนั้น 
อันความเปนตัวแทนนั้นจะเปนโดยตั้งแตงแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ยอมได 
 
มาตร ๗๙๘  กิจการอันใดทานบังคับไวโดยกฎหมายวาตองทําเปนหนังสือ การ

ตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ตองทําเปนหนังสือดวย 
กิจการอันใดทานบังคับไววาตองมีหลักฐานเปนหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อ

กิจการอันนั้นก็ตองมีหลักฐานเปนหนังสือดวย 
 
มาตรา ๗๙๙  ตัวการคนใดใชบุคคลผูไรความสามารถเปนตัวแทน ทานวา

ตัวการคนนั้นยอมตองผูกพันในกิจการที่ตัวแทนกระทํา 
 
มาตรา ๘๐๐  ถาตัวแทนไดรับมอบอํานาจแตเฉพาะการ ทานวาจะทําการแทน

ตัวการไดแตเพียงในสิ่งที่จําเปน เพ่ือใหกิจอันเขาไดมอบหมายแกตนนั้นสําเร็จลุลวงไป 
 
มาตรา ๘๐๑  ถาตัวแทนไดรับมอบอํานาจทั่วไป ทานวาจะทํากิจใด ๆ ในทาง

จัดการแทนตัวการก็ยอมทําไดทุกอยาง 
แตการเชนอยางจะกลาวตอไปนี้ ทานวาหาอาจจะทําไดไม คือ 
(๑) ขายหรือจํานองอสังหาริมทรัพย 
(๒) ใหเชาอสังหาริมทรัพยกวาสามปข้ึนไป 
(๓) ให 
(๔) ประนีประนอมยอมความ 
(๕) ย่ืนฟองตอศาล 
(๖) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
 
มาตรา ๘๐๒  ในเหตุฉุกเฉิน เพ่ือจะปองกันมิใหตัวการตองเสียหาย ทานให

สันนิษฐานไวกอนวาตัวแทนจะทําการใด ๆ เชนอยางวิญูชนจะพึงกระทํา ก็ยอมมีอํานาจจะทําได
ทั้งส้ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๐๓  ตัวแทนไมมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จ เวนแตจะไดมีขอตกลงกันไวใน

สัญญาวามีบําเหน็จ หรือทางการที่คูสัญญาประพฤติตอกันนั้นเปนปริยายวามีบําเหน็จ หรือเคย
เปนธรรมเนียมมีบําเหน็จ 

 
มาตรา ๘๐๔  ถาในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลายคนเพือ่แกการ

อันเดียวกันไซร ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาตัวแทนจะตางคนตางทําการนั้น ๆ แยกกันไมได 
 
มาตรา ๘๐๕  ตัวแทนนั้น เมื่อไมไดรับความยินยอมของตัวการจะเขาทํานิติกรรม

อันใดในนามของตัวการทํากับตนเองในนามของตนเองหรือในฐานเปนตัวแทนของบุคคลภายนอก
หาไดไม เวนแตนิติกรรมนั้นมีเฉพาะแตการชําระหนี้ 

 
มาตรา ๘๐๖  ตัวการซึ่งมิไดเปดเผยชื่อจะกลับแสดงตนใหปรากฏและเขารับเอา

สัญญาใด ๆ ซึ่งตัวแทนไดทําไวแทนตนก็ได แตถาตัวการผูใดไดยอมใหตัวแทนของตนทําการออก
หนาเปนตัวการไซร ทานวาตัวการผูนั้นหาอาจจะทําใหเส่ือมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขา
มีตอตัวแทน และเขาขวนขวายไดมาแตกอนที่รูวาเปนตัวแทนนั้นไดไม 

 
หมวด ๒ 

หนาที่และความรับผิดของตวัแทนตอตัวการ 
   

 
มาตรา ๘๐๗  ตัวแทนตองทําการตามคําส่ังแสดงออกชัดหรือโดยปริยายของ

ตัวการเมื่อไมมีคําส่ังเชนนั้น ก็ตองดําเนินตามทางที่เคยทํากันมาในกิจการคาขายอันเขาใหตนทํา
อยูนั้น 

อนึ่ง บทบัญญัติมาตรา ๖๕๙ วาดวยการฝากทรัพยนั้น ทานใหนํามาใชดวยโดย
อนุโลมตามควร 

 
มาตรา ๘๐๘  ตัวแทนตองทําการดวยตนเอง เวนแตจะมีอํานาจใชตัวแทนชวงทํา

การได 
 
มาตรา ๘๐๙  เมื่อตัวการมีประสงคจะทราบความเปนไปของการที่ไดมอบหมาย

แกตัวแทนนั้นในเวลาใด ๆ ซึ่งสมควรแกเหตุ ตัวแทนก็ตองแจงใหตัวการทราบ อนึ่งเมื่อการเปน
ตัวแทนนั้นสิ้นสุดลงแลว ตัวแทนตองแถลงบัญชีดวย 

 
มาตรา ๘๑๐  เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนบรรดาที่ตัวแทนไดรับไวเก่ียวดวยการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนตัวแทนนั้น ทานวาตัวแทนตองสงใหแกตัวการจงสิ้น 
อนึ่ง สิทธิทั้งหลายซึ่งตัวแทนขวนขวายไดมาในนามของตนเอง แตโดยฐานที่ทํา

การแทนตัวการนั้น ตัวแทนก็ตองโอนใหแกตัวการจงสิ้น 
 
มาตรา ๘๑๑  ถาตัวแทนเอาเงินซึ่งควรจะไดสงแกตัวการ หรือซึ่งควรจะใชในกิจ

ของตัวการนั้นไปใชสอยเปนประโยชนตนเสีย ทานวาตัวแทนตองเสียดอกเบี้ยในเงินนั้นนบัแตวนัที่
ไดเอาไปใช 

 
มาตรา ๘๑๒  ถามีความเสียหายเกิดขึ้นอยางใดๆ เพราะความประมาทเลินเลอ

ของตัวแทนก็ดี เพราะไมทําการเปนตัวแทนก็ดี หรือเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจก็ดี ทานวาตัวแทนจะตองรับผิด 

 
มาตรา ๘๑๓  ตัวแทนผูใดตั้งตัวแทนชวงตามที่ตัวการระบุตัวใหตั้ง ทานวา

ตัวแทนผูนั้นจะตองรับผิดแตเพียงในกรณีที่ตนไดรูวาตัวแทนชวงนั้นเปนผูที่ไมเหมาะแกการ หรือ
เปนผูที่ไมสมควรไววางใจแลวและมิไดแจงความนั้นใหตัวการทราบหรือมิไดเลิกถอนตัวแทนชวง
นั้นเสียเอง 

 
มาตรา ๘๑๔  ตัวแทนชวงยอมรับผิดโดยตรงตอตัวการฉันใดกลับกันก็ฉันนั้น 
 

หมวด ๓ 
หนาที่และความรับผิดของตวัการตอตัวแทน 

   
 

มาตรา ๘๑๕  ถาตัวแทนมีประสงคไซร ตัวการตองจายเงินทดรองใหแกตัวแทน
ตามจํานวนที่จําเปน เพ่ือทําการอันมอบหมายแกตัวแทนนั้น 

 
มาตรา ๘๑๖  ถาในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแกตนนั้นตัวแทนไดออก

เงินทดรองหรือออกเงินคาใชจายไป ซึ่งพิเคราะหตามเหตุควรนับวาเปนการจําเปนไดไซร ทานวา
ตัวแทนจะเรียกเอาเงินชดใชจากตัวการ รวมทั้งดอกเบี้ยนับแตวันที่ไดออกเงินไปนั้นดวยก็ได 

ถาในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแกตนนั้น ตัวแทนตองรับภาระเปนหนี้ข้ึน
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งพิเคราะหตามเหตุควรนับวาเปนการจําเปนไดไซร ทานวาตัวแทนจะเรียกให
ตัวการชําระหนี้แทนตนก็ได หรือถายังไมถึงเวลากําหนดชําระหนี้ จะใหตัวการใหประกันอัน
สมควรก็ได 

ถาในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแกตนนั้น เปนเหตุใหตัวแทนตอง
เสียหายอยางหนึ่งอยางใด มิใชเปนเพราะความผิดของตนเองไซร ทานวาตัวแทนจะเรียกเอาคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สินไหมทดแทนจากตัวการก็ได 
 
มาตรา ๘๑๗  ในกรณีที่มีบําเหน็จตัวแทนถาไมมีขอสัญญาตกลงกันไวเปนอยาง

อ่ืนทานวาบําเหน็จนั้นพึงจายใหตอเมื่อการเปนตัวแทนไดสุดสิ้นลงแลว 
 
มาตรา ๘๑๘  การในหนาที่ตัวแทนสวนใดตัวแทนไดทํามิชอบในสวนนั้น ทานวา

ตัวแทนไมมีสิทธิจะไดบําเหน็จ 
 
มาตรา ๘๑๙  ตัวแทนชอบที่จะยึดหนวงทรัพยสินอยางใด ๆ  ของตัวการอันตก

อยูในความครอบครองของตนเพราะเปนตัวแทนนั้นเอาไวได จนกวาจะไดรับเงินบรรดาคางชําระ
แกตนเพราะการเปนตัวแทน 
 

หมวด ๔ 
ความรับผดิของตัวการและตัวแทนตอบคุคลภายนอก 

   
 

มาตรา ๘๒๐  ตัวการยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอัน
ตัวแทนหรือตัวแทนชวงไดทําไปภายในขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน 

 
มาตรา ๘๒๑  บุคคลผูใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดีรู

แลวยอมใหบุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี ทานวาบุคคลผูนั้น
จะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกผูสุจริตเสมือนวาบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเปนตัวแทนของตน 

 
มาตรา ๘๒๒  ถาตัวแทนทําการอันใดเกินอํานาจตัวแทน แตทางปฏิบัติของ

ตัวการทําใหบุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อวาการอันนั้นอยูภายในขอบอํานาจของ
ตัวแทนไซรทานใหใชบทบัญญัติมาตรากอนนี้เปนบทบังคับ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘๒๓  ถาตัวแทนกระทําการอันใดอันหนึ่งโดยปราศจากอํานาจก็ดี หรือ

ทํานอกทําเหนือขอบอํานาจก็ดี ทานวายอมไมผูกพันตัวการ เวนแตตัวการจะใหสัตยาบันแกการ
นั้น 

ถาตัวการไมใหสัตยาบัน ทานวาตัวแทนยอมตองรับผิดตอบุคคลภายนอกโดย
ลําพังตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาบุคคลภายนอกนั้นไดรูอยูวาตนทําการโดยปราศจากอํานาจ 
หรือทํานอกเหนือขอบอํานาจ 

 
มาตรา ๘๒๔  ตัวแทนคนใดทําสัญญาแทนตัวการซึ่งอยูตางประเทศและมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภูมิลําเนาในตางประเทศ ทานวาตัวแทนคนนั้นจะตองรับผิดตามสัญญานั้นแตลําพังตนเอง แมทั้ง
ช่ือของตัวการจะไดเปดเผยแลว เวนแตขอความแหงสัญญาจะแยงกันกับความรับผิดของตัวแทน 

 
มาตรา ๘๒๕  ถาตัวแทนเขาทําสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแกอามิสสินจาง

เปนทรัพยสินอยางใด ๆ หรือประโยชนอยางอ่ืนอันบุคคลภายนอกไดใหเปนลาภสวนตัวก็ดี หรือ
ใหคํามั่นวาจะใหก็ดี ทานวาตัวการหาตองผูกพันในสัญญาซึ่งตัวแทนของตนไดทํานั้นไม เวนแต
ตัวการจะไดยินยอมดวย 

 
หมวด ๕ 

ความระงับสิ้นไปแหงสัญญาตัวแทน 
   

 
มาตรา ๘๒๖  อันสัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไปดวยตัวการถอนตัวแทน หรือ

ดวยตัวแทนบอกเลิกเปนตัวแทน 
อนึ่ง สัญญาตัวแทนยอมระงับสิ้นไป เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตาย หรือตก

เปนผูไรความสามารถ หรือลมละลาย เวนแตจะปรากฏวาขัดกับขอสัญญาหรือสภาพแหงกิจการ
นั้น 

 
มาตรา ๘๒๗  ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเปนตัวแทนเสียใน

เวลาใด ๆ ก็ไดทุกเมื่อ 
คูสัญญาฝายซึ่งถอนตัวแทนหรือบอกเลิกเปนตัวแทนในเวลาที่ไมสะดวกแกอีก

ฝายหนึ่ง จะตองรับผิดตอคูสัญญาฝายนั้นในความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการนั้น เวนแตใน
กรณีที่เปนความจําเปนอันมิอาจจะกาวลวงเสียได 

 
มาตรา ๘๒๘  เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตายก็ดี ตัวการตกเปน

ผูไรความสามารถหรือลมละลายก็ดี ทานวาตัวแทนตองจัดการอันสมควรทุกอยางเพ่ือจะปกปก
รักษาประโยชนอันเขาไดมอบหมายแกตนไปจนกวาทายาทหรือผูแทนของตัวการจะอาจเขาปกปก
รักษาประโยชนนั้น ๆ ได 

 
มาตรา ๘๒๙  เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวแทนตายก็ดี ตัวแทนตก

เปนผูไรความสามารถหรือลมละลายก็ดี ทานวาทายาทหรือบุคคลผูรับหนาที่ดูแลทรัพยมรดกของ
ตัวแทนโดยชอบดวยกฎหมายตองบอกกลาวแกตัวการและจัดการเพ่ือปกปกรักษาประโยชนของ
ตัวการไปตามสมควรแกพฤติการณ จนกวาตัวการอาจเขาปกปกรักษาประโยชนนั้น ๆ ได 

 
มาตรา ๘๓๐  อันเหตุที่ทําใหสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปนั้นจะเกิดแตตัวการหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตัวแทนก็ตาม ทานหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง จนกวาจะไดบอกกลาวเหตุนั้น 
ๆ ไปยังคูสัญญาฝายนั้นแลว หรือจนกวาคูสัญญาฝายนั้นจะไดทราบเหตุแลว 

 
มาตรา ๘๓๑  อันความระงับสิ้นไปแหงสัญญาตัวแทนนั้น ทานหามมิใหยกข้ึน

เปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต เวนแตบุคคลภายนอกหากไมทราบความนั้นเพราะ
ความประมาทเลินเลอของตนเอง 

 
มาตรา ๘๓๒  ในเมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป  ตัวการชอบที่จะเรียกใหเวนคืน

หนังสือมอบอํานาจอยางใด ๆ อันไดใหไวแกตัวแทนนั้นได 
 

หมวด ๖ 
ตัวแทนคาตาง 

   
 

มาตรา ๘๓๓  อันวาตัวแทนคาตาง คือบุคคลซึ่งในทางคาขายของเขายอมทําการ
ซื้อหรือขายทรัพยสิน หรือรับจัดทํากิจการคาขายอยางอ่ืนในนามของตนเองตางตัวการ 

 
มาตรา ๘๓๔  ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ทานวาตัวแทนคาตางชอบที่จะ

ไดรับบําเหน็จโดยอัตราตามธรรมเนียมเพื่อกิจการคาขายอันตนไดจัดการใหตกลงไปนั้นทุกรายไป 
 
มาตรา ๘๓๕  บทบัญญัติทั้งหลายแหงประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยตัวแทนนั้น

ทานใหใชบังคับถึงตัวแทนคาตางดวยเพียงที่ไมขัดกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 
 
มาตรา ๘๓๖  บุคคลผูไรความสามารถหาอาจจะทําการเปนตัวแทนคาตางไดไม

เวนแตจะไดรับอํานาจโดยชอบใหทําได 
 
มาตรา ๘๓๗  ในการที่ตัวแทนคาตางทําการขายหรือซื้อหรือจัดทํากิจการคาขาย

อยางอ่ืนตางตัวการนั้น ทานวาตัวแทนคาตางยอมไดซึ่งสิทธิอันมีตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในกิจการ
เชนนั้น และตัวแทนคาตางยอมเปนผูตองผูกพันตอคูสัญญาฝายนั้นดวย 

 
มาตรา ๘๓๘  ถาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมชําระหนี้ไซร ทานวาตัวแทนคาตางหา

ตองรับผิดตอตัวการเพื่อชําระหนี้นั้นเองไม เวนแตจะไดมีขอกําหนดในสัญญาหรือมีปริยายแต
ทางการที่ตัวการกับตัวแทนประพฤติตอกัน หรือมีธรรมเนียมในทองถ่ินวาจะตองรับผิดถึงเพียง
นั้น 

อนึ่ง ตัวแทนคาตางคนใดเขารับประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยนัยดังกลาวมา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในวรรคกอนนั้นไซร ทานวาตัวแทนคนนั้นชื่อวาเปนตัวแทนฐานประกัน ชอบที่จะไดรับบําเหน็จ
พิเศษ 

 
มาตรา ๘๓๙  ถาตัวแทนคาตางไดทําการขายเปนราคาต่ําไปกวาที่ตัวการกําหนด

หรือทําการซื้อเปนราคาสูงไปกวาที่ตัวการกําหนดไซร หากวาตัวแทนรับใชเศษที่ขาดเกินนั้นแลว
ทานวาการขายหรือการซื้ออันนั้นตัวการก็ตองรับขายรับซื้อ 

 
มาตรา ๘๔๐  ถาตัวแทนคาตางไดทําการขายไดราคาสูงกวาที่ตัวการกําหนด หรือ

ทําการซื้อไดราคาต่ํากวาที่ตัวการกําหนดไซร ทานวาตัวแทนหาอาจจะถือเอาเปนประโยชนของตน
ไดไม ตองคิดใหแกตัวการ 

 
มาตรา ๘๔๑  ตัวแทนคาตางทําการไปอยางไรบาง ทานใหแถลงรายงานแก

ตัวการและเมื่อไดทําการคาตางเสร็จลงแลว ก็ใหแจงแกตัวการทราบมิใหชักชา 
 
มาตรา ๘๔๒  เมื่อใดเขามอบหมายทรัพยสินไวแกตัวแทนคาตางทานใหนํา

บทบัญญัติทั้งหลายแหงประมวลกฎหมายนี้ ลักษณะฝากทรัพยมาใชบังคับ อนุโลมตามควร 
อนึ่ง ในกรณีที่เปนความจําเปนอันมิกาวลวงเสียได ทานวาตัวแทนคาตางจะ

จัดการแกทรัพยสินนั้นตามวิธีการดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๖๓๑ วาดวยรับขนนั้นก็ได 
 
มาตรา ๘๔๓  ตัวแทนคาตางคนใดไดรับคําส่ังใหขายหรือซื้อทรัพยสินอันมี

รายการขานราคาของสถานแลกเปลี่ยน ทานวาตัวแทนคนนั้นจะเปนผูซื้อหรือผูขายเองก็ได เวนแต
จะมีขอหามไวชัดแจงโดยสัญญา ในกรณีเชนนั้น ราคาอันจะพึงใชเงินแกกันก็พึงกําหนดตาม
รายการขานราคาทรัพยสินนั้น ณ สถานแลกเปลี่ยนในเวลาเมื่อตัวแทนคาตางใหคําบอกกลาววา
ตนจะเปนผูซื้อหรือผูขาย 

เมื่อตัวการรับคําบอกกลาวเชนนั้น ถาไมบอกปดเสียในทันที ทานใหถือวาตัวการ
เปนอันไดสนองรับการนั้นแลว 

อนึ่ง แมในกรณีเชนนั้น ตัวแทนคาตางจะคิดเอาบําเหน็จก็ยอมคิดได 
 
มาตรา ๘๔๔  ในระหวางตัวการกับตัวแทนคาตาง ทานใหถือวากิจการอันตัวแทน

ไดทําใหตกลงไปนั้น ยอมมีผลเสมือนดั่งวาไดทําใหตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๖ 
นายหนา 

   
 

มาตรา ๘๔๕  บุคคลผูใดตกลงจะใหคาบําเหน็จแกนายหนาเพ่ือที่ช้ีชองใหไดเขา
ทําสัญญาก็ดี จัดการใหไดทําสัญญากันก็ดี ทานวาบุคคลผูนั้นจะตองรับผิดใชคาบําเหน็จก็ตอเมื่อ
สัญญานั้นไดทํากันสําเร็จเนื่องแตผลแหงการที่นายหนาไดช้ีชองหรือจัดการนั้น ถาสัญญาที่ไดทํา
กันไวนั้นมีเง่ือนไขเปนเง่ือนบังคับกอนไซร ทานวาจะเรียกรองบําเหน็จคานายหนายังหาไดไม
จนกวาเง่ือนไขนั้นสําเร็จแลว 

นายหนามีสิทธิจะไดรับชดไดคาใชจายที่ไดเสียไปก็ตอเมื่อไดตกลงกันไวเชนนั้น
ความขอนี้ทานใหใชบังคับแมถึงวาสัญญาจะมิไดทํากันสําเร็จ 

 
มาตรา ๘๔๖  ถากิจการอันไดมอบหมายแกนายหนานั้น โดยพฤติการณเปนที่

คาดหมายไดวายอมทําใหแตเพ่ือจะเอาคาบําเหน็จไซรทานใหถือวาไดตกลงกันโดยปริยายวามีคา
บําเหน็จนายหนา 

คาบําเหน็จนั้นถามิไดกําหนดจํานวนกันไว ทานใหถือวาไดตกลงกันเปนจํานวน
ตามธรรมเนียม 

 
มาตรา ๘๔๗  ถานายหนาทําการใหแกบุคคลภายนอกดวยก็ดี หรือไดรับคํามั่น

แตบุคคลภายนอกเชนนั้นวาจะใหคาบําเหน็จอันไมควรแกนายหนาผูกระทําการโดยสุจริตก็ดีเปน
การฝาฝนตอการที่ตนเขารับทําหนาที่ไซร ทานวานายหนาหามีสิทธิจะไดรับคาบําเหน็จหรือรับ
ชดใชคาใชจายที่ไดเสียไปไม 

 
มาตรา ๘๔๘  ตัวนายหนาไมตองรับผิดไปถึงการชําระหนี้ตามสัญญาซึ่งไดทําตอ

กันเพราะตนเปนสื่อ เวนแตจะมิไดบอกชื่อของฝายหนึ่งใหรูถึงอีกฝายหนึ่ง 
 
มาตรา ๘๔๙  การรับเงินหรือรับชําระหนี้อันจะพึงชําระตามสัญญานั้น ทานให

สันนิษฐานไวกอนวานายหนายอมไมมีอํานาจที่จะรับแทนผูเปนคูสัญญา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๗ 
ประนีประนอมยอมความ 

   
 

มาตรา ๘๕๐  อันวาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้ง
สองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีข้ึนนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแก
กัน 

 
มาตรา ๘๕๑  อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปน

หนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปน
สําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 

 
มาตรา ๘๕๒  ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ยอมทําใหการ

เรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญา
นั้นวาเปนของตน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๘ 
การพนันและขันตอ 
   

 
มาตรา ๘๕๓  อันการพนันหรือขันตอ ทานวาหากอใหเกิดหนี้ไม ส่ิงที่ไดใหกันไป

ในการพนันหรือขันตอก็จะทวงคืนไมได เพราะเหตุหามูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดมิได 
ขอบัญญัติที่กลาวนี้ ทานใหใชตลอดถึงขอตกลงเปนมูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดอัน

ฝายขางเสียพนันขันตอหากทําใหแกอีกฝายหนึ่งเพ่ือจะใชหนี้เงินพนันหรือขันตอนั้นดวย 
 
มาตรา ๘๕๔  อันการออกสลากกินแบงก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ทานวาเปน

สัญญาอันจะผูกพันตอเมื่อรัฐบาลไดใหอํานาจหรือใหสัตยาบันแกการนั้นเฉพาะราย นอกนั้นทาน
ใหบังคับตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕๓ 

 
มาตรา ๘๕๕  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๑๒ และ ๙๑๖ ตั๋วเงินหรือ

เอกสารอยางอ่ืนทุกฉบับซึ่งออกใหเต็มจํานวน หรือแตโดยสวนเพื่อแทนเงินใด ๆ อันไดแตชนะ
พนันหรือขันตอก็ดี ออกใหเพ่ือใชเงินที่ยืมมาใชในการพนันหรือขันตอเชนวานั้นก็ดี ทานวาไม
สมบูรณ 

เพ่ือประโยชนแหงบทบัญญัตินี้ เงินรายใดใหยืมแกบุคคลกําลังเลนการพนันหรือ
ขันตอ ในเวลาหรือ ณ สถานที่เลนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเงินนั้นไดใหยืมไปเพื่อเลน
การพนันหรือขันตอ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑๙ 
บัญชีเดนิสะพดั 
   

 
มาตรา ๘๕๖  อันวาสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลง

กันวาสืบแตนั้นไป หรือในช่ัวเวลากําหนดอันใดอันหนึ่ง ใหตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต
บางสวนอันเกิดขึ้นแตกิจการในระหวางเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน และคงชําระแตสวนที่เปน
จํานวนคงเหลือโดยดุลภาค 

 
มาตรา ๘๕๗  การนําตั๋วเงินลงเปนรายการในบัญชีเดินสะพัดนั้น ทานให

สันนิษฐานไวกอนวาไดลงดวยเง่ือนไขวาจะมีผูชําระเงินตามตั๋วนั้นถาและตั๋วนั้นมิไดชําระเงินไซร 
จะเพิกถอนรายการอันนั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๘๕๘  ถาคูสัญญามิไดกําหนดกันไววาใหหักทอนบัญชีโดยระยะเวลา

อยางไรไซร ทานใหถือเอาเปนกําหนดหกเดือน 
 
มาตรา ๘๕๙  คูสัญญาฝายใดจะบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดและใหหักทอน

บัญชีกันเสียในเวลาใด ๆ ก็ได ถาไมมีอะไรปรากฏเปนขอขัดกับที่กลาวมานี้ 
 
มาตรา ๘๖๐  เงินสวนที่ผิดกันอยูนั้นถายังมิไดชําระ ทานใหคิดดอกเบี้ยนับแต

วันที่หักทอนบัญชีเสร็จเปนตนไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๗ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒๐ 
ประกันภัย 

   
หมวด ๑ 

บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๘๖๑  อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช

คาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ย
ประกันภัย 

 
มาตรา ๘๖๒  ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหม

ทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ย

ประกันภัย 
คําวา “ผู รับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหม

ทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได 
 
มาตรา ๘๖๓  อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียใน

เหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด 
 
มาตรา ๘๖๔  เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะขึ้นเปนขอพิจารณา

ในการวางกําหนดจํานวนเบี้ยประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไปหามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้น
ไปผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัยตามสวน 

 
มาตรา ๘๖๕  ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณี

ประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวน
เสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีกหรือให
บอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้น
เปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบ
มูลอันจะบอกลางไดก็ดี หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นเปนอันระงับสิ้นไป 
 
มาตรา ๘๖๖  ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา ๘๖๕ นั้นก็ดี

หรือรูวาขอแถลงความเปนความเท็จก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้นหากใชความระมัดระวังดั่งจะพึง
คาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอันสมบูรณ 

 
มาตรา ๘๖๗  อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใด

อยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดหรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะ
ฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 

ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผู เอา
ประกันภัยฉบับหนึ่ง 

กรมธรรมประกันภัย ตองลงลายมือช่ือของผูรับประกันภัยและมีรายการดั่ง
ตอไปนี้ 

(๑) วัตถุที่เอาประกันภัย 
(๒) ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 
(๓) ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว 
(๔) จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(๕) จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
(๖) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดไว

ดวย 
(๗) ช่ือหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย 
(๘) ช่ือหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย 
(๙) ช่ือของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 
(๑๐) วันทําสัญญาประกันภัย 
(๑๑) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย 
 
มาตรา ๘๖๘  อันสัญญาประกันภัยทะเล ทานใหบังคับตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายทะเล 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ประกันวินาศภัย 
   

สวนที่ ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๘๖๙  อันคําวา “วินาศภัย” ในหมวดนี้ ทานหมายรวมเอาความเสียหาย

อยางใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเปนเงินได 
 
มาตรา ๘๗๐  ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นพรอมกันเพื่อ

ความวินาศภัยอันเดียวกัน และจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นทวมจํานวนที่วินาศ
จริงไซร ทานวาผูรับประโยชนชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเทานั้น
ผูรับประกันภัยแตละคนตองใชเงินจํานวนวินาศจริงแบงตามสวนมากนอยที่ตนไดรับประกันภัยไว 

อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาไดทําพรอมกัน 
ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นสืบเนื่องเปนลําดับกัน ทานวา

ผูรับประกันภัยคนแรกจะตองรับผิดเพื่อความวินาศภัยกอน ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัย
คนแรกไดใชนั้นยังไมคุมจํานวนวินาศภัยไซร ผูรับประกันภัยคนถัดไปก็ตองรับผิดในสวนที่ยังขาด
อยูนั้นตอ ๆ กันไปจนกวาจะคุมวินาศ 

 
มาตรา ๘๗๑  ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นพรอมกันก็ดี 

หรือสืบเนื่องเปนลําดับกันก็ดี ทานวาการที่ยอมสละสิทธิอันมีตอผูรับประกันภัยรายหนึ่งนั้น ไม
กระทบกระทั่งถึงสิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัยรายอื่น ๆ 

 
มาตรา ๘๗๒  กอนเริ่มเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แต

ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ยประกันภัยกึ่งจํานวน 
 
มาตรา ๘๗๓  ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอย

ถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว และลด
จํานวนเงินเบี้ยประกันภัย 

การลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้น ใหเปนผลตอในอนาคต 
 
มาตรา ๘๗๔  ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัย

ชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหมทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตก
ลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวนเบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๗๕  ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผู เอา

ประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติกฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัย
ก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยและบอกกลาวการโอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัย
นั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร
ทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ 

 
มาตรา ๘๗๖  ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอา

ประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้

บังคับตามควรแกเร่ือง แตกระนั้นก็ดีถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวนเพื่ออายุประกันภัย
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้น
สุดลง 

 
มาตรา ๘๗๗  ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) เพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
(๒) เพ่ือความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไวเพราะได

จัดการตามสมควรเพื่อปองปดความวินาศภัย 
(๓) เพ่ือบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอา

ประกันภัยไวนั้นมิใหวินาศ 
อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้น

ไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณ
อันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น 

ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว 
 
มาตรา ๘๗๘  คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตอง

เปนผูออกใช 
 
มาตรา ๘๗๙  ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนซึ่ง

ไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผู
เอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในความวินาศภัยอันเปนผลโดยตรงมาแตความไม
สมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๘๘๐   ถ าความวินาศภัยนั้ น ได เ กิดขึ้ น เพราะการกระทํ าของ

บุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัย
ยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยและของผูรับประโยชนซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิให
ผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิของตนใหเส่ือมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนในการที่
เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น 

 
มาตรา ๘๘๑  ถาความวินาศเกิดขึ้นเพราะภัยมีข้ึนดั่งผู รับประกันภัยตกลง

ประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาว
แกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 

ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจน
ไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได 

 
มาตรา ๘๘๒  ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพน

กําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย 
ในการเรียกใหใชหรือใหคืนเบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาสอง

ปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใชหรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกําหนด 
 

สวนที่ ๒ 
วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน 

   
 

มาตรา ๘๘๓  อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้น ยอมคุมถึงความวินาศภัยทุก
อยางซึ่งอาจเกิดแกของที่ขนสงในระหวางเวลาตั้งแตผูขนสงไดรับของไป จนไดสงมอบของนั้นแก
ผูรับตราสง และจํานวนคาสินไหมทดแทนนั้น ยอมกําหนดตามที่ของซึ่งขนสงนั้นจะไดมีราคาเมื่อ
ถึงตําบลอันกําหนดใหสง 

 
มาตรา ๘๘๔  ถาของซึ่งขนสงนั้นไดเอาประกันภัยเมื่ออยูในระหวางสงเดินทางไป

ทานใหคิดมูลประกันภัยในของนั้นนับรวมทั้งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผูขนสงไดรับของ
และใหเพ่ิมคาระวางสงของไปยังสถานที่สงมอบแกผูรับตราสง กับทั้งคาใชจายอื่น ๆ เนื่องดวย
การสงของไปนั้นเขาดวย 

กําไรอันจะพึงไดในเวลาเมื่อสงมอบของนั้น ยอมจะคิดรวมเขาเปนมูลประกันภัย
ไดตอเมื่อไดมีขอตกลงกันไวเชนนั้นชัดแจง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๒
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๘๕  อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้น ถึงแมการขนสงจะตองสะดุด

หยุดลงชั่วขณะหรือจะตองเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีขนสงอยางหนึ่งอยางใดโดยเหตุจําเปนใน
ระหวางสงเดินทางก็ดี ทานวาสัญญานั้นก็ยอมคงเปนอันสมบูรณอยู เวนแตจะไดระบุไวในสัญญา
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๘๘๖  อันกรมธรรมประกันภัยในการรับขนนั้น นอกจากท่ีไดระบุไวแลว

ในมาตรา ๘๖๗ ตองมีรายการเพิ่มขึ้นอีกดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) ระบุทางและวิธีขนสง 
(๒) ช่ือหรือย่ีหอของผูขนสง 
(๓) สถานที่ซึ่งกําหนดใหรับและสงมอบของ 
(๔) กําหนดระยะเวลาขนสงตามแตมี 
 

สวนที่ ๓ 
ประกันภัยค้าํจุน 
   

 
มาตรา ๘๘๗  อันวาประกันภัยค้ําจุนนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัย

ตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกบุคคล
อีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 

บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจาก
ผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับ
ประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดีระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัย
นั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย 

อนึ่ง ผูรับประกันภัยนั้นแมจะไดสงคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลวก็
ยังหาหลุดพนจากความรับผิดตอบุคคลผูตองเสียหายนั้นไม เวนแตตนจะพิสูจนไดวาสินไหม
ทดแทนนั้นผูเอาประกันภัยไดใชใหแกผูตองเสียหายแลว 

 
มาตรา ๘๘๘   ถาคาสินไหมทดแทนอันผูรับประกันภัยไดใชไปโดยคําพิพากษา

นั้นยังไมคุมคาวินาศภัยเต็มจํานวนไซร ทานวาผูเอาประกันภัยก็ยังคงตองรับใชจํานวนที่ยังขาด 
เวนไวแตบุคคลผูตองเสียหายจะไดละเลยเสียไมเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาสูคดีดวยดังกลาวไว
ในมาตรากอน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
ประกันชีวิต 

   
 

มาตรา ๘๘๙  ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใชจํานวนเงินยอมอาศัยความทรงชีพ
หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง 

 
มาตรา ๘๙๐  จํานวนเงินอันจะพึงใชนั้น จะชําระเปนเงินจํานวนเดียว หรือเปน

เงินรายปก็ได สุดแลวแตจะตกลงกันระหวางคูสัญญา 
 
มาตรา ๘๙๑  แมในกรณีที่ผูเอาประกันภัยมิไดเปนผูรับประโยชนเองก็ดี ผูเอา

ประกันภัยยอมมีสิทธิที่จะโอนประโยชนแหงสัญญานั้นใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งได เวนแตจะไดสง
มอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูรับประโยชนไปแลว และผูรับประโยชนไดบอกกลาวเปนหนังสือ
ไปยังผูรับประกันภัยแลววาตนจํานงจะถือเอาประโยชนแหงสัญญานั้น 

ถากรมธรรมประกันภัยไดทําเปนรูปใหใช เ งินตามเขาสั่งแลว ทานใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๓๐๙ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๙๒  ในกรณีบอกลางสัญญาตามความในมาตรา ๘๖๕ ผูรับประกันภัย

ตองคืนคาไถถอนกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือทายาทของผูนั้น 
 
มาตรา ๘๙๓  การใชเงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผูใด แมได

แถลงอายุของบุคคลผูนั้นไวคลาดเคลื่อนไมถูกตอง เปนเหตุใหไดกําหนดจํานวนเบี้ยประกันภัยไว
ต่ําไซร ทานใหลดจํานวนเงินอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชนั้นลงตามสวน 

แตถาผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ในขณะที่ทําสัญญานั้นอายุที่ถูกตองแทจริงอยู
นอกจํากัดอัตราตามทางคาปกติของเขาแลว ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

 
มาตรา ๘๙๔  ผูเอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด 

ๆ ก็ไดดวยการงดไมสงเบี้ยประกันภัยตอไป ถาและไดสงเบี้ยประกันภัยมาแลวอยางนอยสามป
ไซร ทานวาผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดรับเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย หรือรับกรมธรรมใช
เงินสําเร็จจากผูรับประกันภัย 

 
มาตรา ๘๙๕  เมื่อใดจะตองใชจํานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใด

ทานวาผูรับประกันภัยจําตองใชเงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เวนแต 
(๑) บุคคลผูนั้นไดกระทําอัตวินิบาตดวยใจสมัครภายในปหนึ่งนับแตวันทํา

สัญญาหรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) บุคคลผูนั้นถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
ในกรณีที่ ๒ นี้ทานวาผูรับประกันภัยจําตองใชเงินคาไถถอนกรมธรรมใหแกผูเอา

ประกันภัย หรือใหแกทายาทของผูนั้น 
 
มาตรา ๘๙๖  ถามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู รับ

ประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นไดไม แตสิทธิของฝาย
ทายาทแหงผูมรณะในอันจะไดคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปดวยไม แมทัง้
จํานวนเงินอันจะพึงใชตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาไดแกตนดวย 

 
มาตรา ๘๙๗  ถาผูเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยไวโดยกําหนดวาเมื่อตนถึงซึ่ง

ความมรณะใหใชเงินแกทายาททั้งหลายของตนโดยมิไดเจาะจงระบุช่ือผูหนึ่งผูใดไวไซร จํานวนเงนิ
อันจะพึงใชนั้น ทานใหฟงเอาเปนสินทรัพยสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัย ซึ่งเจาหนี้
จะเอาใชหนี้ได 

ถาไดเอาประกันภัยไวโดยกําหนดวาใหใชเงินแกบุคคลคนใดคนหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง ทานวาเฉพาะแตจํานวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผูเอาประกันภัยไดสงไปแลวเทานั้น จกั
เปนสินทรัพยสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยอันเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒๑ 
ตั๋วเงิน 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๘๙๘  อันตั๋วเงินตามความหมายแหงประมวลกฎหมายนี้มีสามประเภท 

ๆ หนึ่งคือ ตั๋วแลกเงิน ประเภทหนึ่งคือ ตั๋วสัญญาใชเงิน ประเภทหนึ่ง คือ เช็ค 
 
มาตรา ๘๙๙  ขอความอันใดซึ่งมิไดมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายลักษณะนี้ 

ถาเขียนลงในตั๋วเงิน ทานวาขอความอันนั้นหาเปนผลอยางหนึ่งอยางใดแกตั๋วเงินนั้นไม 
 
มาตรา ๙๐๐  บุคคลผูลงลายมือช่ือของตนในตั๋วเงินยอม จะตองรับผิดตาม

เนื้อความในตั๋วเงินนั้น 
ถาลงเพียงแตเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใด เชน แกงไดหรือลายพิมพนิ้วมืออาง

เอาเปนลายมือช่ือในตั๋วเงินนั้นไซร แมถึงวาจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตาม ทานวาหาใหผลเปนลง
ลายมือช่ือในตั๋วเงินนั้นไม 

 
มาตรา ๙๐๑  ถาบุคคลคนใดลงลายมือช่ือของตนในตั๋วเงิน และมิไดเขียนแถลง

วากระทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร ทานวาบุคคลคนนั้นยอมเปนผูรับผิดตามความในตั๋วเงิน
นั้น 

 
มาตรา ๙๐๒  ถาตั๋วเงินลงลายมือช่ือของบุคคลหลายคน มีทั้งบุคคลซึ่งไมอาจจะ

เปนคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นไดเลย หรือเปนไดแตไมเต็มผลไซร ทานวาการนี้ยอมไมกระทบกระทั่ง
ถึงความรับผิดของบุคคลอื่น ๆ  นอกนั้นซึ่งคงตองรับผิดตามตั๋วเงิน 

 
มาตรา ๙๐๓  ในการใชเงินตามตั๋วเงิน ทานมิใหใหวันผอน 
 
มาตรา ๙๐๔  อันผูทรงนั้น หมายความวา บุคคลผูมีตั๋วเงินไวในครอบครอง โดย

ฐานเปนผูรับเงิน หรือเปนผูรับสลักหลัง ถาและเปนตั๋วเงินสั่งจายใหแกผูถือ ๆ ก็นับวาเปนผูทรง
เหมือนกัน 

 
มาตรา ๙๐๕  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐๘ บุคคลผูไดตั๋วเงินไวใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ครอบครอง ถาแสดงใหปรากฏสิทธิดวยการสลักหลังไมขาดสาย แมถึงวาการสลักหลังรายที่สุดจะ
เปนสลักหลังลอยก็ตาม ทานใหถือวาเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อใดรายการสลักหลังลอย
มีสลักหลังรายอื่นตามหลังไปอีก ทานใหถือวาบุคคลผูที่ลงลายมือช่ือในการสลักหลังรายที่สุดนั้น 
เปนผูไดไปซึ่งตั๋วเงินดวยการสลักหลังลอย อนึ่งคําสลักหลังเมื่อขีดฆาเสียแลวทานใหถือเสมือนวา
มิไดมีเลย 

ถาบุคคลผูหนึ่งผูใดตองปราศจากตั๋วเงินไปจากครอบครอง ทานวาผูทรงซึ่งแสดง
ใหปรากฏสิทธิของตนในตั๋วตามวิธีการดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น หาจําตองสละตั๋วเงินไม เวนแต
จะไดมาโดยทุจริต หรือไดมาดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

อนึ่ง ขอความในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับตลอดถึงผูทรงตั๋วเงินสั่งจายใหแกผูถือ
ดวย 

 
มาตรา ๙๐๖  คําวาคูสัญญาคนกอน ๆ นั้น รวมทั้งผูส่ังจาย หรือผูออกตั๋วเงิน

และผูสลักหลังคนกอน ๆ ดวย 
 
มาตรา ๙๐๗  เมื่อใดไมมีที่ในตั๋วเงินซึ่งจะสลักหลังไดตอไปไซรทานอนุญาตให

เอากระดาษแผนหนึ่งผนึกตอเขากับตั๋วเงินเรียกวาใบประจําตอ นับเปนสวนหนึ่งแหงตั๋วเงินนั้น 
การสลักหลังในใบประจําตอครั้งแรกตองเขียนคาบบนตั๋วเงินเดิมบางบนใบ

ประจําตอบาง 
 

หมวด ๒ 
ตั๋วแลกเงิน 

   
 

สวนที่ ๑ 
การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน 

   
 

มาตรา ๙๐๘  อันวาตั๋วแลกเงินนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผู
ส่ังจาย ส่ังบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูจาย ใหใชเงินจํานวนหนึ่งแกบุคคลคนหนึ่ง หรือใหใชตาม
คําส่ังของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกวาผูรับเงิน 

 
มาตรา ๙๐๙  อันตั๋วแลกเงินนั้น ตองมีรายการดั่งกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) คําบอกชื่อวาเปนตั๋วแลกเงิน 
(๒) คําส่ังอันปราศจากเงื่อนไขใหจายเงินเปนจํานวนแนนอน 
(๓) ช่ือ หรือย่ีหอผูจาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๑๗๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๔) วันถึงกําหนดใชเงิน 
(๕) สถานที่ใชเงิน 
(๖) ช่ือ หรือย่ีหอผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ 
(๗) วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน 
(๘) ลายมือช่ือผูส่ังจาย 
 
มาตรา ๙๑๐  ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพรองไปจากที่ทานระบุบังคับไวใน

มาตรากอนนี้ ยอมไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน เวนแตในกรณีดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
ตั๋วแลกเงินซึ่งไมระบุเวลาใชเงิน ทานใหถือวาพึงใชเงินเมื่อไดเห็น 
ถาสถานที่ใชเงินมิไดแถลงไวในตั๋วแลกเงิน ทานใหถือเอาภูมิลําเนาของผูจายเปน

สถานที่ใชเงิน 
ถาตั๋วแลกเงินไมแสดงใหปรากฏสถานที่ออกตั๋ว ทานใหถือวาตั๋วเงินนั้นไดออก ณ 

ภูมิลําเนาของผูส่ังจาย 
ถามิไดลงวันออกตั๋ว ทานวาผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทําการโดย

สุจริตจะจดวันตามที่ถูกตองแทจริงลงก็ได 
 
มาตรา ๙๑๑  ผูส่ังจายจะเขียนขอความกําหนดลงไววาจํานวนเงินอันจะพึงใชนั้น

ใหคิดดอกเบี้ยดวยก็ได และในกรณีเชนนั้น ถามิไดกลาวลงไวเปนอยางอ่ืน ทานวาดอกเบี้ยยอม
คิดแตวันที่ลงในตั๋วเงิน 

 
มาตรา ๙๑๒  อันตั๋วแลกเงินนั้นจะออกสั่งใหใชเงินตามคําส่ังของผูส่ังจายก็ได 
อนึ่ง จะสั่งจายเอาจากตัวผูส่ังจายเอง หรือส่ังจายเพื่อบุคคลภายนอกก็ได 
 
มาตรา ๙๑๓  อันวันถึงกําหนดของตั๋วแลกเงินนั้น  ทานวายอมเปนอยางใดอยาง

หนึ่งดั่งกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) ในวันใดวันหนึ่งที่กําหนดไว หรือ 
(๒) เมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไวนับแตวันที่ลงในตั๋วนั้น หรือ 
(๓) เมื่อทวงถาม หรือเมื่อไดเห็น หรือ 
(๔) เมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไวนับแตไดเห็น 
 
มาตรา ๙๑๔  บุคคลผูส่ังจายหรือสลักหลังตั๋วแลกเงินยอมเปนอันสัญญาวา เมื่อ

ตั๋วนั้นไดนําย่ืนโดยชอบแลวจะมีผูรับรองและใชเงินตามเนื้อความแหงตั๋ว ถาและตั๋วแลกเงนินัน้เขา
ไมเช่ือถือโดยไมยอมรับรองก็ดี หรือไมยอมจายเงินก็ดี ผูส่ังจายหรือผูสลักหลังก็จะใชเงินแกผูทรง 
หรือแกผูสลักหลังคนหลังซึ่งตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น ถาหากวาไดทําถูกตองตามวิธีการ
ในขอไมรับรองหรือไมจายเงินนั้นแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๘
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๑๕  ผูส่ังจายตั๋วแลกเงินและผูสลักหลังคนใด ๆ ก็ดี จะจดขอกําหนด

ซึ่งจะกลาวตอไปนี้ลงไวชัดแจงในตั๋วนั้นก็ได คือ 
(๑) ขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของตนเองตอผูทรงตั๋วเงิน 
(๒) ขอกําหนดยอมลดละใหแกผูทรงตั๋วเงินซึ่งหนาที่ทั้งหลายอันผูทรงจะพึงตอง

มีแกตนบางอยางหรือทั้งหมด 
 
มาตรา ๙๑๖  บุคคลทั้งหลายผูถูกฟองในมูลตั๋วแลกเงินหาอาจจะตอสูผูทรงดวย

ขอตอสูอันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหวางตนกับผูส่ังจายหรือกับผูทรงคนกอน ๆ 
นั้นไดไม เวนแตการโอนจะไดมีข้ึนดวยคบคิดกันฉอฉล 

 
มาตรา ๙๑๗  อันตั๋วแลกเงินทุกฉบับ ถึงแมวาจะมิใชส่ังจายใหแกบุคคลเพื่อเขา

ส่ังก็ตาม ทานวายอมโอนใหกันไดดวยสลักหลังและสงมอบ 
เมื่อผูส่ังจายเขียนลงในดานหนาแหงตั๋วแลกเงินวา “เปลี่ยนมือไมได” ดั่งนี้ก็ดี 

หรือเขียนคําอ่ืนอันไดความเปนทํานองเชนเดียวกันนั้นก็ดี ทานวาตั๋วเงินนั้นยอมจะโอนใหกันได
แตโดยรูปการและดวยผลอยางการโอนสามัญ 

อนึ่ง ตั๋วเงินจะสลักหลังใหแกผูจายก็ได ไมวาผูจายจะไดรับรองตั๋วนั้นหรือไม 
หรือจะสลักหลังใหแกผู ส่ังจาย หรือใหแกคูสัญญาฝายอื่นใดแหงตั๋วเงินนั้นก็ได สวนบุคคล
ทั้งหลายเหลานี้ก็ยอมจะสลักหลังตั๋วเงินนั้นตอไปอีกได 

 
มาตรา ๙๑๘  ตั๋วแลกเงินอันสั่งใหใชเงินแกผูถือนั้น ทานวายอมโอนไปเพียงดวย

สงมอบใหกัน 
 
มาตรา ๙๑๙  คําสลักหลังนั้นตองเขียนลงในตั๋วแลกเงินหรือใบประจําตอ และ

ตองลงลายมือช่ือผูสลักหลัง 
การสลักหลังยอมสมบูรณแมทั้งมิไดระบุช่ือผูรับประโยชนไวดวย หรือแมผูสลัก

หลังจะมิไดกระทําอะไรยิ่งไปกวาลงลายมือช่ือของตนที่ดานหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจําตอก็
ยอมฟงเปนสมบูรณดุจกัน การสลักหลังเชนนี้ทานเรียกวา “สลักหลังลอย” 

 
มาตรา ๙๒๐  อันการสลักหลังยอมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแตตั๋วแลกเงิน 
ถาสลักหลังลอย ผูทรงจะปฏิบัติดั่งกลาวตอไปนี้ประการหนึ่งประการใดก็ได คือ 
(๑) กรอกความลงในที่วางดวยเขียนชื่อของตนเองหรือช่ือบุคคลอื่นผูใดผูหนึ่ง 
(๒) สลักหลังตั๋วเงินตอไปอีกเปนสลักหลังลอย หรือสลักหลังใหแกบุคคลอื่น

ผูใดผูหนึ่ง 
(๓) โอนตั๋วเงินนั้นใหไปแกบุคคลภายนอกโดยไมกรอกความลงในที่วาง และไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗๙
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สลักหลังอยางหนึ่งอยางใด 
 
มาตรา ๙๒๑  การสลักหลังตั๋วแลกเงินซึ่งส่ังใหใชเงินแกผูถือนั้น ยอมเปนเพียง

ประกัน (อาวัล) สําหรับผูส่ังจาย 
 
มาตรา ๙๒๒  การสลักหลังนั้นตองใหเปนขอความอันปราศจากเงื่อนไข ถาและ

วางเง่ือนไขบังคับลงไวอยางใด ทานใหถือเสมือนวาขอเง่ือนไขนั้นมิไดเขียนลงไวเลย 
อนึ่ง การสลักหลังโอนแตบางสวน ทานวาเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๙๒๓  ผูสลักหลังคนใดระบุขอความหามสลักหลังสืบไปลงไวแลว ผูสลัก

หลังคนนั้นยอมไมตองรับผิดตอบุคคลอันเขาสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นใหไปในภายหลัง 
 
มาตรา ๙๒๔  ถาตั๋วแลกเงินสลักหลังตอเมื่อส้ินเวลาเพื่อคัดคานการไมรับรอง

หรือการไมใชเงินนั้นแลวไซร ทานวาผูรับสลักหลังยอมไดไปซึ่งสิทธิแหงการรับรองตามแตมีตอผู
จายกับสิทธิไลเบี้ยเอาแกบรรดาผูซึ่งสลักหลังตั๋วเงินนั้นภายหลังที่ส้ินเวลาเชนนั้น 

แตถาตั๋วเงินนั้นไดมีคัดคานการไมรับรองหรือการไมใชเงินมาแตกอนสลักหลัง
แลวไซร ทานวาผูรับสลักหลังยอมไดไปแตเพียงสิทธิของผูซึ่งสลักหลังใหแกตนอันมีตอผูรับรอง
ตอผูส่ังจาย และตอบรรดาผูที่สลักหลังตั๋วเงินนั้นมากอนยอนข้ึนไปจนถึงเวลาคัดคานเทานั้น 

 
มาตรา ๙๒๕  เมื่อใดความที่สลักหลังมีขอกําหนดวา “ราคาอยูที่เรียกเก็บ” ก็ดี

“เพ่ือเรียกเก็บ” ก็ดี “ในฐานจัดการแทน” ก็ดี หรือความสํานวนอื่นใดอันเปนปริยายวาตัวแทน
ไซร ทานวาผูทรงตั๋วแลกเงินจะใชสิทธิทั้งปวงอันเกิดแตตั๋วนั้นก็ยอมไดทั้งส้ิน แตวาจะสลักหลังได
เพียงในฐานเปนตัวแทน 

ในกรณีเชนนี้ คูสัญญาทั้งหลายซึ่งตองรับผิดอาจจะตอสูผูทรงไดแตเพียงดวยขอ
ตอสูอันจะพึงใชไดตอผูสลักหลังเทานั้น 

 
มาตรา ๙๒๖  เมื่อใดความที่สลักหลังมีขอกําหนดวา”ราคาเปนประกัน” ก็ดี 

“ราคาเปนจํานํา” ก็ดี หรือขอกําหนดอยางอ่ืนใดอันเปนปริยายวาจํานําไซร ทานวาผูทรงตั๋วแลก
เงินจะใชสิทธิทั้งปวงอันเกิดแตตั๋วนั้นก็ยอมไดทั้งส้ิน แตถาผูทรงสลักหลังตั๋วนั้น ทานวาการสลัก
หลังยอมใชไดเพียงในฐานเปนคําสลักหลังของตัวแทน 

คูสัญญาทั้งหลายซึ่งตองรับผิด หาอาจจะตอสูผูทรงดวยขอตอสูอันอาศัยความ
เก่ียวพันเฉพาะบุคคลระหวางตนกับผูสลักหลังนั้นไดไม เวนแตการสลักหลังจะไดมีข้ึนดวยคบคิด
กันฉอฉล 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
การรับรอง 

   
 

มาตรา ๙๒๗  อันตั๋วแลกเงินนั้นจะนําไปยื่นแกผูจาย ณ ที่อยูของผูจาย เพ่ือให
รับรองเมื่อไร ๆ ก็ได จนกวาจะถึงเวลากําหนดใชเงินและผูทรงจะเปนผูย่ืนหรือเพียงแตผูที่ไดตั๋ว
นั้นไวในครอบครองจะเปนผูนําไปยื่นก็ได 

ในตั๋วแลกเงินนั้น ผู ส่ังจายจะลงขอกําหนดไววาใหนํา ย่ืนเพื่อรับรองโดย
กําหนดเวลาจํากัดไวใหย่ืน หรือไมกําหนดเวลาก็ได 

ผูส่ังจายจะหามการนําตั๋วแลกเงินยื่นเพื่อรับรองก็ได เวนแตในกรณีที่เปนตั๋วเงิน
อันไดออกสั่งใหใชเงินเฉพาะ ณ สถานที่อ่ืนใดอันมิใชภูมิลําเนาของผูจาย หรือไดออกส่ังใหใชเงิน
ในเวลาใดเวลาหนึ่งนับแตไดเห็น 

อนึ่ง ผูส่ังจายจะลงขอกําหนดไววายังมิใหนําตั๋วยื่นเพื่อใหรับรองกอนถึงกําหนด
วันใดวันหนึ่งก็ได 

ผูสลักหลังทุกคนจะลงขอกําหนดไววา ใหนําตั๋วเ งินยื่นเพื่อรับรอง โดย
กําหนดเวลาจํากัดไวใหย่ืน หรือไมกําหนดเวลาก็ได เวนแตผูส่ังจายจะไดหามการรับรอง 

 
มาตรา ๙๒๘  ผูทรงตั๋วแลกเงินอันสั่งใหใชเงินเมื่อส้ินระยะเวลากําหนดอยางใด

อยางหนึ่งนับแตไดเห็นนั้น ตองนําตั๋วเงินยื่นเพื่อใหรับรองภายในหกเดือนนับแตวันที่ลงในตั๋วเงิน
หรือภายในเวลาชาเร็วกวานั้นตามแตผูส่ังจายจะไดระบุไว 

 
มาตรา ๙๒๙  ภายในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๙๒๗ ผูทรงตั๋วแลกเงินมีสิทธิที่จะ

ย่ืนตั๋วเงินแกผูจายไดในทันใดเพื่อใหรับรอง ถาและเขาไมรับรองภายในเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมงไซร ผู
ทรงก็มีสิทธิที่จะคัดคาน 

 
มาตรา ๙๓๐  ในการยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อใหเขารับรองนั้น ผูทรงไมจําตองปลอย

ตั๋วนั้นใหไวในมือผูจาย 
อนึ่ง ผูจายจะเรียกใหย่ืนตั๋วแลกเงินแกตนอีกเปนครั้งที่สองในวันรุงข้ึนแตวันที่

ย่ืนครั้งแรกนั้นก็ได ทานหามมิใหคูกรณีที่มีสวนไดเสียยกเอาการที่มิไดอนุวัตตามคําเรียกอันนี้ข้ึน
เปนขอตอสู เวนแตการเรียกนั้นไดระบุไวในคําคัดคาน 

 
มาตรา ๙๓๑  การรับรองนั้นพึงกระทําดวยเขียนลงไวในดานหนาแหงตั๋วแลกเงิน

เปนถอยคําสํานวนวา “รับรองแลว” หรือความอยางอ่ืนทํานองเชนเดียวกันนั้น และลงลายมือช่ือ
ของผูจาย อนึ่งแตเพียงลายมือช่ือของผูจายลงไวในดานหนาแหงตั๋วแลกเงิน ทานก็จัดวาเปนคํา
รับรองแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๓๒  ตั๋วแลกเงินฉบับใดเขียนสั่งใหใชเงินในกําหนดระยะเวลาอยางใด

อยางหนึ่งนับแตวันที่ลงในตั๋วเงินนั้น แตหากมิไดลงวันไวก็ดี หรือตั๋วเงินฉบับใดสั่งใหใชเงินใน
กําหนดระยะเวลาอยางใดอยางหนึ่งนับแตไดเห็น แตหากคํารับรองตั๋วนั้นมิไดลงวันไวก็ดีตั๋วแลก
เงินเชนวามานี้ ทานวาผูทรงจะจดวันออกตั๋วหรือวันรับรองลงตามที่แทจริงก็ได แลวพึงใหใชเงิน
ตามนั้น 

อนึ่ง ทานบัญญัติไววา ในกรณีที่ผูทรงทําการโดยสุจริตแตลงวันคลาดเคลื่อนไป
ดวยสําคัญผิด และในกรณีลงวันผิดทุกสถาน หากวาในภายหลังตั๋วเงินนั้นตกไปยังมือผูทรงโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว ตั๋วเงินจะเสียไปเพราะเหตุนั้นก็หาไม ทานใหคงเปนตั๋วเงินที่ใชได และพึง
ใชเงินกันเสมือนดั่งวาวันที่ไดจดลงนั้นเปนวันที่ถูกตองแทจริง 

 
มาตรา ๙๓๓  ถาการรับรองมิไดลงวัน ทานใหถือเอาวันสุดทายแหงระยะเวลาอัน

กําหนดไวเพ่ือรับรองนั้นเปนวันรับรอง 
 
มาตรา ๙๓๔  ถาผูจายเขียนคํารับรองลงในตั๋วแลกเงินแลว แตหากกลับขีดฆา

เสียกอนตั๋วเงินนั้นหลุดพนไปจากมือตนไซร ทานใหถือเปนอันวาไดบอกปดไมรับรอง แตถาผูจาย
ไดแจงความเปนหนังสือไปยังผูทรง หรือคูสัญญาฝายอื่นซึ่งไดลงนามในตั๋วเงินวาตนรับรองตั๋วเงิน
นั้นกอนแลว จึงมาขีดฆาคํารับรองตอภายหลังไซร ทานวาผูจายก็คงตองผูกพันอยูตามเนื้อความที่
ตนไดเขียนรับรองนั้นเอง 

 
มาตรา ๙๓๕  อันการรับรองนั้นยอมมีไดสองสถาน คือรับรองตลอดไป หรือ

รับรองเบี่ยงบาย 
การรับรองตลอดไป คือยอมตกลงโดยไมแกแยงคําส่ังของผูส่ังจายแตอยางหนึ่ง

อยางใดเลย 
สวนการรับรองเบี่ยงบายนั้น กลาวเปนเนื้อความทําผลแหงตั๋วเงินใหแผกไปจากที่

เขียนสั่งไว 
กลาวโดยเฉพาะก็คือวา ถาคํารับรองมีเง่ือนไขก็ดี หรือรับรองแตเพียงบางสวนก็

ดีทานวาเปนรับรองเบี่ยงบาย 
 
มาตรา ๙๓๖  คํารับรองเบี่ยงบายนั้น ผูทรงตั๋วแลกเงินจะบอกปดเสียก็ได และ

ถาไมไดคํารับรองอันไมเบี่ยงบาย จะถือเอาวาตั๋วเงินนั้นเปนอันขาดความเชื่อถือรับรองก็ได 
ถาผูทรงรับเอาคํารับรองเบี่ยงบาย และผูส่ังจายหรือผูสลักหลังมิไดใหอํานาจแกผู

ทรงโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายใหรับเอาคํารับรองเบี่ยงบายเชนนั้นก็ดี หรือไมยินยอมดวย
ในภายหลังก็ดี ทานวาผูส่ังจายหรือผูสลักหลังนั้น ๆ ยอมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้น
แตบทบัญญัติทั้งนี้ทานมิใหใชไปถึงการรับรองแตบางสวนซึ่งไดบอกกลาวกอนแลวโดยชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูส่ังจายหรือผูสลักหลังตั๋วเงินรับคําบอกกลาวการรับรองเบี่ยงบายแลวไม
โตแยงไปยังผูทรงภายในเวลาอันสมควร ทานใหถือวาผูส่ังจายหรือผูสลักหลังนั้นเปนอันได
ยินยอมดวยกับการนั้นแลว 

 
มาตรา ๙๓๗  ผูจายไดทําการรับรองตั๋วแลกเงินแลวยอมตองผูกพันในอันจะ

จายเงินจํานวนที่รับรองตามเนื้อความแหงคํารับรองของตน 
 

สวนที่ ๓ 
อาวัล 

   
 

มาตรา ๙๓๘  ตั๋วแลกเงินจะมีผูค้ําประกันรับประกันการใชเงินทั้งจํานวนหรือแต
บางสวนก็ได ซึ่งทานเรียกวา “อาวัล” 

อันอาวัลนั้นบุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเปนผูรับ หรือแมคูสัญญาแหงตั๋วเงิน
นั้นฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูรับก็ได 

 
มาตรา ๙๓๙  อันการรับอาวัลยอมทําใหกันดวยเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือที่

ใบประจําตอ 
ในการนี้พึงใชถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือสํานวนอื่นใดทํานอง

เดียวกันนั้น และลงลายมือช่ือผูรับอาวัล 
อนึ่ง เพียงแตลงลายมือช่ือของผูรับอาวัลในดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็จัดวาเปน

คํารับอาวัลแลว เวนแตในกรณีที่เปนลายมือช่ือของผูจายหรือผูส่ังจาย 
ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผู

ส่ังจาย 
 
มาตรา ๙๔๐  ผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน 
แมถึงวาความรับผิดใชเงินอันผูรับอาวัลไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมไดดวย

เหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ ทานวาขอที่สัญญารับอาวัลนั้นก็ยังคงสมบูรณ 
เมื่อผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามตั๋วแลกเงินแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแก

บุคคลซึ่งตนไดประกันไว กับทั้งบุคคลทั้งหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๔ 
การใชเงิน 

   
 

มาตรา ๙๔๑  อันตั๋วแลกเงินนั้น ยอมจะพึงใชเงินในวันถึงกําหนดและถึงกําหนด
วันใด ผูทรงตองนําตั๋วเงินไปยื่นเพื่อใหใชเงินในวันนั้น 

 
มาตรา ๙๔๒  อันจะบังคับใหผูทรงตั๋วแลกเงินรับเงินใชกอนตั๋วเงินถึงกําหนดนั้น

ทานวาหาอาจจะทําไดไม 
อนึ่ง ผูจายคนใดใชเงินไปแตกอนเวลาตั๋วเงินถึงกําหนด ทานวายอมทําเชนนั้น

ดวยเสี่ยงเคราะหของตนเอง 
 
มาตรา ๙๔๓  อันการถึงกําหนดแหงตั๋วแลกเงินซึ่งส่ังใหใชเงินเมื่อส้ินระยะเวลา

อันใดอันหนึ่งนับแตวันไดเห็นนั้น ทานใหกําหนดนับแตวันรับรองหรือวันคัดคาน 
ถาไมมีคําคัดคาน และคํารับรองมิไดลงวัน ทานใหถือวาผูรับรองไดใหคํารับรอง

นั้นในวันทายแหงกําหนดเวลาซึ่งจํากัดไวตามกฎหมาย หรือตามสัญญาเพื่อการยื่นตั๋วนั้น 
 
มาตรา ๙๔๔  อันตั๋วแลกเงินซึ่งใหใชเงินเมื่อไดเห็นนั้น ทานวายอมจะพึงใชเงิน

ในวันเมื่อย่ืนตั๋ว ทั้งนี้ตองย่ืนใหใชเงินภายในกําหนดเวลา ซึ่งบังคับไวเพ่ือการยื่นใหรับรองตั๋วเงิน
ชนิดใหใชเงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังไดเห็นนั้น 

 
มาตรา ๙๔๕  การใชเงินจะเรียกเอาไดตอเมื่อไดเวนตั๋วแลกเงินใหผูใชเงินจะใหผู

ทรงลงลายมือช่ือรับรองในตั๋วเงินนั้นก็ได 
 
มาตรา ๙๔๖  อันตั๋วแลกเงินนั้น ถาเขาจะใชเงินใหแตเพียงบางสวน ทานวาผูทรง

จะบอกปดเสียไมยอมรับเอาก็ได 
ถาและรับเอาเงินที่เขาใชแตเพียงบางสวน ผูทรงตองบันทึกขอความนั้นลงไวใน

ตั๋วเงิน และสงมอบใบรับใหแกผูใชเงิน 
 
มาตรา ๙๔๗  ถาตั๋วแลกเงินมิไดย่ืนเพื่อใหใชเงินในวันถึงกําหนดไซร ทานวา

ผูรับรองจะเปลื้องตนใหพนจากความรับผิดโดยวางจํานวนเงินที่คางชําระตามตั๋วนั้นไวก็ได 
 
มาตรา ๙๔๘  ถาผูทรงตั๋วแลกเงินยอมผอนเวลาใหแกผูจายไซร ทานวาผูทรงสิ้น

สิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกผูเปนคูสัญญาคนกอน ๆ ซึ่งมิไดตกลงในการผอนเวลานั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๔๙  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐๙ บุคคลผูใชเงินในเวลา
ถึงกําหนดยอมเปนอันหลุดพนจากความรับผิด เวนแตตนจะไดทําการฉอฉลหรือมีความประมาท
เลินเลออยางรายแรง อนึ่งบุคคลซึ่งกลาวนี้จําตองพิสูจนใหเห็นจริงวาไดมีการสลักหลังติดตอกัน
เรียบรอยไมขาดสาย แตไมจําตองพิสูจนลายมือช่ือของเหลาผูสลักหลัง 
 

สวนที่ ๕ 
การสอดเขาแกหนา 
   

 
มาตรา ๙๕๐  ผูส่ังจายหรือผูสลักหลังจะระบุบุคคลผูหนึ่งผูใดไวก็ไดวาเปนผูจะ

รับรอง หรือใชเงินยามประสงค ณ สถานที่ใชเงิน 
ภายในเงื่อนบังคับดั่งจะกลาวตอไปขางหนา บุคคลผูหนึ่งผูใดจะรับรองหรือใช

เงินตามตั๋วแลกเงินในฐานเปนผูสอดเขาแกหนาบุคคลใดผูลงลายมือช่ือในตั๋วนั้นก็ได 
ผูสอดเขาแกหนานั้นจะเปนบุคคลภายนอกก็ได แมจะเปนผูจายหรือบุคคลซึ่ง

ตองรับผิดโดยตั๋วเงินนั้นอยูแลวก็ได หามแตผูรับรองเทานั้น 
ผูสอดเขาแกหนาจําตองใหคําบอกกลาวโดยไมชักชา เพ่ือใหคูสัญญาฝายซึ่งตน

เขาแกหนานั้นทราบการที่ตนเขาแกหนา 
 

(๑) การรับรองเพื่อแกหนา 
 

มาตรา ๙๕๑  การรับรองดวยสอดเขาแกหนา ยอมมีไดในบรรดากรณีซึ่งผูทรงมี
สิทธิไลเบี้ยไดกอนถึงกําหนดตามตั๋วเงินอันเปนตั๋วสามารถจะรับรองได 

การรับรองดวยสอดเขาแกหนานั้น ผูทรงจะบอกปดเสียก็ได แมถึงวาบุคคลผูซึ่ง
บงไววาจะเปนผูรับรอง หรือใชเงินยามประสงคนั้นจะเปนผูเสนอเขารับรองก็บอกปดได 

ถาผูทรงยอมใหเขารับรองแลว ผูทรงยอมเสียสิทธิไลเบี้ยกอนถึงกําหนดเอาแก
คูสัญญาทั้งหลายซึ่งตองรับผิดตอตน 

 
มาตรา ๙๕๒  อันการรับรองดวยสอดเขาแกหนานั้น ยอมทําดวยเขียนระบุความ

ลงบนตั๋วแลกเงิน และลงลายมือช่ือของผูสอดเขาแกหนาเปนสําคัญ อนึ่งตองระบุลงไววาการ
รับรองนั้นทําใหเพ่ือผูใด ถามิไดระบุไวเชนนั้นทานใหถือวาทําใหเพ่ือผูส่ังจาย 

 
มาตรา ๙๕๓  ผูรับรองดวยสอดเขาแกหนายอมตองรับผิดตอผูทรงตั๋วเงินนั้น 

และรับผิดตอผูสลักหลังทั้งหลายภายหลังคูสัญญาฝายซึ่งตนเขาแกหนาอยางเดียวกันกับที่คูสัญญา
ฝายนั้นตองรับผิดอยูเอง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การใชเงินเพื่อแกหนา 
 

มาตรา ๙๕๔  อันการใชเงินเพื่อแกหนายอมมีไดในบรรดากรณีซึ่งผูทรงมีสิทธิไล
เบี้ยเมื่อตั๋วเงินถึงกําหนดหรือกอนถึงกําหนด 

การใชเงินนั้น ทานวาอยางชาที่สุดตองทําในวันรุงข้ึน แตวันทายแหงกําหนดเวลา
ซึ่งจํากัดอนุญาตไวใหทําคําคัดคานการไมใชเงิน 

 
มาตรา ๙๕๕  ถาตั๋วแลกเงินไดรับรองเพื่อแกหนาแลวก็ดี หรือไดมีตัวบุคคลระบุ

วาเปนผูจะใชเงินยามประสงคแลวก็ดี ผูทรงตองย่ืนตั๋วเงินนั้นตอบุคคลนั้น ๆ ณ สถานที่ใชเงิน 
และถาจําเปนก็ตองจัดการทําคําคัดคานการไมใชเงินอยางชาที่สุดในวันรุงข้ึนแตวันทายแหง
กําหนดเวลาอันจํากัดไวเพ่ือทําคําคัดคาน 

ถาไมคัดคานภายในกําหนดเวลานั้น ทานวาคูสัญญาฝายที่ไดระบุตัวผูใชเงินยาม
ประสงค หรือคูสัญญาฝายซึ่งไดมีผูรับรองตั๋วเงินใหแลวนั้น กับทั้งบรรดาผูสลักหลังในภายหลัง
ยอมเปนอันหลุดพนจากความรับผิด 

 
มาตรา ๙๕๖  การใชเงินเพื่อแกหนานั้น ใชเพ่ือคูสัญญาฝายใดตองใชจงเต็ม

จํานวนอันคูสัญญาฝายนั้นจะตองใช เวนแตคาชักสวนลดดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๙๖๘ (๔) 
ผูทรงคนใดบอกปดไมยอมรับเงินอันเขาใชให ทานวาผูทรงคนนั้นยอมเสียสิทธิ

ในอันจะไลเบี้ยเอาแกบุคคลทั้งหลายเหลานั้นซึ่งพอท่ีจะไดหลุดพนจากความรับผิดเพราะการใช
เงินนั้น 

 
มาตรา ๙๕๗  การใชเงินเพื่อแกหนาตองทําใหเปนหลักฐานดวยใบรับเขียนลงใน

ตั๋วแลกเงิน ระบุความวาไดใชเงินเพื่อบุคคลผูใด ถามิไดระบุตัวไวดั่งนั้น ทานใหถือวาการใชเงิน
นั้นไดทําไปเพื่อผูส่ังจาย 

ตั๋วแลกเงินกับทั้งคําคัดคานหากวาไดทําคัดคาน ตองสงใหแกบุคคลผูใชเงินเพื่อ
แกหนา 

 
มาตรา ๙๕๘  บุคคลผูใชเงินเพื่อแกหนายอมรับชวงสิทธิทั้งปวงของผูทรงอันมี

ตอคูสัญญาฝายซึ่งตนไดใชเงินแทนไป และตอคูสัญญาทั้งหลายผูตองรับผิดตอคูสัญญาฝายนั้น 
แตหาอาจจะสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นอีกตอไปไดไม 

อนึ่ง บรรดาผูซึ่งสลักหลังภายหลังคูสัญญาฝายซึ่งเขาไดใชเงินแทนไปนั้นยอม
หลุดพนจากความรับผิด 

ในกรณีแขงกันเขาใชเงินเพื่อแกหนา ทานวาการใชเงินรายใดจะใหผลปลดหนี้
มากรายที่สุด พึงนิยมเอารายนั้นเปนดีย่ิง 

ถาไมดําเนินตามวิธีดั่งกลาวนี้ ทานวาผูใชเงินทั้งที่รูเชนนั้นยอมเสียสิทธิในอันจะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไลเบี้ยเอาแกบุคคลทั้งหลายซึ่งพอที่จะไดหลุดพนจากความรับผิด 
 

สวนที่ ๖ 
สิทธิไลเบี้ยเพราะเขาไมรับรองหรือไมใชเงิน 

   
 

มาตรา ๙๕๙  ผูทรงตั๋วแลกเงินจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบรรดาผูสลักหลัง ผูส่ังจาย
และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นก็ได คือ 

ก) ไลเบี้ยไดเมื่อตั๋วเงินถึงกําหนดในกรณีไมใชเงิน 
ข) ไลเบี้ยไดแมทั้งตั๋วเงินยังไมถึงกําหนดในกรณีดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) ถาเขาบอกปดไมรับรองตั๋วเงิน 
(๒) ถาผูจายหากจะไดรับรองหรือไมก็ตาม ตกเปนคนลมละลาย หรือไดงดเวน

การใชหนี้ แมการงดเวนใชหนี้นั้นจะมิไดมีคําพิพากษาเปนหลักฐานก็ตาม หรือถาผูจายถูกยึด
ทรัพยและการยึดทรัพยนั้นไรผล 

(๓) ถาผูส่ังจายตั๋วเงินชนิดไมจําเปนตองใหผูใดรับรองนั้นตกเปนคนลมละลาย 
 
มาตรา ๙๖๐  การที่ตั๋วแลกเงินขาดรับรองหรือขาดใชเงินนั้น ตองทําใหเปน

หลักฐานตามแบบระเบียบดวยเอกสารฉบับหนึ่ง เรียกวาคําคัดคาน 
คําคัดคานการไมใชเงินตองทําในวันซึ่งจะพึงใชเงินตามตั๋วนั้น หรือวันใดวันหนึ่ง

ภายในสามวันตอแตนั้นไป 
คําคัดคานการไมรับรองตองทําภายในจํากัดเวลาซึ่งกําหนดไว เพ่ือการยื่นตั๋วเงิน

ใหเขารับรอง หรือภายในสามวันตอแตนั้นไป 
เมื่อมีคําคัดคานการไมรับรองขึ้นแลวก็เปนอันไมตองย่ืนเพื่อใหใชเงิน และไม

ตองทําคําคัดคานการไมใชเงิน 
ในกรณีทั้งหลายซึ่งกลาวไวในมาตรา ๙๕๙ (ข) (๒) นั้น ทานวาผูทรงยังหา

อาจจะใชสิทธิไลเบี้ยไดไม จนกวาจะไดย่ืนตั๋วเงินใหผูจายใชเงินและไดทําคําคัดคานข้ึนแลว 
ในกรณีทั้งหลายดั่งกลาวไวในมาตรา ๙๕๙ (ข) (๓) นั้น ทานวาถาเอาคํา

พิพากษาซ่ึงส่ังใหผูส่ังจายเปนคนลมละลายออกแสดง ก็เปนการเพียงพอที่จะทําใหผูทรงสามารถ
ใชสิทธิไลเบี้ยได 

 
มาตรา ๙๖๑  คําคัดคานนั้นใหนายอําเภอ หรือผูทําการแทนนายอําเภอ หรือ

ทนายความผูไดรับอนุญาตเพื่อการนี้เปนผูทํา 
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไป

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ อันวาดวยการออกใบอนุญาตและการทําคําคัดคาน 
รวมทั้งกําหนดอัตราคาฤชาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับการนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๖๒  ในคําคัดคานนั้นนอกจากชื่อ ตําแหนง และลายมือช่ือของผูทํา 

ตองมีสําเนาตั๋วเงินกับรายการสลักหลังทั้งหมดตรงถอยตรงคํากับระบุความดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือ หรือย่ีหอของบุคคลผูคัดคานและผูถูกคัดคาน 
(๒) มูล หรือเหตุที่ตองทําคําคัดคานตั๋วเงิน การทวงถามและคําตอบถามี หรือ

ขอที่วาหาตัวผูจายหรือผูรับรองไมพบ 
(๓) ถามีการรับรอง หรือใชเงินเพื่อแกหนา ใหแถลงลักษณะแหงการเขาแกหนา

ทั้งช่ือหรือย่ีหอของผูรับรองหรือผูใชเงินเพื่อแกหนาและช่ือบุคคลซึ่งเขาเขาแกหนานั้นดวย 
(๔) สถานที่และวันทําคําคัดคาน  
ใหผูทําคําคัดคานสงมอบคําคัดคานแกผูรองขอใหทํา และใหผูทําคําคัดคานรีบ

สงคําบอกกลาวการคัดคานนั้นไปยังผู ถูกคัดคาน ถาทราบภูมิลําเนาก็ใหสงโดยจดหมาย
ลงทะเบียนไปรษณีย หรือสงมอบไว ณ ภูมิลําเนาของผูนั้นก็ได ถาไมทราบภูมิลําเนาก็ใหปดสําเนา
คําคัดคานไวยังที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่วาการอําเภอประจําทองที่อันผูถูกคัดคานมีถ่ินที่อยูครั้งหลัง
ที่สุด 

 
มาตรา ๙๖๓  ผูทรงตองใหคําบอกกลาวการที่เขาไมรับรองตั๋วแลกเงินหรือไมใช

เงินนั้นไปยังผูสลักหลังถัดตนขึ้นไปกับทั้งผูส่ังจายดวยภายในเวลาสี่วันตอจากวันคัดคาน หรือตอ
จากวันยื่นตั๋วในกรณีที่มีขอกําหนดวา “ไมจําตองมีคําคัดคาน” 

ผูสลักหลังทุก ๆ คนตองใหคําบอกกลาวไปยังผูสลักหลังถัดตนขึ้นไปภายในสอง
วัน ใหทราบคําบอกกลาวอันตนไดรับ จดแจงใหทราบชื่อและสํานักของผูที่ไดใหคําบอกกลาวมา
กอน ๆ นั้นดวย ทําเชนนี้ติดตอกันไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงผูส่ังจาย อนึ่งจํากัดเวลาซึ่งกลาวมา
นั้น ทานนับแตเมื่อคนหนึ่ง ๆ ไดรับคําบอกกลาวแตคนกอน 

ถาผูสลักหลังคนหนึ่งคนใดมิไดระบุสํานักของตนไวก็ดี หรือไดระบุแตอานไมได
ความก็ดี ทานวาสุดแตคําบอกกลาวไดสงไปยังผูสลักหลังคนกอนก็เปนอันพอแลว 

บุคคลผูจะตองใหคําบอกกลาว จะทําคําบอกกลาวเปนรูปอยางใดก็ไดทั้งส้ินแม
เพียงแตดวยสงตั๋วแลกเงินคืนก็ใชได อนึ่งตองพิสูจนไดวาไดสงคําบอกกลาวภายในเวลากําหนด 

ถาสงคําบอกกลาวเปนหนังสือจดทะเบียนไปรษณีย หากวาหนังสือนั้นไดสง
ไปรษณียภายในเวลากําหนดดั่งกลาวมานั้นไซร  ทานใหถือวาคําบอกกลาวเปนอันไดสงภายใน
จํากัดเวลาบังคับแลว 

บุคคลซึ่งมิไดใหคําบอกกลาวภายในจํากัดเวลาดั่งไดวามานั้นหาเสียสิทธิไลเบี้ยไม
แตจะตองรับผิดเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตความประมาทเลินเลอของตน แตทานมิ
ใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนในตั๋วแลกเงิน 

 
มาตรา ๙๖๔  ดวยขอกําหนดเขียนลงไววา “ไมจําตองมีคําคัดคาน” ก็ดี “ไมมี

คัดคาน” ก็ดี หรือสํานวนอื่นใดทํานองนั้นก็ดี ผูส่ังจายหรือผูสลักหลังจะยอมปลดเปลื้องผูทรงจาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การทําคําคัดคานการไมรับรองหรือการไมใชเงินก็ได เพ่ือตนจะไดใชสิทธิไลเบี้ย 
ขอกําหนดอันนี้ ยอมไมปลดผูทรงใหพนจากหนาที่นําตั๋วเงินยื่นภายในเวลา

กําหนด หรือจากหนาที่ใหคําบอกกลาวตั๋วเงินขาดความเชื่อถือแกผูสลักหลังคนกอนหรือผูส่ังจาย
อนึ่งหนาที่นําสืบวาไมปฏิบัติใหเปนไปตามกําหนดเวลาจํากัดนั้น ยอมตกอยูแกบุคคลผูแสวงจะใช
ความขอนั้นเปนขอตอสูผูทรงตั๋วแลกเงิน 

ขอกําหนดอันนี้ ถาผูส่ังจายเปนผูเขียนลงไปแลว ยอมเปนผลตลอดถึงคูสัญญาทัง้
ปวงบรรดาที่ไดลงลายมือช่ือในตั๋วเงินนั้น ถาและทั้งมีขอกําหนดดังนี้แลว  ผูทรงยังขืนทําคํา
คัดคานไซร ทานวาผูทรงตองเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น หากวาขอกําหนดนั้นผูสลักหลังเปน
ผูเขียนลง และถามีคําคัดคานทําข้ึนไซร ทานวาคาใชจายในการคัดคานนั้นอาจจะเรียกเอาใชได
จากคูสัญญาอื่น ๆ บรรดาที่ไดลงลายมือช่ือในตั๋วเงินนั้น 

 
มาตรา ๙๖๕  ในกรณีตั๋วเงินภายในประเทศ ถาผูจายบันทึกลงไวในตั๋วแลกเงิน

เปนขอความบอกปดไมรับรองหรือไมยอมใชเงิน ทั้งลงวันที่บอกปดลงลายมือช่ือไวดวยแลวทาน
วาคําคัดคานนั้นก็เปนอันไมจําเปนตองทําและผูทรงตองสงคําบอกกลาวขาดความเชื่อถือไปยัง
บุคคลซึ่งตนจํานงจะไลเบี้ยภายในสี่วันตอจากวันเขาบอกปดไมรับรองนั้น 

 
มาตรา ๙๖๖  คําบอกกลาวขาดความเชื่อถือในกรณีไมรับรองหรือไมใชเงินนั้น

ตองมีรายการคือ วันที่ลงในตั๋วแลกเงิน ช่ือหรือย่ีหอของผูส่ังจายและของผูจาย จํานวนเงินในตั๋ว
เงินวันถึงกําหนดใชเงิน ช่ือหรือย่ีหอและสํานักของผูทรงตั๋วเงิน วันที่คัดคานหรือวันที่บอกปดไม
รับรองหรือไมใชเงิน กับขอความวาเขาไมรับรองหรือไมใชเงินตามตั๋วเงินนั้น 

 
มาตรา ๙๖๗  ในเรื่องตั๋วแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผูส่ังจายก็ดีรับรองก็ดี สลัก

หลังก็ดี หรือรับประกันดวยอาวัลก็ดี ยอมตองรวมกันรับผิดตอผูทรง 
ผูทรงยอมมีสิทธิวากลาวเอาความแกบรรดาบุคคลเหลานี้เรียงตัวหรือรวมกันก็ได

โดยมิพักตองดําเนินตามลําดับที่คนเหลานั้นมาตองผูกพัน 
สิทธิเชนเดียวกันนี้ ยอมมีแกบุคคลทุกคนซึ่งไดลงลายมือช่ือในตั๋วเงินและเขา

ถือเอาตั๋วเงินนั้น ในการที่จะใชบังคับเอาแกผูที่มีความผูกพันอยูแลวกอนตน 
การวากลาวเอาความแกคูสัญญาคนหนึ่ง ซึ่งตองรับผิดยอมไมตัดหนทางที่จะวา

กลาวเอาความแกคูสัญญาคนอื่น ๆ แมทั้งจะเปนฝายอยูในลําดับภายหลังบุคคลที่ไดวากลาวเอา
ความมากอน 

 
มาตรา ๙๖๘  ผูทรงจะเรียกรองเอาเงินใชจากบุคคลซึ่งตนใชสิทธิไลเบี้ยนั้นก็ได 

คือ 
(๑) จํานวนเงินในตั๋วแลกเงินซึ่งเขาไมรับรองหรือไมใชกับทั้งดอกเบี้ยดวย หาก

วามีขอกําหนดไววาใหคิดดอกเบี้ย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ดอกเบี้ยอัตรารอยละหาตอปนับแตวันถึงกําหนด 
(๓) คาใชจายในการคัดคาน  และในการสงคําบอกกลาวของผูทรงไปยังผูสลัก

หลังถัดจากตนขึ้นไปและผูส่ังจาย กับทั้งคาใชจายอื่น ๆ 
(๔) คาชักสวนลดซึ่งถาไมมีขอตกลงกันไว ทานใหคิดรอยละ ๑/๖ ในตนเงินอัน

จะพึงใชตามตั๋วเงิน และไมวากรณีจะเปนอยางไร ทานมิใหคิดสูงกวาอัตรานี้ 
ถาใชสิทธิไลเบี้ยกอนถึงกําหนด ทานใหหักลดจํานวนเงินในตั๋วเงินลงใหรอยละ

หา 
 
มาตรา ๙๖๙  คูสัญญาฝายซึ่งเขาถือเอาและใชเงินตามตั๋วแลกเงินอาจจะเรียกเอา

เงินใชจากคูสัญญาทั้งหลายซึ่งตองรับผิดตอตนได คือ 
(๑) เงินเต็มจํานวนซึ่งตนไดใชไป 
(๒) ดอกเบี้ยในจํานวนเงินนั้น คิดอัตรารอยละหาตอปนับแตวันที่ไดใชเงินไป 
(๓) คาใชจายตาง ๆ อันตนตองออกไป 
(๔) คาชักสวนลดจากตนเงินจํานวนในตั๋วแลกเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา 

๙๖๘ อนุมาตรา (๔) 
 
มาตรา ๙๗๐  คูสัญญาทุกฝายซึ่งตองรับผิดและถูกไลเบี้ยหรืออยูในฐานะจะถูก

ไลเบี้ยไดนั้น อาจจะใชเงินแลวเรียกใหเขาสละตั๋วเงินใหแกตนไดรวมทั้งคําคัดคานและบัญชีรับเงิน
ดวย  

ผูสลักหลังทุกคนซึ่งเขาถือเอาและใชเงินตามตั๋วแลกเงินแลว จะขีดฆาคําสลักหลัง
ของตนเองและของเหลาผูสลักหลังภายหลังตนนั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๙๗๑  ผูส่ังจายก็ดี ผูรับรองก็ดี ผูสลักหลังคนกอนก็ดี ซึ่งเขาสลักหลัง

หรือโอนตั๋วแลกเงินใหอีกทอดหนึ่งนั้น หามีสิทธิจะไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาฝายซึ่งตนยอมตองรับผิด
ตอเขาอยูกอนแลวตามตั๋วเงินนั้นไดไม 

 
มาตรา ๙๗๒  ในกรณีใชสิทธิไลเบี้ยภายหลังการรับรองแตบางสวน ทานวา

คูสัญญาฝายซึ่งใชเงินอันเปนจํานวนเขาไมรับรองนั้น อาจจะเรียกใหจดระบุความที่ใชเงินนี้ลงไวใน
ตั๋วเงินและเรียกใหทําใบรับใหแกตนได อนึ่งผูทรงตั๋วเงินตองใหสําเนาตั๋วเงินอันรับรองวาถูกตอง
แกคูสัญญาฝายนั้นพรอมทั้งคําคัดคานดวย เพ่ือใหเขาสามารถใชสิทธิไลเบี้ยในภายหลังไดสืบไป 

 
มาตรา ๙๗๓  เมื่อกําหนดเวลาจํากัดซึ่งจะกลาวตอไปนี้ไดลวงพนไปแลว คือ 
(๑) กําหนดเวลาสําหรับยื่นตั๋วแลกเงินชนิดใหใชเงินเมื่อไดเห็น หรือใน

ระยะเวลาอยางใดอยางหนึ่งภายหลังไดเห็น 
(๒) กําหนดเวลาสําหรับทําคําคัดคานการไมรับรองหรือการไมใชเงิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) กําหนดเวลาสําหรับยื่นตั๋วเพื่อใหใชเงิน ในกรณีที่มีขอกําหนดวา “ไมจําตอง
มีคําคัดคาน” 

ทานวาผูทรงยอมสิ้นสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกเหลาผูสลักหลัง ผูส่ังจาย และคูสัญญา
อ่ืน ๆ ผูตองรับผิด เวนแตผูรับรอง 

อนึ่ง ถาไมย่ืนตั๋วแลกเงินเพื่อใหเขารับรองภายในเวลาจํากัดดั่งผูส่ังจายไดกําหนด
ไว ทานวาผูทรงยอมเสียสิทธิที่จะไลเบี้ยทั้งเพ่ือการที่เขาไมใชเงินและเพื่อการที่เขาไมรับรองเวน
แตจะปรากฏจากขอกําหนดวา ผูส่ังจายหมายเพียงแตจะปลดตนเองใหพนจากประกันการรับรอง 

ถาขอกําหนดจํากัดเวลายื่นตั๋วแลกเงินนั้นมีอยูที่คําสลักหลัง ทานวาเฉพาะแตผู
สลักหลังเทานั้นจะอาจเอาประโยชนในขอกําหนดนั้นได 

 
มาตรา ๙๗๔  การยื่นตั๋วแลกเงินก็ดี การทําคําคัดคานก็ดี ถามีเหตุจําเปนอันมิ

อาจกาวลวงเสียไดมาขัดขวางมิใหทําไดภายในกําหนดเวลาจํากัดสําหรับการนั้นไซร ทานใหยืด
กําหนดเวลาออกไปอีกได 

เหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดดั่งวามานั้น ผูทรงตองบอกกลาวแกผูสลักหลัง
คนถัดตนขึ้นไปโดยไมชักชา และคําบอกกลาวนั้นตองเขียนระบุลงในตั๋วเงิน หรือใบประจําตอตอง
ลงวันและลงลายมือช่ือของผูทรง การอื่น ๆ นอกจากที่กลาวนี้ ทานใหบังคับตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๙๖๓ 

เมื่อเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดนั้นสุดสิ้นลงแลว ผูทรงตองย่ืนตั๋วเงินให
เขารับรองหรือใชเงินโดยไมชักชา และถาจําเปนก็ทําคําคัดคานข้ึน 

ถาเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดนั้น ยังคงมีอยูตอไปจนเปนเวลากวาสามสิบ
วันภายหลังตั๋วเงินถึงกําหนดไซร ทานวาจะใชสิทธิไลเบี้ยก็ได และถาเชนนั้นการยื่นตั๋วเงินก็ดี การ
ทําคําคัดคานก็ดี เปนอันไมจําเปนตองทํา 

ในสวนตั๋วเงินชนิดที่ใหใชเงินเมื่อไดเห็น หรือใหใชเงินในระยะเวลาอยางหนึ่ง
อยางใดภายหลังไดเห็นนั้น กําหนดสามสิบวันเชนวามานี้ ทานใหนับแตวันที่ผูทรงไดใหคําบอก
กลาวเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงเสียไดนั้นแกผูสลักหลังถัดตนขึ้นไป และถึงแมวาจะเปนการกอน
ลวงกําหนดเวลายื่นตั๋วเงิน ก็ใหนับเชนนั้น 

 
สวนที่ ๗ 

ตั๋วแลกเงินเปนสํารับ 
   

 
มาตรา ๙๗๕  อันตั๋วแลกเงินนั้น นอกจากชนิดที่ส่ังจายแกผูถือแลว จะออกไป

เปนคูฉีกความตองกันสองฉบับหรือกวานั้นก็อาจจะออกได  
คูฉีกเหลานี้ตองมีหมายลําดับลงไวในตัวตราสารนั้นเอง มิฉะนั้นคูฉีกแตละฉบับ

ยอมใชไดเปนตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่ง ๆ แยกเปนตั๋วเงินตางฉบับกัน  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลทุกคนซึ่งเปนผูทรงตั๋วเงินอันมิไดระบุวาไดออกเปนตั๋วเดี่ยวนั้นจะเรียกให
สงมอบคูฉีกสองฉบับหรือกวานั้นแกตนก็ได โดยยอมใหคิดคาใชจายเอาแกตน ในการนี้ผูทรงตอง
วากลาวไปยังผูสลักหลังคนถัดตนขึ้นไป และผูสลักหลังคนนั้นก็จําตองชวยผูทรงวากลาวไปยังผูที่
สลักหลังใหแกตนตอไปอีกสืบเนื่องกันไปเชนนี้ตลอดสายจนกระทั่งถึงผูส่ังจาย อนึ่งผูสลักหลัง
ทั้งหลายจําตองเขียนคําสลักหลังของตนเปนความเดียวกันลงในฉบับคูฉีกใหมแหงตั๋วสํารับนั้นอีก
ดวย 

 
มาตรา ๙๗๖  ถาผูทรงตั๋วแลกเงินสํารับหนึ่งสลักหลังคูฉีกสองฉบับหรือกวานั้น

ใหแกบุคคลตางคนกัน ทานวาผูทรงยอมตองรับผิดตามคูฉีกเชนวานั้นทุก ๆ ฉบับ และผูสลักหลัง
ภายหลังผูทรงทุก ๆ คนก็ตองรับผิดตามคูฉีกอันตนเองไดสลักลงไปนั้น เสมือนดั่งวาคูฉีกที่วานั้น
แยกเปนตั๋วเงินตางฉบับกัน 

 
มาตรา ๙๗๗  ถาคูฉีกสองฉบับหรือกวานั้นในสํารับหนึ่งไดเปลี่ยนมือไปยังผูทรง

โดยชอบดวยกฎหมายตางคนกันไซร ในระหวางผูทรงเหลานั้นดวยกัน คนใดไดเปนสิทธิกอน ทาน
ให ถือวาคนนั้นเปนเจาของอันแทจริงแหงตั๋ วเ งินนั้น แตความใด ๆ ในบทมาตรานี้ ไม
กระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลผูทําการโดยชอบดวยกฎหมายรับรองหรือใชเงินไปตามคูฉีกฉบับ
ซึ่งเขายื่นแกตนกอน 

 
มาตรา ๙๗๘  คํารับรองนั้นจะเขียนลงในคูฉีกฉบับใดก็ได และจะตองเขียนลงใน

คูฉีกเพียงฉบับเดียวเทานั้น 
ถาผูจายรับรองลงไปกวาฉบับหนึ่ง และคูฉีกซึ่งรับรองเชนนั้นตกไปถึงมือผูทรง

โดยชอบดวยกฎหมายตางคนกันไซร ทานวาผูจายจะตองรับผิดตามคูฉีกนั้น ๆ ทุกฉบับ เสมือนดัง
วาแยกเปนตั๋วเงินตางฉบับกัน 

 
มาตรา ๙๗๙  ถาผูรับรองตั๋วเงินซึ่งออกเปนสํารับใชเงินไปโดยมิไดเรียกใหสง

มอบคูฉีกฉบับซึ่งมีคํารับรองของตนนั้นใหแกตนและในเวลาตั๋วเงินถึงกําหนด คูฉีกฉบับนั้นไปตก
อยูในมือผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายคนใดคนหนึ่งไซร ทานวาผูรับรองจะตองรับผิดตอผูทรงคูฉีก
ฉบับนั้น 

 
มาตรา ๙๘๐  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติทั้งหลายซึ่งกลาวมากอนนั้น ถาคูฉีก

ฉบับใดแหงตั๋วเงินออกเปนสํารับไดหลุดพนไปดวยการใชเงินหรือประการอื่นฉบับหนึ่งแลว ทาน
วาตั๋วเงินทั้งสํารับก็ยอมหลุดพนไปตามกัน 

 
มาตรา ๙๘๑  คูสัญญาซึ่งสงคูฉีกฉบับหนึ่งไปใหเขารับรอง ตองเขียนแถลงลงใน

คูฉีกฉบับอื่นวาคูฉีกฉบับโนนอยูในมือบุคคลชื่อไร สวนบุคคลคนนั้นก็จําตองสละตั๋วใหแกผูทรง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยชอบดวยกฎหมายแหงคูฉีกฉบับอื่นนั้น 
ถาบุคคลคนนั้นบอกปดไมยอมให ทานวาผูทรงยังจะใชสิทธิไลเบี้ยไมไดจนกวา

จะไดทําคัดคานระบุความดังตอไปนี้ คือ 
(๑) วาคูฉีกฉบับซึ่งไดสงไปเพื่อรับรองนั้น เขาไมสละใหแกตนเมื่อทวงถาม 
(๒) วาไมสามารถจะใหเขารับรองหรือใชเงินดวยคูฉีกฉบับอื่นได 
 

หมวด ๓ 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 
   

 
มาตรา ๙๘๒  อันวาตั๋วสัญญาใชเงินนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง

เรียกวาผูออกตั๋ว ใหคํามั่นสัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใชใหตาม
คําส่ังของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูรับเงิน 

 
มาตรา ๙๘๓  ตั๋วสัญญาใชเงินนั้น ตองมีรายการดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) คําบอกชื่อวาเปนตั๋วสัญญาใชเงิน 
(๒) คํามั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขวาจะใชเงินเปนจํานวนแนนอน 
(๓) วันถึงกําหนดใชเงิน 
(๔) สถานที่ใชเงิน 
(๕) ช่ือ หรือย่ีหอของผูรับเงิน 
(๖) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
(๗) ลายมือช่ือผูออกตั๋ว 
 
มาตรา ๙๘๔  ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพรองไปจากที่ทานระบุบังคับไวใน

มาตรากอนนี้ ยอมไมสมบูรณเปนตั๋วสัญญาใชเงิน เวนแตในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
ตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งไมระบุเวลาใชเงิน ทานใหถือวา พึงใชเงินเมื่อไดเห็น 
ถาสถานที่ใชเงินมิไดแถลงไวในตั๋วสัญญาใชเงิน  ทานใหถือเอาภูมิลําเนาของผู

ออกตราสารนั้นเปนสถานที่ใชเงิน  
ถาตั๋วสัญญาใชเงินไมระบุสถานที่ออกตั๋ว ทานใหถือวา ตั๋วนั้นไดออก ณ 

ภูมิลําเนาของผูออกตั๋ว 
ถามิไดลงวันออกตั๋ว ทานวาผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทําการโดย

สุจริตจะจดวันตามที่ถูกตองแทจริงลงก็ได 
 
มาตรา ๙๘๕  บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด ๒ วาดวยตั๋วแลกเงินดั่งจะกลาว

ตอไปนี้ทานใหยกมาบังคับในเรื่องตั๋วสัญญาใชเงินเพียงเทาที่ไมขัดกับสภาพแหงตราสารชนิดนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คือบทมาตรา ๙๑๑, ๙๑๓, ๙๑๖, ๙๑๗, ๙๑๙, ๙๒๐, ๙๒๒ ถึง ๙๒๖, ๙๓๘ ถึง ๙๔๗, ๙๔๙, 
๙๕๐, ๙๕๔ ถึง ๙๕๙, ๙๖๗ ถึง ๙๗๑ 

ถาเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกมาแตตางประเทศ ทานใหนําบทบัญญัติตอไปนี้มา
ใชบังคับดวย คือบทมาตรา ๙๖๐ ถึง ๙๖๔, ๙๗๓, ๙๗๔ 

 
มาตรา ๙๘๖  ผูออกตั๋วสัญญาใชเงินยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกันกับผู

รับรองตั๋วแลกเงิน 
ตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งใหใชเงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังไดเห็นนั้นตองนําย่ืนใหผู

ออกตั๋วจดรับรูภายในจํากัดเวลาดั่งกําหนดไวในมาตรา ๙๒๘ กําหนดเวลานี้ใหนับแตวันจดรับรูซึ่ง
ลงลายมือช่ือผูออกตั๋ว ถาผูออกตั๋วบอกปดไมยอมจดรับรูและลงวันไซร การที่เขาบอกปดเชนนี้
ทานวาตองทําใหเปนหลักฐานขึ้นดวยคําคัดคาน และวันคัดคานนั้นใหถือเปนวันเริ่มตนในการนับ
กําหนดเวลาแตไดเห็น 

 
หมวด ๔ 
เช็ค 

   
 

มาตรา ๙๘๗  อันวาเช็คนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา ผูส่ังจาย
ส่ังธนาคารใหใชเงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใหใชตามคําส่ังของ
บุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกวาผูรับเงิน 
 

มาตรา ๙๘๘  อันเช็คนั้น ตองมีรายการดั่งกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) คําบอกชื่อวาเปนเช็ค 
(๒) คําส่ังอันปราศจากเงื่อนไขใหใชเงินเปนจํานวนแนนอน 
(๓) ช่ือ หรือย่ีหอและสํานักงานของธนาคาร 
(๔) ช่ือ หรือย่ีหอของผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ 
(๕) สถานที่ใชเงิน 
(๖) วันและสถานที่ออกเช็ค 
(๗) ลายมือช่ือผูส่ังจาย 

 
มาตรา ๙๘๙  บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด ๒ อันวาดวยตั๋วแลกเงินดังจะกลาว

ตอไปนี้ ทานใหยกมาบังคับในเรื่องเช็คเพียงเทาที่ไมขัดกับสภาพแหงตราสารชนิดนี้ คือบทมาตรา 
๙๑๐, ๙๑๔ ถึง ๙๒๓, ๙๒๕, ๙๒๖, ๙๓๘ ถึง ๙๔๐, ๙๔๕, ๙๔๖, ๙๕๙, ๙๖๗, ๙๗๑ 

ถาเปนเช็คที่ออกมาแตตางประเทศ ทานใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับ
ดวย คือบทมาตรา ๙๒๔, ๙๖๐ ถึง ๙๖๔, ๙๗๓ ถึง ๙๗๗, ๙๘๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๙๐  ผูทรงเช็คตองย่ืนเช็คแกธนาคารเพื่อใหใชเงิน คือวาถาเปนเช็คให

ใชเงินในเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็คตองย่ืนภายในเดือนหนึ่งนับแตวันออกเช็คนั้น ถาเปนเช็คให
ใชเงินที่อ่ืนตองย่ืนภายในสามเดือน ถามิฉะนั้นทานวาผูทรงสิ้นสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลังทั้ง
ปวง ทั้งเสียสิทธิอันมีตอผูส่ังจายดวยเพียงเทาที่จะเกิดความเสียหายอยางหนึ่งอยางใดแกผูส่ังจาย
เพราะการที่ละเลยเสียไมย่ืนเช็คนั้น 

อนึ่ง ผูทรงเช็คซึ่งผูส่ังจายหลุดพนจากความรับผิดไปแลวนั้น ทานใหรับชวงสิทธิ
ของผูส่ังจายคนนั้นอันมีตอธนาคาร 
 

มาตรา ๙๙๑  ธนาคารจําตองใชเงินตามเช็คซึ่งผูเคยคากับธนาคารใหออกเบิก
เงินแกตน เวนแตในกรณีดั่งกลาวตอไปนี้ คือ 

(๑) ไมมีเงินในบัญชีของผูเคยคาคนนั้นเปนเจาหนี้พอจะจายตามเช็คนั้น หรือ 
(๒) เช็คนั้นยื่นเพื่อใหใชเงินเมื่อพนเวลาหกเดือนนับแตวันออกเช็ค หรือ 
(๓) ไดมีคําบอกกลาววาเช็คนั้นหายหรือถูกลักไป 

 
มาตรา ๙๙๒  หนาที่และอํานาจของธนาคารซึ่งจะใชเงินตามเช็คอันเบิกแกตน

นั้นทานวาเปนอันสุดสิ้นไปเมื่อกรณีเปนดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) มีคําบอกหามการใชเงิน 
(๒) รูวาผูส่ังจายตาย 
(๓) รูวาศาลไดมีคําส่ังรักษาทรัพยช่ัวคราว หรือคําส่ังใหผู ส่ังจายเปนคน

ลมละลายหรือไดมีประกาศโฆษณาคําส่ังเชนนั้น 
 

มาตรา ๙๙๓  ถาธนาคารเขียนขอความลงลายมือช่ือบนเช็ค เชนคําวา “ใชได” 
หรือ“ใชเงินได” หรือคําใด ๆ อันแสดงผลอยางเดียวกัน ทานวาธนาคารตองผูกพันในฐานเปน
ลูกหนี้ช้ันตนในอันจะตองใชเงินแกผูทรงตามเช็คนั้น 

ถาผูทรงเช็คเปนผูจัดการใหธนาคารลงขอความรับรองดั่งวานั้น ทานวาผูส่ังจาย
และผูสลักหลังทั้งปวงเปนอันหลุดพนจากความรับผิดตามเช็คนั้น 

ถาธนาคารลงขอความรับรองดั่งนั้นโดยคําขอรองของผูส่ังจาย ทานวาผูส่ังจาย
และปวงผูสลักหลังก็หาหลุดพนไปไม 
 

มาตรา ๙๙๔  ถาในเช็คมีเสนขนานคูขีดขวางไวขางดานหนา กับมีหรือไมมีคําวา
“และบริษัท” หรือคํายออยางใด ๆ แหงขอความนี้อยูในระหวางเสนทั้งสองนั้นไซร เช็คนั้นชื่อวา
เปนเช็คขีดครอมทั่วไป และจะใชเงินตามเช็คนั้นไดแตเฉพาะใหแกธนาคารเทานั้น 

ถาในระหวางเสนทั้งสองนั้นกรอกช่ือธนาคารอันหนึ่งอันใดลงไวโดยเฉพาะเช็ค
เชนนั้นชื่อวาเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ และจะใชเงินตามเช็คนั้นไดเฉพาะใหแกธนาคารอันนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๙๕  (๑) เช็คไมมีขีดครอม ผูส่ังจายหรือผูทรงคนใดคนหนึ่งจะขีด

ครอมเสียก็ได และจะทําเปนขีดครอมทั่วไปหรือขีดครอมเฉพาะก็ได 
(๒) เช็คขีดครอมทั่วไป ผูทรงจะทําใหเปนขีดครอมเฉพาะเสียก็ได 
(๓) เช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี  ขีดครอมเฉพาะก็ดี  ผูทรงจะเติมคําลงวา “หาม

เปลี่ยนมือ” ก็ได 
(๔) เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารใด ธนาคารนั้นจะซ้ําขีดครอมเฉพาะใหไป

แกธนาคารอื่นเพื่อเรียกเก็บเงินก็ได 
(๕) เช็คไมมีขีดครอมก็ดี เช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี สงไปยังธนาคารใดเพื่อใหเรียก

เก็บเงิน ธนาคารนั้นจะลงขีดครอมเฉพาะใหแกตนเองก็ได 
 

มาตรา ๙๙๖  การขีดครอมเช็คตามที่อนุญาตไวในมาตรากอนนั้นทานวาเปนสวน
สําคัญอันหนึ่งของเช็ค ใครจะลบลางยอมไมเปนการชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรา ๙๙๗  เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารกวาธนาคารหนึ่งข้ึนไป เมื่อนํา
เบิกเอาแกธนาคารใด  ทานใหธนาคารนั้นบอกปดเสียอยาใชเงินให เวนแตที่ขีดครอมใหแก
ธนาคารในฐานเปนตัวแทนเรียกเก็บเงิน 

ธนาคารใดซึ่งเขานําเช็คเบิกขืนใชเงินไปตามเช็คที่ขีดครอมอยางวามานั้นก็ดีใช
เงินตามเช็คอันเขาขีดครอมทั่วไปเปนประการอื่นนอกจากใชใหแกธนาคารอันใดอันหนึ่งก็ดีใชเงิน
ตามเช็คอันเขาขีดครอมเฉพาะเปนประการอื่นนอกจากใชใหแกธนาคารซึ่งเขาเจาะจงขีดครอมให
โดยเฉพาะ หรือแกธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารนั้นก็ดี ทานวาธนาคารซึ่งใชเงินไป
ดังกลาวนี้จะตองรับผิดตอผูเปนเจาของอันแทจริงแหงเช็คนั้น ในการที่เขาจะตองเสียหายอยางใด 
ๆ เพราะการที่ตนใชเงินไปตามเช็คนั้น 

แตหากเช็คใดเขานําย่ืนเพื่อใหใชเงิน และเมื่อย่ืนไมปรากฏวาเปนเช็คขีดครอมก็
ดี หรือไมปรากฏวามีรอยขีดครอมอันไดลบลางหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเปนประการอื่น
นอกจากที่อนุญาตไวโดยกฎหมายก็ดี เช็คเชนนี้ถาธนาคารใดใชเงินไปโดยสุจริตและปราศจาก
ประมาทเลินเลอ ทานวาธนาคารนั้นไมตองรับผิดหรือตองมีหนาที่รับใชเงินอยางใด ๆ 
 

มาตรา ๙๙๘  ธนาคารใดซึ่งเขานําเช็คขีดครอมเบิกเงิน ใชเงินไปตามเช็คนั้นโดย
สุจริตและปราศจากประมาทเลินเลอ กลาวคือวาถาเปนเช็คขีดครอมทั่วไปก็ใชเงินใหแกธนาคาร
อันใดอันหนึ่ง ถาเปนเช็คขีดครอมเฉพาะก็ใชใหแกธนาคารซึ่งเขาเจาะจงขีดครอมใหโดยเฉพาะ 
หรือใชใหแกธนาคารตัวแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารนั้นไซร  ทานวาธนาคารซึ่งใชเงินไปตามเช็ค
นั้นฝายหนึ่ง กับถาเช็คตกไปถึงมือผูรับเงินแลว ผูส่ังจายอีกฝายหนึ่งตางมีสิทธิเปนอยางเดียวกัน 
และเขาอยูในฐานะอันเดียวกันเสมือนดั่งวาเช็คนั้นไดใชเงินใหแกผูเปนเจาของอันแทจริงแลว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๙๙  บุคคลใดไดเช็คขีดครอมของเขามาซึ่งมีคําวา “หามเปลี่ยนมือ” 
ทานวาบุคคลนั้นไมมีสิทธิในเช็คนั้นยิ่งไปกวา และไมสามารถใหสิทธิในเช็คนั้นตอไปไดดีกวาสิทธิ
ของบุคคลอันตนไดเช็คของเขามา 

 
มาตรา ๑๐๐๐  ธนาคารใดไดรับเงินไวเพ่ือผูเคยคาของตนโดยสุจริตและ

ปราศจากประมาทเลินเลอ อันเปนเงินเขาใชใหตามเช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี ขีดครอมเฉพาะใหแก
ตนก็ดี  หากปรากฏวาผูเคยคานั้นไมมีสิทธิหรือมีสิทธิเพียงอยางบกพรองในเช็คนั้นไซร ทานวา
เพียงแตเหตุที่ไดรับเงินไวหาทําใหธนาคารนั้นตองรับผิดตอผูเปนเจาของอันแทจริงแหงเช็คนั้นแต
อยางหนึ่งอยางใดไม 
 

หมวด ๕ 
อายุความ 

   
 

มาตรา ๑๐๐๑  ในคดีฟองผูรับรองตั๋วแลกเงินก็ดี ผูออกตั๋วสัญญาใชเงินก็ดี ทาน
หามมิใหฟองเมื่อพนเวลาสามปนับแตวันตั๋วนั้น ๆ ถึงกําหนดใชเงิน 

 
มาตรา ๑๐๐๒  ในคดีที่ผูทรงตั๋วเงินฟองผูสลักหลังและผูส่ังจาย ทานหามมิให

ฟองเม่ือพนเวลาปหนึ่งนับแตวันที่ไดลงในคําคัดคานซึ่งไดทําข้ึนภายในเวลาอันถูกตองตาม
กําหนด หรือนับแตวันตั๋วเงินถึงกําหนด ในกรณีที่มีขอกําหนดไววา “ไมจําตองมีคําคัดคาน” 

 
มาตรา ๑๐๐๓  ในคดีผูสลักหลังทั้งหลายฟองไลเบี้ยกันเองและไลเบี้ยเอาแกผูส่ัง

จายแหงตั๋วเงิน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาหกเดือนนับแตวันที่ผูสลักหลังเขาถือเอาตั๋วเงิน
และใชเงิน หรือนับแตวันที่ผูสลักหลังนั้นเองถูกฟอง 

 
มาตรา ๑๐๐๔  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเพราะการอันหนึ่งอันใดซึ่งกระทําแก

คูสัญญาแหงตั๋วเงินฝายใดฝายหนึ่ง ทานวายอมมีผลสะดุดหยุดลงเพียงแตแกคูสัญญาฝายนั้น 
 
มาตรา ๑๐๐๕  ถาตั๋วเงินไดทําข้ึนหรือไดโอนหรือสลักหลังไปแลวในมูลหนี้

อันหนึ่งอันใด และสิทธิตามตั๋วเงินนั้นมาสูญสิ้นไปเพราะอายุความก็ดี หรือเพราะละเวนไม
ดําเนินการใหตองตามวิธีใด ๆ อันจะพึงตองทําก็ดี ทานวาหนี้เดิมนั้นก็ยังคงมีอยูตามหลัก
กฎหมายอันแพรหลายทั่วไป เทาที่ลูกหนี้มิไดตองเสียหายแตการนั้น เวนแตจะไดตกลงกันไวเปน
อยางอ่ืน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย 

   
 

มาตรา ๑๐๐๖  การที่ลายมือช่ืออันหนึ่งในตั๋วเงินเปนลายมือปลอมยอมไม
กระทบกระทั่งถึงความสมบูรณแหงลายมือช่ืออ่ืน ๆ ในตั๋วเงินนั้น 

 
มาตรา ๑๐๐๗  ถาขอความในตั๋วเงินใด หรือในคํารับรองตั๋วเงินรายใด มีผูแกไข

เปลี่ยนแปลงในขอสําคัญโดยที่คูสัญญาทั้งปวงผูตองรับผิดตามตั๋วเงินมิไดยินยอมดวยหมดทุกคน
ไซร ทานวาตั๋วเงินนั้นก็เปนอันเสีย เวนแตยังคงใชไดตอคูสัญญาซึ่งเปนผูทําการแกไขเปลี่ยนแปลง
นั้น หรือไดยินยอมดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น กับทั้งผูสลักหลังในภายหลัง 

แตหากตั๋วเงินใดไดมีผูแกไขเปลี่ยนแปลงในขอสําคัญ แตความเปลี่ยนแปลงนั้น
ไมประจักษ และตั๋วเงินนั้นตกอยูในมือผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูทรงคนนั้นจะเอา
ประโยชนจากตั๋วเงินนั้นก็ไดเสมือนดังวามิไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงเลย และจะบังคับการใชเงิน
ตามเนื้อความแหงตั๋วนั้นก็ได 

กลาวโดยเฉพาะ การแกไขเปลี่ยนแปลงเชนจะกลาวตอไปนี้ ทานถือวาเปนการ
แกไขเปลี่ยนแปลงในขอสําคัญ คือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางใด ๆ แกวันที่ลง จํานวนเงินอันจะ
พึงใช เวลาใชเงิน สถานที่ใชเงิน กับทั้งเมื่อตั๋วเงินเขารับรองไวทั่วไปไมเจาะจงสถานที่ใชเงิน ไป
เติมความระบุสถานที่ใชเงินเขาโดยที่ผูรับรองมิไดยินยอมดวย 

 
มาตรา ๑๐๐๘  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ 

เมื่อใดลายมือช่ือในตั๋วเงินเปนลายมือปลอมก็ดี เปนลายมือช่ือลงไวโดยที่บุคคลซึ่งอางเอาเปน
เจาของลายมือช่ือนั้นมิไดมอบอํานาจใหลงก็ดี ทานวาลายมือช่ือปลอมหรือลงปราศจากอํานาจ
เชนนั้นเปนอันใชไมไดเลย ใครจะอางอิงอาศัยแสวงสิทธิอยางหนึ่งอยางใดเพื่อยึดหนวงตั๋วเงินไวก็
ดี เพ่ือทําใหตั๋วนั้นหลุดพนก็ดี หรือเพ่ือบังคับการใชเงินเอาแกคูสัญญาแหงตั๋วนั้นคนใดคนหนึ่งก็
ดี ทานวาไมอาจจะทําไดเปนอันขาด เวนแตคูสัญญาฝายซึ่งจะพึงถูกยึดหนวงหรือถูกบังคับใชเงิน
นั้นจะอยูในฐานเปนผูตองตัดบทมิใหยกขอลายมือช่ือปลอม หรือขอลงลายมือช่ือปราศจากอํานาจ
นั้นขึ้นเปนขอตอสู 

แตขอความใด ๆ อันกลาวมาในมาตรานี้ ทานมิใหกระทบกระทั่งถึงการให
สัตยาบันแกลายมือช่ือซึ่งลงไวโดยปราศจากอํานาจแตหากไมถึงแกเปนลายมือปลอม 

 
มาตรา ๑๐๐๙  ถามีผูนําตั๋วเงินชนิดจะพึงใชเงินตามเขาสั่งเมื่อทวงถามมาเบิกตอ

ธนาคารใด และธนาคารนั้นไดใชเงินใหไปตามทางคาปกติโดยสุจริตและปราศจากประมาท
เลินเลอไซร ทานวาธนาคารไมมีหนาที่จะตองนําสืบวาการสลักหลังของผูรับเงิน หรือการสลักหลัง
ในภายหลังรายใด ๆ ไดทําไปดวยอาศัยรับมอบอํานาจแตบุคคลซึ่งอางเอาเปนเจาของคําสลักหลัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นและถึงแมวารายการสลักหลังนั้นจะเปนสลักหลังปลอมหรือปราศจากอํานาจก็ตาม ทานใหถือ
วาธนาคารไดใชเงินไปถูกระเบียบ 

 
มาตรา ๑๐๑๐  เมื่อผูทรงตั๋วเงินซึ่งหายหรือถูกลักทราบเหตุแลวในทันใดนั้นตอง

บอกกลาวเปนหนังสือไปยังผูออกตั๋วเงิน ผูจาย ผูสมอางยามประสงค ผูรับรองเพื่อแกหนาและ
ผูรับอาวัล ตามแตมี เพ่ือใหบอกปดไมใชเงินตามตั๋วเงินนั้น 

 
มาตรา ๑๐๑๑  ถาตั๋วเงินหายไปแตกอนเวลาลวงเลยกําหนดใชเงินทานวาบุคคล

ซึ่งไดเปนผูทรงตั๋วเงินนั้นจะรองขอไปยังผูส่ังจายให ๆ ตั๋วเงินเปนเนื้อความเดียวกันแกตนใหมอีก
ฉบับหนึ่งก็ได และในการนี้ถาเขาประสงคก็วางประกันใหไวแกผูส่ังจาย เพ่ือไวทดแทนที่เขาหาก
จะตองเสียหายแกผูหนึ่งผูใดในกรณีที่ตั๋วเงินซึ่งวาหายนั้นจะกลับหาได 

อนึ่ง ผูส่ังจายรับคําขอรองดั่งวามานั้นแลว หากบอกปดไมยอมใหตั๋วเงินคูฉบับ
เชนนั้น อาจจะถูกบังคับใหออกใหก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒๒ 
หุนสวนและบริษัท 
   

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๐๑๒  อันวาสัญญาจดัตั้งหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล

ตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงเขากันเพื่อกระทาํกิจการรวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกาํไรอันจะพึงได
แตกิจการที่ทํานั้น 
 

มาตรา ๑๐๑๓  อันหางหุนสวนหรือบริษทันั้น ทานกาํหนดเปนสามประเภท คือ 
(๑) หางหุนสวนสามัญ 
(๒) หางหุนสวนจํากัด 
(๓) บริษัทจํากัด 
 
มาตรา ๑๐๑๔  บรรดาสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท

ทั้งหลายนั้น ใหรัฐมนตรีเจากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษทัเปนผูออกกฎ
ขอบังคับจดัตัง้ข้ึน 

 
มาตรา ๑๐๑๕  หางหุนสวนหรือบริษัทเมื่อไดจดทะเบียนตามบัญญตัแิหง

ลักษณะนี้แลว ทานจดัวาเปนนิตบิุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนทั้งหลายซึ่งรวมเขา
กันเปนหุนสวนหรือบริษัทนัน้ 
 

มาตรา ๑๐๑๖  การจดทะเบียนนั้น หางหุนสวนหรือบริษัทตั้งสํานักงานแหงใหญ
ทํากิจการอยู ณ ตําบลใดในพระราชอาณาจักร ทานใหจดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลนั้น 

การแกไขขอความที่ไดจดทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้ง
แกไขการอื่นอยางหนึ่งอยางใดอันบทบัญญัติแผนกนี้บังคับหรืออนุญาตใหจดทะเบียนก็ดี ก็ตอง
จด ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น 
 

มาตรา ๑๐๑๗  ถาขอความที่จะจดทะเบียน หรือประกาศโฆษณาเกิดขึ้นใน
ตางประเทศไซร ทานใหนับกําหนดเวลาสําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาขอความนั้น
ตั้งแตเวลาเมื่อคําบอกกลาวการนั้นมาถึงตําบลที่จะจดทะเบียนหรือตําบลที่จะประกาศโฆษณานั้น
เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๐๑๘  ในการจดทะเบียน ทานใหเสียคาธรรมเนียมตามกฎขอบังคับซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีเจากระทรวงตั้งไว 
 

มาตรา ๑๐๑๙  ถาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งตองจดทะเบียนไมมีรายการ
บริบูรณตามที่บังคับไวในลักษณะนี้ วาใหจดแจงก็ดี หรือถารายการอันใดซึ่งจะแจงในคาํขอหรอืใน
เอกสารนั้นขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถาเอกสารใดซึ่งกําหนดไววาใหสงดวยกันกับคําขอจดทะเบียน
ยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี หรือถาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขออ่ืนซึ่งกฎหมายบังคับไวก็ดี นาย
ทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได จนกวาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะไดทําใหบริบูรณ
หรือแกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซึ่งกําหนดไวนั้นครบทุกส่ิงอันหรือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ
นั้นแลว 
 

มาตรา ๑๐๒๐๑๕  บุคคลทุกคนเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแลว ชอบที่จะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไวได หรือจะขอใหคัดสําเนาหรือ
เนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ พรอมดวยคํารับรองวาถูกตองมอบใหก็ได 

ผูมีสวนไดเสียของหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ เมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงแลว ชอบท่ีจะขอใหนายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหาง
หุนสวนหรือบริษัทนั้นใหก็ได 
 

มาตรา ๑๐๒๑  นายทะเบยีนทุกคนจะตองแตงยอรายการซึ่งไดลงทะเบียนสงไป
ลงพิมพโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนคราว ๆ ตามแบบซึ่งรัฐมนตรีเจากระทรวงจะได
กําหนดให 
 

มาตรา ๑๐๒๒  เมื่อไดพิมพโฆษณาดั่งนัน้แลว ทานใหถือวาบรรดาเอกสารและ
ขอความซึ่งลงทะเบียนอันไดกลาวถึงในยอรายการนั้น เปนอันรูแกบคุคลทั้งปวงไมเลือกวาเปน
ผูเก่ียวของดวยหางหุนสวนหรือดวยบริษทันั้นหรือที่ไมเก่ียวของ 
 

มาตรา ๑๐๒๓๑๖  ผูเปนหุนสวนก็ดี หางหุนสวนก็ดี หรือบริษัทก็ด ืจะถอืเอา
ประโยชนแกบคุคลภายนอกเพราะเหตุที่มสัีญญาหรือเอกสาร หรือขอความอันบังคบัใหจด
ทะเบียนตามลกัษณะนี้ยังไมได จนกวาจะไดจดทะเบียนแลว แตฝายบคุคลภายนอกจะถือเอา
ประโยชนเชนวานั้นได 

แตถึงกระนั้นก็ดี ผูเปนหุนสวน ผูถือหุน หางหุนสวน หรือบริษัทซึ่งไดรับชําระ
หนี้กอนจดทะเบียนนั้นยอมไมจําตองคืน 
                                                 

๑๕
 มาตรา ๑๐๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖

 มาตรา ๑๐๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๒๓/๑๑๗  หางหุนสวนหรือบริษัทจะยกมาตรา ๑๐๒๓ ข้ึนตอสู

บุคคลภายนอกผูสุจริตเพื่อไมใหตองรับผิดโดยอางวาผูเปนหุนสวน หางหุนสวน บริษัทหรือ
กรรมการไมมีอํานาจกระทําการมิได 
 

มาตรา ๑๐๒๔  ในระหวางผูเปนหุนสวนดวยกันก็ดี หรือในระหวางผูถือหุน
ดวยกันก็ดี ในระหวางผูเปนหุนสวนกับหางหุนสวนก็ดี ในระหวางผูถือหุนกับบริษัทก็ดี ทานให
สันนิษฐานไวกอนวาบรรดาสมุดบัญชีเอกสารของหางหุนสวนหรือบริษัท หรือของผูชําระบัญชีหาง
หุนสวนหรือบริษัทใด ๆ นั้น  ยอมเปนพยานหลักฐานอันถูกตองตามขอความที่ไดบันทึกไวในนั้น
ทุกประการ 

                                                 
๑๗

 มาตรา ๑๐๒๓/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
หางหุนสวนสามัญ 
   

 
สวนที่ ๑ 

บทวิเคราะห 
   

 
มาตรา ๑๐๒๕  อันวาหางหุนสวนสามัญนั้น คือหางหุนสวนประเภทซึ่งผูเปน

หุนสวนหมดทกุคนตองรับผดิรวมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัด 
 

สวนที่ ๒ 
ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนดวยกนัเอง 

   
 

มาตรา ๑๐๒๖  ผูเปนหุนสวนทุกคนตองมส่ิีงหนึ่งส่ิงใดมาลงหุนดวยในหาง
หุนสวน 

ส่ิงที่นํามาลงดวยนั้น จะเปนเงินหรือทรัพยสินสิ่งอ่ืนหรือลงแรงงานก็ได 
 

มาตรา ๑๐๒๗  ในเมื่อมีกรณีเปนขอสงสัย ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาส่ิงซึ่ง
นํามาลงหุนดวยกันนั้นมีคาเทากัน 
 

มาตรา ๑๐๒๘  ถาผูเปนหุนสวนคนใดไดลงแตแรงงานของตนเขาเปนหุน และ
ในสัญญาเขาหุนสวนมิไดตีราคาคาแรงไว ทานใหคํานวณสวนกําไรของผูที่เปนหุนสวนดวยลง
แรงงานเชนนั้น เสมอดวยสวนถัวเฉลี่ยของผูเปนหุนสวนซึ่งไดลงเงินหรือลงทรัพยสินเขาหุนในการ
นั้น 
 

มาตรา ๑๐๒๙  ถาผูเปนหุนสวนคนหนึ่งเอาทรัพยสินมาใหใชเปนการลงหุนดวย
ไซร ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนคนนั้นกับหางหุนสวนในเรื่องสงมอบและซอมแซมก็ดี 
ความรับผิดเพื่อชํารุดบกพรองก็ดี ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิก็ดี ขอยกเวนความรับผิดก็ดีทาน
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยเชาทรัพย 
 

มาตรา ๑๐๓๐  ถาผูเปนหุนสวนคนหนึ่งใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอันใดอันหนึ่ง
เปนการลงหุนดวยไซร ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนคนนัน้กับหางหุนสวนในเรื่องสงมอบ
และซอมแซมก็ดี ความรับผดิเพื่อชํารุดบกพรองก็ดี ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิก็ดี ขอยกเวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความรับผดิกด็ี  ทานใหบังคับตามบทบญัญัตแิหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยซื้อขาย 
 

มาตรา ๑๐๓๑  ถาผูเปนหุนสวนคนใดละเลยไมสงมอบสวนลงหุนของตน
เสียเลยทานวาตองสงคําบอกกลาวเปนจดหมายจดทะเบียนไปรษณียไปยังผูเปนหุนสวนคนนั้น ให
สงมอบสวนลงหุนของตนมาภายในเวลาอันสมควร มิฉะนั้นผูเปนหุนสวนคนอื่น ๆ จะลงเนื้อเห็น
พรอมกัน หรือโดยเสียงขางมากดวยกันสุดแตขอสัญญา ใหเอาผูเปนหุนสวนคนนั้นออกเสียได 
 

มาตรา ๑๐๓๒  หามมิใหเปลี่ยนแปลงขอสัญญาเดิมแหงหางหุนสวนหรือ
ประเภทแหงกิจการ นอกจากดวยความยินยอมของผูเปนหุนสวนหมดดวยกันทุกคน เวนแตจะมี
ขอตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา ๑๐๓๓  ถาผูเปนหุนสวนมิไดตกลงกันไวในกระบวนจัดการหางหุนสวน
ไซร ทานวาผูเปนหุนสวนยอมจัดการหางหุนสวนนั้นไดทุกคน แตผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดจะ
เขาทําสัญญาอันใดซึ่งผูเปนหุนสวนอีกคนหนึ่งทักทวงนั้นไมได 

ในกรณีเชนนี้ ทานใหถือวาผูเปนหุนสวนยอมเปนหุนสวนผูจดัการทุกคน 
 

มาตรา ๑๐๓๔  ถาไดตกลงกันไววาการงานของหางหุนสวนนั้นจักใหเปนไปตาม
เสียงขางมากแหงผูเปนหุนสวนไซร ทานใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งมีเสียงเปนคะแนนหนึ่ง โดยไม
ตองคํานึงถึงจํานวนที่ลงหุนดวยมากหรือนอย 
 

มาตรา ๑๐๓๕  ถาไดตกลงกันไววาจะใหผูเปนหุนสวนหลายคนจัดการหาง
หุนสวนไซร  หุนสวนผูจัดการแตละคนจะจัดการหางหุนสวนนั้นก็ได แตหุนสวนผูจัดการคนหนึ่ง
คนใดจะทําการอันใดซึ่งหุนสวนผูจัดการอีกคนหนึ่งทักทวงนั้นไมได 
 

มาตรา ๑๐๓๖  อันหุนสวนผูจัดการนัน้ จะเอาออกจากตาํแหนงไดตอเมื่อผูเปน
หุนสวนทั้งหลายอื่นยินยอมพรอมกัน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา ๑๐๓๗  ถึงแมวาผูเปนหุนสวนทั้งหลายไดตกลงใหผูเปนหุนสวนคน
เดียวหรือหลายคนเปนผูจัดการหางหุนสวนก็ดี ผูเปนหุนสวนทุกคน นอกจากผูจัดการยอมมีสิทธิ
ที่จะไตถามถึงการงานของหางหุนสวนที่จัดอยูนั้นไดทุกเมื่อ และมีสิทธิที่จะตรวจและคัดสําเนา
สมุดบัญชี และเอกสารใด ๆ ของหุนสวนไดดวย 
 

มาตรา ๑๐๓๘  หามมิใหผูเปนหุนสวนประกอบกิจการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมี
สภาพดุจเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของหางหุนสวนนั้นไมวาทําเพ่ือประโยชนตนหรือ
ประโยชนผูอ่ืน โดยมิไดรับความยินยอมของผูเปนหุนสวนคนอื่น ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูเปนหุนสวนคนใดทําการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรานี้ไซร ผูเปนหุนสวนคน
อ่ืน ๆ ชอบที่จะเรียกเอาผลกําไรซึ่งผูนั้นหาไดทั้งหมด หรือเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อการที่
หางหุนสวนไดรับความเสียหายเพราะเหตุนั้น แตทานหามมิใหฟองเรียกเมื่อพนเวลาปหนึ่งนับแต
วันทําการฝาฝน 
 

มาตรา ๑๐๓๙  ผูเปนหุนสวนจําตองจัดการงานของหางหุนสวนดวยความ
ระมัดระวังใหมากเสมือนกบัจัดการงานของตนเองฉะนัน้ 
 

มาตรา ๑๐๔๐  หามมิใหชักนําเอาบุคคลผูอ่ืนเขามาเปนหุนสวนในหางหุนสวน
โดยมิไดรับความยินยอมของผูเปนหุนสวนหมดดวยกันทุกคน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยาง
อ่ืน 
 

มาตรา ๑๐๔๑  ถาผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งโอนสวนกําไรของตนในหาง
หุนสวนทั้งหมดก็ดี หรือแตบางสวนก็ดีใหแกบุคคลภายนอกโดยมิไดรับความยินยอมของผูเปน
หุนสวนทั้งหลายอื่นไซร ทานวาบุคคลภายนอกนั้นจะกลายเปนเขาหุนสวนดวยก็หามิได 
 

มาตรา ๑๐๔๒  ความเกี่ยวพันระหวางหุนสวนผูจัดการกับผูเปนหุนสวนทั้งหลาย
อ่ืนนั้น ทานใหบังคับดวยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยตัวแทน 
 

มาตรา ๑๐๔๓  ถาผูเปนหุนสวนอันมิไดเปนผูจัดการเอื้อมเขามาจัดการงานของ
หางหุนสวนก็ดี หรือผูเปนหุนสวนซึ่งเปนผูจัดการกระทําลวงขอบอํานาจของตนก็ดี ทานใหบังคับ
ดวยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยจัดการงานนอกสั่ง 
 

มาตรา ๑๐๔๔  อันสวนกาํไรก็ดี สวนขาดทนุก็ดี ของผูเปนหุนสวนทุก ๆ คนนั้น
ยอมเปนไปตามสวนที่ลงหุน 
 

มาตรา ๑๐๔๕  ถาหุนสวนของผูใดไดกําหนดไวแตเพียงขางฝายกําไรวาจะแบง
เอาเทาไร หรือกําหนดแตเพียงขางขาดทุนวาจะยอมขาดเทาไรฉะนีไ้ซร ทานใหสันนิษฐานไวกอน
วาหุนสวนของผูนั้นมีสวนกาํไรและสวนขาดทุนเปนอยางเดียวกัน 
 

มาตรา ๑๐๔๖  ผูเปนหุนสวนไมวาคนหนึง่คนใดหามีสิทธิจะไดรับบําเหน็จเพื่อที่
ไดจดัการงานของหางหุนสวนนั้นไม เวนแตจะไดมคีวามตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา ๑๐๔๗  ถาช่ือของผูเปนหุนสวนซึ่งออกจากหุนสวนไปแลวยังคงใชเรียก
ขานติดเปนชื่อหางหุนสวนอยู  ทานวาผูเปนหุนสวนนั้นชอบที่จะเรียกใหงดใชช่ือของตนเสียได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๔๘  ผูเปนหุนสวนคนหนึ่งจะเรียกเอาสวนของตนจากหุนสวนอื่น ๆ

แมในกิจการคาขายอันใดซึ่งไมปรากฏชื่อของตนก็ได 
 

สวนที่ ๓ 
ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนกับบุคคลภายนอก 

   
 

มาตรา ๑๐๔๙  ผูเปนหุนสวนจะถือเอาสิทธิใด ๆ แกบคุคลภายนอกในกิจการ
คาขายซึ่งไมปรากฏชื่อของตนนั้นหาไดไม 

 
มาตรา ๑๐๕๐  การใด ๆ อันผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึง่ไดจดัทําไปในทางที่

เปนธรรมดาการคาขายของหางหุนสวนนัน้ ทานวาผูเปนหุนสวนหมดทุกคนยอมมีความผูกพันใน
การนั้น ๆ ดวย และจะตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัดจาํนวนในการชําระหนี้ อันไดกอใหเกิดขึ้น
เพราะจัดการไปเชนนั้น 
 

มาตรา ๑๐๕๑  ผูเปนหุนสวนซึ่งออกจากหุนสวนไปแลวยังคงตองรับผิดในหนี้
ซึ่งหางหุนสวนไดกอใหเกิดขึ้นที่ตนไดออกจากหุนสวนไป 

 
มาตรา ๑๐๕๒  บุคคลผูเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนยอมตองรับผดิในหนี้ใด 

ๆ ซึ่งหางหุนสวนไดกอใหเกิดขึ้นกอนทีต่นเขามาเปนหุนสวนดวย 
 
มาตรา ๑๐๕๓  หางหุนสวนซึ่งมิไดจดทะเบียนนัน้ ถึงแมจะมีขอจํากัดอํานาจ

ของหุนสวนคนหนึ่งในการที่จะผูกพันผูเปนหุนสวนคนอื่น ๆ ทานวาขอจํากัดเชนนัน้ก็หามีผลถึง
บุคคลภายนอกไม 
 

มาตรา ๑๐๕๔  บุคคลใดแสดงตนวาเปนหุนสวนดวยวาจาก็ดี ดวยลายลักษณ
อักษรก็ดี ดวยกิริยาก็ดี ดวยยินยอมใหเขาใชช่ือตนเปนชื่อหางหุนสวนก็ดี หรือรูแลวไมคัดคาน
ปลอยใหเขาแสดงวาตนเปนหุนสวนก็ดี ทานวาบุคคลนั้นยอมตองรับผิดตอบุคคลภายนอกใน
บรรดาหนี้ของหางหุนสวนเสมือนเปนหุนสวน 

ถาผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดตายไปแลว และหางหุนสวนนั้นยังคงคาตอไปใน
ช่ือเดิมของหาง ทานวาเหตุเพียงที่คงใชช่ือเดิมนั้นก็ดี หรือใชช่ือของหุนสวนผูตายควบอยูดวยก็ดี
หาทําใหความรับผิดมีแกกองทรัพยมรดกของผูตายเพื่อหนี้ใด ๆ อันหางหุนสวนไดกอใหเกิดขึ้น
ภายหลังมรณะนั้นไม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๔ 
การเลิกและชําระบัญชีหางหุนสวนสามัญ 

   
 

มาตรา ๑๐๕๕  หางหุนสวนสามัญยอมเลิกกันดวยเหตุดั่งกลาวตอไปนี้ 
(๑)  ถาในสัญญาทําไวมีกําหนดกรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 
(๒) ถาสัญญาทําไวเฉพาะกําหนดกาลใด เมื่อส้ินกําหนดกาลนั้น 
(๓) ถาสัญญาทําไวเฉพาะเพ่ือทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยางเดียว เมื่อ

เสร็จการนั้น 
(๔) เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งใหคําบอกกลาวแกผูเปนหุนสวนคนอื่น ๆ 

ตามกําหนดดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๕๖ 
(๕) เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย หรือลมละลาย หรือตกเปนผูไร

ความสามารถ 
 

มาตรา ๑๐๕๖  ถาหางหุนสวนไดตั้งข้ึนไมมีกําหนดกาลอยางหนึ่งอยางใดเปนยุต ิ
ทานวาจะเลิกไดตอเมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกเมื่อส้ินรอบปในทางบัญชีเงินของหาง
หุนสวนนั้น และผูเปนหุนสวนนั้นตองบอกกลาวความจํานงจะเลิกลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน 
 

มาตรา ๑๐๕๗  ถาผูเปนหุนสวนคนใดรองขอเม่ือมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดั่งจะ
กลาวตอไปนี้ ศาลอาจสั่งใหหางหุนสวนสามัญเลิกกันเสียก็ได คือ 

(๑) เมื่อผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งนอกจากผูรองฟองนั้น ลวงละเมิดบทบังคับ
ใด ๆ อันเปนขอสาระสําคัญซึ่งสัญญาหุนสวนกําหนดไวแกตน โดยจงใจหรือเลินเลออยางรายแรง 

(๒) เมื่อกิจการของหางหุนสวนนั้นจะทําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียวและไมมี
หวังจะกลับฟนตัวไดอีก 

(๓) เมื่อมีเหตุอ่ืนใด ๆ ทําใหหางหุนสวนนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยูตอไปได 
 

มาตรา ๑๐๕๘  เมื่อเหตุอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวดวยผูเปนหุนสวนคนหนึ่ง ซึ่ง
ตามความในมาตรา ๑๐๕๗ หรือมาตรา ๑๐๖๗ เปนเหตุใหผูเปนหุนสวนทั้งหลายนอกนั้นมีสิทธิ
จะเรียกใหเลิกหางหุนสวนไดไซร ในเมื่อผูเปนหุนสวนเหลานั้นยื่นคํารอง ทานวาศาลจะสั่งใหกําจัด
หุนสวนผูตนเหตุคนนั้นออกเสียจากหางหุนสวนแทนสั่งใหเลิกหางหุนสวนก็ได 

ในการแบงทรัพยสินระหวางหางหุนสวนกบัผูเปนหุนสวนซึ่งถูกกําจดันั้น ทานให
ตีราคาทรัพยสินของหางหุนสวนตามราคาที่เปนอยูในเวลาแรกยื่นคาํรองขอใหกําจัด 
 

มาตรา ๑๐๕๙  ถาเมื่อส้ินกําหนดกาลซึ่งไดตกลงกันไว และผูเปนหุนสวน
ทั้งหลายหรือผูเปนหุนสวนซึ่งเคยไดจัดการอยูในระหวางกําหนดนั้น ยังคงดําเนินการคาของหาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หุนสวนอยูตอไปโดยมิไดชําระบัญชีหรือชําระเงินกันใหเสร็จไปไซร ทานใหถือวาผูเปนหุนสวนทั้ง
ปวงไดตกลงคงทําการเปนหุนสวนกันสืบไปโดยไมมีกําหนดกาล 
 

มาตรา ๑๐๖๐  ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งซึ่งกลาวไวในมาตรา ๑๐๕๕ อนุมาตรา 
๔ หรืออนุมาตรา ๕ นั้น ถาผูเปนหุนสวนที่ยังอยูรับซื้อหุนของผูที่ออกจากหุนสวนไปไซร ทานวา
สัญญาหุนสวนนั้นก็ยังคงใชไดตอไปในระหวางผูเปนหุนสวนที่ยังอยูดวยกัน 
 

มาตรา ๑๐๖๑  เมื่อหางหุนสวนเลิกกันแลวก็ใหจัดการชําระบัญชีเวนแตจะไดตก
ลงกันใหจัดการทรัพยสินโดยวิธีอ่ืนในระหวางผูเปนหุนสวนดวยกัน หรือวาหางหุนสวนนั้นศาลได
พิพากษาใหลมละลาย 

ถาการเลิกหางหุนสวนนั้นไดเปนไปโดยที่เจาหนี้เฉพาะตัวของผูเปนหุนสวนคน
ใดคนหนึ่งไดใหคําบอกกลาวก็ดี หรือโดยที่ผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งลมละลายก็ดี  ทานวาจะงด
การชําระบัญชีเสียไดตอเมื่อเจาหนี้คนนั้น หรือเจาพนักงานรักษาทรัพยยินยอมดวย 

การชําระบัญชนีั้น ใหผูเปนหุนสวนทั้งหมดดวยกันจดัทําหรือใหบุคคลอื่นซึ่งผู
เปนหุนสวนไดตั้งแตงข้ึนนัน้เปนผูจัดทาํ 

การแตงตั้งผูชําระบัญชี ใหวนิิจฉัยชี้ขาดโดยคะแนนเสียงขางมากของผูเปน
หุนสวน 
 

มาตรา ๑๐๖๒  การชําระบัญชี ใหทําโดยลําดับดังนี้ คือ 
(๑) ใหชําระหนี้ทั้งหลายซึ่งคางชําระแกบุคคลภายนอก 
(๒) ใหชดใชเงินทดรองและคาใชจายซึ่งผูเปนหุนสวนไดออกของตนไปเพื่อจัด

การคาของหาง 
(๓) ใหคืนทุนทรัพยซึ่งผูเปนหุนสวนแตละคนไดลงเปนหุน 
ถายังมีทรัพยเหลืออยูอีกเทาไร ก็ใหเฉล่ียแจกเปนกําไรในระหวางผูเปนหุนสวน 

 
มาตรา ๑๐๖๓  ถาเมื่อไดชําระหนี้ซึ่งคางชําระแกบคุคลภายนอกและชดใชเงิน

ทดรองและคาใชจายแลว สินทรัพยที่ยังอยูไมพอจะคืนแกผูเปนหุนสวนใหครบจาํนวนที่ลงหุนไซร
สวนที่ขาดนีค้อืขาดทุน ซึ่งตองคิดเฉลี่ยชวยกันขาด 
 

สวนที่ ๕ 
การจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญ 

   
 

มาตรา ๑๐๖๔  อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได 
การลงทะเบียนนั้น ทานบังคับใหมีรายการดั่งนี้ คือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ช่ือหางหุนสวน 
(๒) วัตถุที่ประสงคของหางหุนสวน 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง 
(๔) ช่ือและที่สํานักกับทั้งอาชีวะของผูเปนหุนสวนทุก ๆ คน ถาผูเปนหุนสวน

คนใดมีช่ือย่ีหอ ก็ใหลงทะเบียนทั้งช่ือและยี่หอดวย 
(๕) ช่ือหุนสวนผูจัดการ ในเมื่อไดตั้งแตงใหเปนผูจัดการแตเพียงบางคน 
(๖) ถามีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนผูจัดการประการใดใหลงไวดวย 
(๗) ตราซึ่งใชเปนสําคัญของหางหุนสวน 
ขอความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอื่น ๆ อีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะให

ประชาชนทราบดวยก็ได 
การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือช่ือของผู เปนหุนสวนทุกคน และตอง

ประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวย 
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวน

นั้นฉบับหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๐๖๔/๑๑๘  หุนสวนผูจัดการคนใดในหางหุนสวนจดทะเบียนจะลาออก

จากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอหุนสวนผูจัดการอื่นคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงหุนสวนผูจัดการอื่นนั้น 

ในกรณีที่หางหุนสวนจดทะเบียนมีหุนสวนผูจัดการคนเดียว ใหหุนสวนผูจัดการที่
จะลาออกจากตําแหนงแจงเปนหนังสือใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดทราบเพื่อนัดประชุมและ
พิจารณาตั้งผูจัดการคนใหม พรอมกับแนบใบลาออกไปดวย การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงหุนสวนผูนั้น 

หุนสวนผูจัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจงการลาออกของตน
ใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๐๖๔/๒๑๙  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ ใหหางหุนสวนจด

ทะเบียนนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

มาตรา ๑๐๖๕  ผูเปนหุนสวนอาจถือเอาประโยชนแกบคุคลภายนอกในบรรดา
สิทธิอันหางหุนสวนจดทะเบียนนัน้ไดมา แมในกิจการซึง่ไมปรากฏชื่อของตน 
 

                                                 
๑๘

 มาตรา ๑๐๖๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๙
 มาตรา ๑๐๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๖๖  หามมิใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดในหางหุนสวนจดทะเบียน
ประกอบกิจการอยางหนึ่งอยางใดอันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
หางหุนสวนนั้น ไมวาทําเพ่ือประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนผูอ่ืน หรือไปเขาเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน และแขงขันกับ
กิจการของหางหุนสวนจดทะเบียนนั้น เวนไวแตจะไดรับคํายินยอมของผูเปนหุนสวนอื่นทั้งหมด 

แตขอหามเชนวามานี้ ทานวาจะไมพึงใชได  ถาหากผูเปนหุนสวนทั้งหลายได
รูอยูแลวในเวลาเมื่อลงทะเบียนหางหุนสวนนั้นวา ผูเปนหุนสวนคนหนึ่งไดทํากิจการ หรือเขาเปน
หุนสวนอยูในหางหุนสวนอื่นอันมีวัตถุที่ประสงคอยางเดียวกัน และในสัญญาเขาหุนสวนที่ทําไวตอ
กันนั้นก็ไมไดบังคับใหถอนตัวออก 
 

มาตรา ๑๐๖๗  ถาผูเปนหุนสวนคนใดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญตัิในมาตรา
กอนนี้ไซร ทานวาหางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนนั้นชอบที่จะเรียกเอาผลกําไรอันผูนัน้หาไดทั้งหมด
หรือเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายซึ่งหางหุนสวนไดรับเพราะเหตนุัน้ 

แตทั้งนี้ทานหามมิใหฟองเรียกเมื่อพนเวลาปหนึ่งนบัแตวันทําการฝาฝน 
อนึ่ง บทบัญญตัิมาตรานีไ้มลบลางสิทธิของผูเปนหุนสวนทั้งหลายนอกนั้นในอัน

จะเรียกใหเลิกหางหุนสวน 
 

มาตรา ๑๐๖๘  ความรบัผดิของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนจดทะเบียนอันเกี่ยว
แกหนี้ซึ่งหางหุนสวนไดกอใหเกิดขึ้นกอนที่ตนออกจากหุนสวนนั้น ยอมมีจํากัดเพียงสองปนับแต
เมื่อออกจากหุนสวน 
 

มาตรา ๑๐๖๙  นอกจากในกรณีทั้งหลายที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๕๕ ทานวา
หางหุนสวนจดทะเบียนยอมเลิกกันเมื่อหางหุนสวนนั้นลมละลาย 
 

มาตรา ๑๐๗๐  เมื่อใดหางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชําระหนี้ เมื่อนั้นเจาหนี้
ของหางหุนสวนนั้นชอบที่จะเรียกใหชําระหนี้เอาแตผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งก็ได 
 

มาตรา ๑๐๗๑  ในกรณีที่กลาวไวในมาตรา ๑๐๗๐ นัน้ ถาผูเปนหุนสวนนํา
พิสูจนไดวา 

(๑) สินทรัพยของหางหุนสวนยังมีพอที่จะชําระหนี้ไดทั้งหมดหรือบางสวน และ 
(๒) การที่จะบังคับเอาแกหางหุนสวนนัน้ไมเปนการยากฉะนี้ไซร 
ศาลจะบังคบัใหเอาสินทรัพยของหางหุนสวนนั้นชําระหนี้กอนก็ได สุดแตศาลจะ

เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๐๗๒  ถาหางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนยังมิไดเลิกกันตราบใด เจาหนี้ของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูเปนหุนสวนเฉพาะตัวยอมใชสิทธิไดแตเพียงในผลกําไรหรือเงินซึ่งหางหุนสวนคางชําระแกผูเปน
หุนสวนคนนั้นเทานั้น ถาหางหุนสวนนั้นเลิกกันแลวเจาหนี้ยอมใชสิทธิไดตลอดจนถึงหุนของผูเปน
หุนสวนคนนั้นอันมีในสินทรัพยของหางหุนสวน 
 

สวนที่ ๖ 
การควบหางหุนสวนจดทะเบียนเขากัน 

   
 

มาตรา ๑๐๗๓  หางหุนสวนจดทะเบียนหางหนึ่งจะควบเขาเปนอันเดียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียนอีกหางหนึ่งก็ได  โดยความยินยอมของผูเปนหุนสวนทั้งหมด เวนแตจะไดตก
ลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา ๑๐๗๔  เมื่อหางหุนสวนจดทะเบียนหางใดปลงใจจะควบเขากันกับหาง
อ่ืน หางหุนสวนนั้นตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่นั้นสองครั้งเปนอยางนอย และสงคํา
บอกกลาวความประสงคที่จะควบเขากันนั้นแกบรรดาผูซึ่งหางหุนสวนรูวาเปนเจาหนี้ และขอให
เจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใด ในการที่จะทํานั้นสงคําคัดคานไปภายในสามเดือนนับแต
วันบอกกลาว 

ถาไมมีใครคัดคานภายในกําหนดเวลาเชนวานั้น ก็ใหพึงถือวาไมมีคัดคาน 
ถามีคัดคานไซร ทานมิใหหางหุนสวนจัดการควบเขากัน เวนแตจะไดใชหนี้ที่

เรียกรองหรือใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว 
 

มาตรา ๑๐๗๕  เมื่อหางไดควบเขากันแลว ตางหางก็ตางมีหนาที่จะตองนําความ
นั้นจดลงทะเบียน วาไดควบเขากันเปนหางหุนสวนขึ้นใหม 
 

มาตรา ๑๐๗๖  หางหุนสวนใหมนี้ยอมไดไปทั้งสิทธิ ทั้งตองอยูในความรับผิด
ของหางหุนสวนเดิมที่ไดควบเขากันนั้นทั้งส้ิน 
 

หมวด ๓ 
หุนสวนสวนจาํกัด 
   

 
มาตรา ๑๐๗๗  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือหางหุนสวนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู

เปนหุนสวนสองจําพวก ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจํากัดความรับผิดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินที่ตนรับจะลงหุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง และ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของ
หางหุนสวนไมมีจํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง 
 

มาตรา ๑๐๗๘  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ทานบังคับวาตองจดทะเบียน 
การลงทะเบียนนั้น ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือหางหุนสวน 
(๒) ขอแถลงความวาเปนหางหุนสวนจํากัด และวัตถุที่ประสงคของหางหุนสวน

นั้น 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาทั้งปวง 
(๔) ช่ือ ย่ีหอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด และ

จํานวนเงินซึ่งเขาเหลานั้นไดลงหุนดวยในหางหุนสวน 
(๕) ช่ือ ย่ีหอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด 
(๖) ช่ือหุนสวนผูจัดการ 
(๗) ถามีขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการอันจะผูกพันหางหุนสวนนั้นประการใด

ใหลงไวดวย 
ขอความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอื่น ๆ อีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะให

ประชาชนทราบดวยก็ได 
การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือช่ือของผู เปนหุนสวนทุกคนและตอง

ประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวย  
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวน

นั้นฉบับหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๐๗๘/๑๒๐  หุนสวนผูจัดการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลา

ออกตอหุนสวนผูจัดการคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงหุนสวนผูจัดการ
อ่ืนนั้น 

ในกรณีที่หางหุนสวนจํากัดมีหุนสวนผูจัดการคนเดียว ใหหุนสวนผูจัดการที่จะ
ลาออกจากตําแหนงแจงเปนหนังสือใหผูเปนหุนสวนคนหนึ่งคนใดทราบเพื่อนัดประชุมและ
พิจารณาตั้งหุนสวนผูจัดการคนใหม พรอมกับแนบใบลาออกไปดวย การลาออกมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงหุนสวนผูนั้น 

หุนสวนผูจัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจงการลาออกของตน
ใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๐๗๘/๒๒๑  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจดัการ ใหหางหุนสวน

                                                 
๒๐

 มาตรา ๑๐๗๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํากัดนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วนันับแตวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
มาตรา ๑๐๗๙  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ถายังมิไดจดทะเบียนอยูตราบใด ทาน

ใหถือวาเปนหางหุนสวนสามัญซึ่งผูเปนหุนสวนทั้งหมดยอมตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของ
หางหุนสวนโดยไมมีจํากัดจํานวนจนกวาจะไดจดทะเบียน 
 

มาตรา ๑๐๘๐  บทบัญญัติวาดวยหางหุนสวนสามัญขอใด ๆ หากมิไดยกเวน
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติแหงหมวด ๓ นี้  ทานใหนํามาใชบังคับแกหางหุนสวน
จํากัดดวย 

ถาผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดนั้นมีอยูหลายคนดวยกัน  ทานใหใช
บทบัญญัติสําหรับหางหุนสวนสามัญเปนวิธีบังคับในความเกี่ยวพันระหวางคนเหลานั้นเอง และ
ความเกี่ยวพันระหวางผูเปนหุนสวนเหลานั้นกับหางหุนสวน 
 

มาตรา ๑๐๘๑  หามมิใหเอาช่ือของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรบัผดิมา
เรียกขานระคนเปนชื่อหาง 
 

มาตรา ๑๐๘๒  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดยินยอมโดย
แสดงออกชัดหรือโดยปริยายใหใชช่ือของตนระคนเปนชื่อหางไซร ทานวาผูเปนหุนสวนคนนั้น
จะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเสมือนดังวาเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดฉะนั้น 

แตในระหวางผูเปนหุนสวนกันเองนั้น ความรับผดิของผูเปนหุนสวนเชนนี้ ทาน
ใหคงบังคบัตามสัญญาหุนสวน 
 

มาตรา ๑๐๘๓  การลงหุนของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรบัผดินั้น ทานวา
ตองใหลงเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืน ๆ 
 

มาตรา ๑๐๘๔  หามมิใหแบงเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหแกผูเปนหุนสวนจําพวก
จํากัดความรับผิด นอกจากผลกําไรซึ่งหางหุนสวนทํามาคาได 

ถาทุนของหางหุนสวนลดนอยลงไปเพราะคาขายขาดทุน  ทานหามมิใหแบงเงิน
ปนผลหรือดอกเบี้ยใหแกผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดจนกวาทุนซึ่งขาดไปนั้นจะไดคืน
มาเต็มจํานวนเดิม 

แตถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดคนใดไดรับเงินปนผลหรือดอกเบี้ย
ไปแลวโดยสุจริต ทานวาหาอาจจะบังคับใหเขาคืนเงินนั้นไดไม 

                                                                                                                                            
๒๑

 มาตรา ๑๐๗๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๘๕  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดไดแสดงดวยจดหมาย

หรือใบแจงความหรือดวยวิธีอยางอ่ืนใหบุคคลภายนอกทราบวาตนไดลงหุนไวมากกวาจํานวนซึ่ง
ไดจดทะเบียนเพียงใด ทานวาผูนั้นจะตองรับผิดเทาถึงจํานวนเพียงนั้น 
 

มาตรา ๑๐๘๖  ขอซึ่งตกลงกันในระหวางผู เปนหุนสวนทั้งหลาย เพ่ือจะ
เปลี่ยนแปลงประเภททรัพยสินที่ลงหุน หรือเพ่ือจะลดจํานวนลงหุนแหงผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัด
ความรับผิดคนหนึ่งคนใดนั้น ทานวายังไมเปนผลแกบุคคลภายนอกจนกวาจะไดจดทะเบียน 

เมื่อไดจดทะเบียนแลวไซร ขอตกลงนั้น ๆ ก็ยอมมีผลแตเพียงเฉพาะแกหนี้อัน
หางหุนสวนไดกอใหเกิดขึ้นภายหลังเวลาที่ไดจดทะเบียนแลวเทานั้น 
 

มาตรา ๑๐๘๗  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ทานวาตองใหแตเฉพาะผูเปนหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิดเทานั้นเปนผูจัดการ 
 

มาตรา ๑๐๘๘  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดผูใดสอดเขาไป
เก่ียวของจัดการงานของหางหุนสวน ทานวาผูนั้นจะตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของ
หางหุนสวนนั้นโดยไมจํากัดจํานวน 

แตการออกความเห็นและแนะนําก็ดี ออกเสียงเปนคะแนนนับในการตั้งและถอด
ถอนผูจัดการตามกรณีที่มีบังคับไวในสัญญาหุนสวนนั้นก็ดี ทานหานับวาเปนการสอดเขาไป
เก่ียวของจัดการงานของหางหุนสวนนั้นไม 
 

มาตรา ๑๐๘๙  ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดนั้น จะตั้งใหเปนผูชําระ
บัญชีของหางหุนสวนก็ได 

 
มาตรา ๑๐๙๐  ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดจะประกอบการคาขาย

อยางใด ๆ เพ่ือประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอกก็ได แมวาการงานเชนนั้นจะมี
สภาพเปนอยางเดียวกันกับการคาขายของหางหุนสวนก็ไมหาม 

 
มาตรา ๑๐๙๑  ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดจะโอนหุนของตน

ปราศจากความยินยอมของผูเปนหุนสวนอื่น ๆ ก็โอนได 
 
มาตรา ๑๐๙๒  การที่ผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดตายก็ดี ลมละลาย

หรือตกเปนคนไรความสามารถก็ดี  หาเปนเหตุใหหางหุนสวนจํากัดตองเลิกกันไม เวนแตจะไดมี
ขอสัญญากันไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๙๓  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดผูใดตาย ทานวา
ทายาทของผูนั้นยอมเขาเปนหุนสวนแทนที่ผูตาย เวนแตจะไดมีขอสัญญากันไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๙๔  ถาผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดผูใดลมละลาย ทานวา

ตองเอาหุนของผูนั้นในหางหุนสวนออกขายเปนสินทรัพยในกองลมละลาย 
 
มาตรา ๑๐๙๕  ตราบใดหางหุนสวนจํากัดยังมิไดเลิกกัน ตราบนั้นเจาหนี้ของ

หางยอมไมมีสิทธิจะฟองรองผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดได 
แตเมื่อหางหุนสวนนั้นไดเลิกกันแลว เจาหนี้ของหางมีสิทธิฟองรองผูเปนหุนสวน

จําพวกจํากัดความรับผิดไดเพียงจํานวนดั่งนี้ คือ 
(๑) จํานวนลงหุนของผูเปนหุนสวนเทาที่ยังคางสงแกหางหุนสวน 
(๒) จํานวนลงหุนเทาที่ผูเปนหุนสวนไดถอนไปจากสินทรัพยของหางหุนสวน 
(๓) จํานวนเงินปนผลและดอกเบี้ยซึ่งผูเปนหุนสวนไดรับไปแลวโดยทุจริตและ

ฝาฝนตอบทมาตรา ๑๐๘๔ 
 

หมวด ๔ 
บริษัทจํากัด 

   
 

สวนที่ ๑ 
สภาพและการตั้งบริษัทจาํกัด 

   
 

มาตรา ๑๐๙๖๒๒  อันวาบริษัทจํากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งข้ึนดวยแบงทุน
เปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผดิจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินทีต่นยังสงใชไม
ครบมูลคาของหุนที่ตนถือ 

 
มาตรา ๑๐๙๖ ทวิ๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐๙๗๒๔  บุคคลใด ๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไปจะเริ่มกอการและตั้งเปน

                                                 
๒๒

 มาตรา ๑๐๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๓
 มาตรา ๑๐๙๖ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริษัทจํากัดก็ได โดยเขาช่ือกันทําหนังสือบริคณหสนธิ และกระทําการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๑๐๙๘  หนังสือบริคณหสนธินั้น ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือบริษัทอันคิดจะตั้งข้ึน ซึ่งตองมีคําวา “จํากัด” ไวปลายชื่อนั้นดวยเสมอ

ไป 
(๒) ที่สํานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู ณ ที่ใดในพระราช 

อาณาเขต 
(๓) วัตถุที่ประสงคทั้งหลายของบริษัท 
(๔) ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด 
(๕) จํานวนทุนเรือนหุนซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมี

มูลคากําหนดหุนละเทาไร 
(๖) ช่ือ สํานัก อาชีวะ และลายมือช่ือของบรรดาผูเร่ิมกอการ ทั้งจํานวนหุนซึ่ง

ตางคนตางเขาช่ือซื้อไวคนละเทาใด 
 
มาตรา ๑๐๙๙  หนังสือบริคณหสนธินั้น ทานใหทําเปนตนฉบับไวไมนอยกวา

สองฉบับ และใหลงลายมือช่ือของบรรดาผูเร่ิมกอการ และลายมือช่ือทั้งปวงนั้นใหมีพยานลงชื่อ
รับรองดวยสองคน 

หนังสือบริคณหสนธิซึ่งไดทํานั้น ทานบังคับใหนําฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและ
มอบไว ณ หอทะเบียนในสวนพระราชอาณาเขตซึ่งบงไววาจะบอกทะเบียนตั้งสํานักงานของบริษัท
นั้น 

 
มาตรา ๑๑๐๐  ผูเร่ิมกอการทุกคนตองลงช่ือซื้อหุน ๆ หนึ่งเปนอยางนอย 
 
มาตรา ๑๑๐๑  บุคคลซึ่งเปนกรรมการของบริษัทจํากัดจะรับผิดโดยไมจํากัดก็

ได ถากรณีเปนเชนนั้นไซร ทานวาตองจดแถลงความรับผิดเชนนั้นลงไวในหนังสือบริคณหสนธิ
ดวย 

อันความรับผิดโดยไมจํากัดของผูเปนกรรมการนั้น ยอมถึงที่สุดเมื่อลวงเวลาสอง
ปนับแตวันที่ตัวเขาออกจากตําแหนงกรรมการ 

 
มาตรา ๑๑๐๒๒๕  หามมิใหช้ีชวนประชาชนใหซื้อหุน 

                                                                                                                                            
๒๔

 มาตรา ๑๐๙๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๕
 มาตรา ๑๑๐๒  แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๐๓๒๖  (ยกเลิก) 

 
มาตรา ๑๑๐๔  จํานวนหุนทัง้หมดซึ่งบริษทัคิดจะจดทะเบียนนัน้ ตองมีผูเขาช่ือ

ซื้อหรือออกใหกันเสร็จกอนการจดทะเบยีนของบริษัท 
 

มาตรา ๑๑๐๕  อันหุนนั้น ทานหามมิใหออกโดยราคาต่ําไปกวามูลคาของหุน
ที่ตั้งไว 

การออกหุนโดยราคาสูงกวามูลคาของหุนที่ตั้งไวนั้น หากวาหนังสือบริคณหสนธิ
ใหอํานาจไว ก็ใหออกได และในกรณีเชนนั้น ตองสงใชจํานวนที่ลํ้ามูลคาพรอมกันไปกับการสงใช
เงินคราวแรก 

อนึ่ง เงินสงใชคาหุนคราวแรกนั้น ตองมิใหนอยกวารอยละยี่สิบหาแหงมูลคาของ
หุนที่ตั้งไว 

 
มาตรา ๑๑๐๖  การที่เขาช่ือซื้อหุนนั้นยอมผูกพันผูเขาช่ือโดยเงื่อนไขวา ถา

บริษัทตั้งข้ึนแลวจะใชจํานวนเงินคาหุนนั้น ๆ ใหแกบริษัทตามหนังสือช้ีชวนและขอบังคับของ
บริษัท 

 
มาตรา ๑๑๐๗  เมื่อหุนชนิดซึ่งจะตองลงเงินนั้นไดมีผูเขาช่ือซื้อหมดแลว ผูเร่ิม

กอการตองนัดบรรดาผูเขาช่ือซื้อหุนมาประชุมกันเปนการประชุมใหญโดยไมชักชา ประชุมอันนี้ให
เรียกวาประชุมตั้งบริษัท 

อนึ่ง ใหผูเร่ิมกอการสงรายงานการตั้งบริษัทมีคํารับรองของตนวาถูกตอง และมี
ขอความที่เก่ียวแกกิจการอันจะพึงกระทําในที่ประชุมตั้งบริษัททุก ๆ ขอตามความในมาตรา
ตอไปนี้ไปยังผูเขาช่ือซื้อหุนทุกคนอยางนอยเจ็ดวันกอนวันนัดประชุม 

เมื่อไดสงรายงานตั้งบริษัทแกผูเขาช่ือซื้อหุนแลว ผูเร่ิมกอการตองจัดสงสําเนา
รายงานอันมีคํารับรองวาถูกตองตามที่บังคับไวในมาตรานี้ไปยังนายทะเบียนบริษัทโดยพลัน 

อนึ่ง ใหผูเร่ิมกอการจัดใหมีบัญชีแถลงรายชื่อ ฐานะ และสํานักของผูเขาช่ือซื้อ
หุนกับจํานวนหุนซึ่งตางคนไดลงช่ือซื้อไวเพ่ือเสนอตอที่ประชุมนั้นดวย 

บทบัญญัติทั้งหลายแหงมาตรา ๑๑๗๖, ๑๑๘๗, ๑๑๘๘, ๑๑๘๙, ๑๑๙๑, 
๑๑๙๒ และ ๑๑๙๕ นั้น ทานใหนํามาใชบังคับแกการประชุมตั้งบริษัทดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๐๘  กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ 

                                                 
๒๖

 มาตรา ๑๑๐๓  ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ทําความตกลงตั้งขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท 
(๒) ใหสัตยาบันแกบรรดาสัญญาซึ่งผูเร่ิมกอการไดทําไว และคาใชจายอยาง

หนึ่งอยางใดซึ่งเขาตองออกไปในการเริ่มกอบริษัท 
(๓) วางกําหนดจํานวนเงินซึ่งจะใหแกผูเร่ิมกอการ ถาหากมีเจตนาวาจะให 
(๔) วางกําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ ทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิแหงหุนนั้น 

ๆ วาเปนสถานใดเพียงใด ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท 
(๕) วางกําหนดจํานวนหุนสามัญ  หรือหุนบุริมสิทธิซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาได

ใชเต็มคาแลวหรือไดใชแตบางสวนแลว เพราะใชใหดวยอยางอ่ืนนอกจากตัวเงิน และกําหนดวา
เพียงใดซึ่งจะถือเอาเปนวาไดใชเงินแลว ถาหากจะมีหุนเชนนั้นในบริษัท 

ใหแถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะวา ซึ่งจะออกหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิให
เหมือนหนึ่งวาไดใชเงินแลวเชนนั้น เพ่ือแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพยสินอยางใดให
พรรณนาจงชัดเจนทุกประการ 

(๖) เลือกตั้งกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเปนชุดแรกของบริษัท และวาง
กําหนดอํานาจของคนเหลานี้ดวย 

 
มาตรา ๑๑๐๙  ผูเร่ิมกอการหรือผูเขาช่ือซื้อหุนจะออกเสียงลงคะแนนไมได ถา

ตนมีสวนไดเสียโดยพิเศษในปญหาที่ยกขึ้นวินิจฉัยนั้น 
อนึ่ง มติของที่ประชุมตั้งบริษัทยอมไมสมบูรณ เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติโดย

เสียงขางมาก อันมีคะแนนของผูเขาช่ือซื้อหุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงจํานวนผูเขาช่ือซื้อหุนทั้งหมด
ซึ่งมีสิทธิลงคะแนนได  และคิดตามจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงจํานวนหุนของผูถือหุนนั้น ๆ 
ทั้งหมดดวยกัน 
 

มาตรา ๑๑๑๐  เมื่อไดประชมุตั้งบริษัทแลว ใหผูเร่ิมกอการบริษัทมอบการทั้ง
ปวงใหแกกรรมการของบริษัท 

เมื่อกรรมการไดรับการแลว ก็ใหลงมือจัดการเรียกใหผูเร่ิมกอการและผูเขาช่ือ
ซื้อหุนทั้งหลายใชเงินในหุนซึ่งจะตองใชเปนตัวเงิน เรียกหุนหนึ่งไมนอยกวารอยละยี่สิบหา ตามที่
ไดกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนบอกกลาวปาวรองหรือหนังสือชวนใหซื้อหุน 

 
มาตรา ๑๑๑๑  เมื่อจํานวนเงินซึ่งวาไวในมาตรา ๑๑๑๐ ไดใชเสร็จแลว 

กรรมการตองไปขอจดทะเบียนบริษัทนั้น 
คําขอและขอความที่ลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่

ประชุมตั้งบริษัท ดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) จํานวนหุนทั้งส้ินซึ่งไดมีผูเขาช่ือซื้อ หรือไดจัดออกใหแลวแยกใหปรากฏวา

เปนชนิดหุนสามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด 
(๒) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลวหรือไดใชแตบางสวนแลว  นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวา
ไดใชแลวเพียงใด 

(๓) จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด 
(๔) จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งส้ินเทาใด 
(๕) ช่ือ อาชีวะ และท่ีสํานักของกรรมการทุกคน 
(๖) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดง

อํานาจของกรรมการนั้น ๆ วาคนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปน
สําคัญผูกพันบริษัทไดนั้นดวย 

(๗) ถาตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนั้นดวย 
(๘) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง 
การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอ่ืนซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแก

ประชาชนก็ลงได 
ในการขอจดทะเบียนนั้น ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบางตองสง

สําเนาขอบังคับนั้น ๆ ไปดวย กับทั้งสําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือทั้งสองนี้ กรรมการ
ตองลงลายมือช่ือรับรองคนหนึ่งเปนอยางนอย 

(ยกเลิก)๒๗ 
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับ

หนึ่ง 
 
มาตรา ๑๑๑๑/๑๒๘  ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการครบทุกข้ันตอน

ดังตอไปนี้ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเร่ิมกอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะขอจด
ทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ และจดทะเบียนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได 

(๑) จัดใหมีผูเขาช่ือซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 
(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการตาง ๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผู

เร่ิมกอการและผูเขาช่ือซื้อหุนทุกคนเขารวมประชุม และผูเร่ิมกอการและผูเขาช่ือซื้อหุนทุกคนให
ความเห็นชอบในกิจการที่ไดประชุมกันนั้น 

(๓) ผูเร่ิมกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการ 
(๔) กรรมการไดเรียกใหผูเขาช่ือซื้อหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรค

สอง และเงินคาหุนดังกลาวไดใชเสร็จแลว 
 
มาตรา ๑๑๑๒  ถาการจดทะเบียนมิไดทําภายในสามเดือนนับแตประชุมตั้ง

                                                 
๒๗

 มาตรา ๑๑๑๑ วรรคหา ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๘
 มาตรา ๑๑๑๑/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริษัทไซร ทานวาบริษัทนั้นเปนอันไมไดตั้งข้ึน และบรรดาเงินที่ไดรับไวจากผูเขาช่ือซื้อหุนนั้นตอง
ใชคืนเต็มจํานวนมิใหลดเลย 

ถามีจํานวนเงินเชนวานั้นคางอยูมิไดคืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้ง
บริษัทไซร ทานวากรรมการของบริษัทตองรับผิดรวมกันที่จะใชทั้งตนเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแต
เวลาสิ้นกําหนดสามเดือนนั้น 

แตถากรรมการคนใดพิสูจนไดวา การที่เงินขาดหรือที่ใชคืนชาไปมิไดเปนเพราะ
ความผิดของตนไซร  กรรมการคนนั้นก็ไมตองรับผิดในการใชตนเงินหรือดอกเบี้ย 

 
มาตรา ๑๑๑๓  ผูเร่ิมกอการบริษัทตองรับผิดรวมกันและโดยไมจํากัดในบรรดา

หนี้และการจายเงินซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทมิไดอนุมัติ และแมจะไดมีอนุมัติก็ยังคงตองรับผิดอยู
เชนนั้นไปจนกวาจะไดจดทะเบียนบริษัท 

 
มาตรา ๑๑๑๔  เมื่อบริษัทไดจดทะเบียนแลว ผูเขาช่ือซื้อหุนจะรองฟองขอให

ศาลเพิกถอนการที่ตนไดเขาช่ือซื้อ โดยยกเหตุวาสําคัญผิดหรือตองขมขู หรือถูกลวงลอฉอฉลนั้น
ทานวาหาอาจทําไดไม 

 
มาตรา ๑๑๑๕  ถาหากวาช่ือบริษัทซึ่งตั้งไวในหนังสือบริคณหสนธิพองกับชื่อ

บริษัทอื่นซึ่งไดจดทะเบียนแลวก็ดี หรือพองกับชื่อซึ่งตั้งไวในหนังสือบริคณหสนธิฉบับอื่นอนัไดจด
ทะเบียนแลวก็ดี หรือคลายคลึงกับชื่อเชนกลาวนั้นจนนาจะลวงใหมหาชนหลงไปไดก็ดี ทานวา
บุคคลผูที่มีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะฟองเรียกเอาคาสินไหมทดแทนแกผูเร่ิมกอการบริษัทก็ได
และจะรองขอใหศาลสั่งบังคับใหเปลี่ยนชื่อนั้นเสียใหมก็ได  

เมื่อศาลมีคําส่ังเชนนั้นแลว ก็ตองบอกชื่อซึ่งเปล่ียนใหมนั้นจดลงทะเบียนแทน
ช่ือเกา และตองแกใบสําคัญการจดทะเบียนดวยตามกันไป 

 
มาตรา ๑๑๑๖๒๙  บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งประสงคจะไดสําเนาหนงัสือ

บริคณหสนธิและขอบังคับบรรดามีในบริษัทหนึ่งบริษัทใด ก็ชอบที่จะเรียกไดจากบริษัทนั้น ในการ
นี้บริษัทจะเรียกเอาเงินไมเกินฉบับละสิบบาทก็ได 
 

สวนที่ ๒ 
หุนและผูถือหุน 
   

 

                                                 
๒๙

 มาตรา ๑๑๑๖  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๑๗๓๐  อันมูลคาของหุน ๆ หนึ่งนั้น มใิหต่าํกวาหาบาท 
 

มาตรา ๑๑๑๘  อันหุนนั้น ทานวาจะแบงแยกหาไดไม 
ถาบุคคลมีจํานวนแตสองคนขึ้นไปถือหุน ๆ เดียวรวมกัน ทานวาตองตั้งใหคน

ใดคนหนึ่งในจํานวนนั้นแตคนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานเปนผูถือหุน 
อนึ่ง บุคคลทั้งหลายซึ่งถือหุน ๆ เดียวรวมกัน ตองรวมกันรับผิดตอบริษัทใน

การ 
สงใชมูลคาของหุน 
 

มาตรา ๑๑๑๙  หุนทุก ๆ หุนจําตองใหใชเปนเงินจนเต็มคา เวนแตหุนซึ่งออก
ตามบทบญัญตัิมาตรา ๑๑๐๘ อนุมาตรา (๕) หรือมาตรา ๑๒๒๑ 

ในการใชเงินเปนคาหุนนัน้ ผูถือหุนจะหักหนี้กับบรษิัทหาไดไม 
 
มาตรา ๑๑๒๐  บรรดาเงินคาหุนซึ่งยังจะตองสงอีกนั้น กรรมการจะเรียกใหผูถือ

หุนสงใชเสียเมื่อใดก็ได เวนแตทีป่ระชุมใหญจะไดวนิิจฉัยเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๑๑๒๑  การเรียกเงินคาหุนแตละคราวนั้น ทานบังคับวาใหสงคําบอก

กลาวลวงหนาไมต่ํากวาย่ีสิบเอ็ดวันดวยจดหมายสงลงทะเบียนไปรษณีย และผูถือหุนทุกคนจะตอง
ใชเงินตามจํานวนที่เรียกนั้น สุดแตกรรมการจะไดกําหนดไปวาใหสงไปยังผูใด ณ ที่ใดและเวลาใด 

 
มาตรา ๑๑๒๒  ถาและเงินอันจะพึงสงใชเปนคาหุนตามเรียกนั้นผูถือหุนคนใด

มิไดสงใชตามวันกําหนดไซร ผูนั้นจะตองเสียดอกเบี้ยนับแตวันที่กําหนดใหสงใชจนถึงวันที่ไดสง
เสร็จ 

 
มาตรา ๑๑๒๓  ถาผูถือหุนคนใดละเลยไมสงใชเงินที่เรียกคาหุนตามวันกําหนด

กรรมการจะสงคําบอกกลาวดวยจดหมายสงลงทะเบียนไปรษณียไปยังผูนั้นใหสงใชเงินที่เรียกกับ
ทั้งดอกเบี้ยดวยก็ได  

ในคําบอกกลาวอันนี้ ใหกําหนดเวลาไปพอสมควรเพื่อใหใชเงินที่เรียกกับทั้ง
ดอกเบี้ย และตองบอกไปดวยวาใหสงใช ณ สถานที่ใด  อนึ่งในคําบอกกลาวนั้นจะแจงไปดวยก็ได
วา ถาไมใชเงินตามเรียก หุนนั้นอาจจะถูกริบ 

 
มาตรา ๑๑๒๔  ถาในคําบอกกลาวมีขอแถลงความถึงการริบหุนดวยแลว หาก

                                                 
๓๐

 มาตรา ๑๑๑๗  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินคาหุนที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ยยังคงคางชําระอยูตราบใด กรรมการจะบอกริบหุนนั้น ๆ เมื่อใดก็
ได 

 
มาตรา ๑๑๒๕  หุนซึ่งริบแลวนั้นใหเอาออกขายทอดตลาดโดยไมชักชา ได

จํานวนเงินเทาใดใหเอาหักใชคาหุนที่เรียกกับดอกเบี้ยคางชําระ ถายังมีเงินเหลือเทาใดตองสงคืน
ใหแกผูถือหุนนั้น 

 
มาตรา ๑๑๒๖  แมวาวิธีการริบหุนขายหุนจะไมถูกตองดวยระเบียบก็ดี ทานวา

หาเปนเหตุใหสิทธิของผูซื้อหุนซึ่งริบนั้นเสื่อมเสียไปอยางไรไม 
 
มาตรา ๑๑๒๗  ใหบริษัททําใบหุน คือใบสําคัญสําหรับหุนใบหนึ่งหรือหลายใบ

มอบใหเปนคูมือแกผูถือหุนจงทุก ๆ คน 
เมื่อมอบใบหุนนั้น จะเรียกคาธรรมเนียมก็ได สุดแตกรรมการจะกําหนด แตมิ

ใหเกินสิบบาท๓๑ 
 
มาตรา ๑๑๒๘  ในใบหุนทุก ๆ ใบ ทานใหกรรมการลงลายมือช่ือเองคนหนึ่ง

เปนอยางนอย และประทับตราของบริษัทเปนสําคัญ  
ในใบหุนนั้นตองมีขอความตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือบริษัท 
(๒) เลขหมายหุนที่กลาวถึงในใบหุนนั้น 
(๓) มูลคาหุนหนึ่งเปนเงินเทาใด 
(๔) ถาและเปนหุนที่ยังไมไดใชเงินเสร็จ ใหจดลงวาไดใชเงินคาหุนแลวหุนละ

เทาใด 
(๕) ช่ือผูถือหุน หรือคําแถลงวาไดออกใบหุนนั้นใหแกผูถือ 
 
มาตรา ๑๑๒๙  อันวาหุนนั้นยอมโอนกันไดโดยมิตองไดรับความยินยอมของ

บริษัท เวนแตเมื่อเปนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุน ซึ่งมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
การโอนหุนชนิดระบุช่ือลงในใบหุนนั้น  ถามิไดทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือ

ของผูโอนกับผูรับโอน  มีพยานคนหนึ่งเปนอยางนอยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ดวยแลว ทานวา
เปนโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นตองแถลงเลขหมายของหุนซึ่งโอนกันนั้นดวย 

การโอนเชนนี้จะนํามาใชแกบริษัท หรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดแจง
การโอนทั้งช่ือและสํานักของผูรับโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน 

                                                 
๓๑

 มาตรา ๑๑๒๗ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๒
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๓๐  หุนใดเงินที่เรียกคาหุนยังคางชําระอยู หุนนั้นบริษัทจะไมยอมรับ 

จดทะเบียนใหโอนก็ได 
 
มาตรา ๑๑๓๑  ในระหวางสิบสี่วันกอนการประชุมใหญสามัญ บริษัทจะปดสมุด 

ทะเบียนพักการโอนหุนเสียก็ได 
 

มาตรา ๑๑๓๒  ในเหตุบางอยางเชนผูถือหุนตายก็ดี หรือลมละลายก็ดี อันเปน
เหตุใหบุคคลอื่นเปนผูมีสิทธิจะไดหุนข้ึนนั้น หากวาบุคคลนั้นนําใบหุนมาเวนคืน เมื่อเปนวิสัยจะ
ทําได ทั้งไดนําหลักฐานอันสมควรมาแสดงดวยแลว ก็ใหบริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือ
หุนสืบไป 

 
มาตรา ๑๑๓๓  หุนซึ่งโอนกันนั้น ถาเปนหุนอันยังมิไดสงเงินใชเต็มจํานวนคา

หุน ทานวาผูโอนยังคงตองรับผิดในจํานวนเงินที่ยังมิไดสงใชใหครบถวนนั้น แตวา 
(๑) ผูโอนไมตองรับผิดในหนี้อันหนึ่งอันใดของบริษัทซึ่งไดกอใหเกิดขึ้น

ภายหลังโอน 
(๒) ผูโอนไมตองรับผิดออกสวนใชหนี้ เวนแตความปรากฏขึ้นแกศาลวาบรรดา

ผูที่ยังถือหุนของบริษัทอยูนั้นไมสามารถออกสวนใชหนี้ อันเขาจะพึงตองออกใชนั้นได 
ขอความรับผิดเชนวามานั้น ทานหามมิใหฟองผูโอนเมื่อพนสองปนับแตไดจด

แจงการโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุน 
 
มาตรา ๑๑๓๔  ใบหุนออกใหแกผูถือนั้น จะออกไดก็แตเมื่อมีขอบังคับของ

บริษัทอนุญาตไว และจะออกใหไดแตเฉพาะเพ่ือหุนซึ่งไดใชเต็มคาแลว ในกรณีเชนวานี้ ผูทรงใบ
หุนชนิดระบุช่ือยอมมีสิทธิจะไดรับใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ เมื่อเวนคืนใบหุนชนิดระบุช่ือนั้นให
ขีดฆาเสีย 

 
มาตรา ๑๑๓๕  หุนชนิดที่มีใบหุนออกใหแกผูถือนั้น ยอมโอนกันไดเพียงดวยสง

มอบใบหุนแกกัน 
 
มาตรา ๑๑๓๖  ผูทรงใบหุนชนิดออกใหแกผูถือยอมมีสิทธิจะมาขอเปลี่ยนเอา

ใบหุนชนิดระบุช่ือได เมื่อเวนคืนใบหุนฉบับออกใหแกผูถือนั้นใหขีดฆาเสีย 
 
มาตรา ๑๑๓๗  ถาขอบังคับของบริษัทมีกําหนดไวเปนองคคุณอันหนึ่งสําหรับผู

จะเปนกรรมการ วาจําจะตองเปนผูถือหุนเปนจํานวนเทาหนึ่งเทาใดไซร หุนเชนนี้ทานวาตองเปน
หุนชนิดระบุช่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๓๘  บริษัทจํากัดตองมีสมุดทะเบียนผูถือหุน มีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) ช่ือและสํานัก กับอาชีวะ ถาวามี ของผูถือหุน ขอแถลงเร่ืองหุนของผูถือหุน

คนหนึ่ง ๆ แยกหุนออกตามเลขหมายและจํานวนเงินที่ไดใชแลว หรือที่ไดตกลงกันใหถือวาเปน
อันไดใชแลวในหุนของผูถือหุนคนหนึ่ง ๆ 

(๒) วันเดือนปซึ่งไดลงทะเบียนบุคคลผูหนึ่ง ๆ เปนผูถือหุน 
(๓) วันเดือนปซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่งขาดจากเปนผูถือหุน 
(๔) เลขหมายใบหุนและวันที่ลงในใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ และเลขหมายของ

หุนซึ่งไดลงไวในใบหุนนั้น ๆ 
(๕) วันที่ไดขีดฆาใบหุนชนิดระบุช่ือ หรือชนิดออกใหแกผูถือ 
 
มาตรา ๑๑๓๙  สมุดทะเบียนผูถือหุนเริ่มแตวันจดทะเบียนบริษัทนั้นใหรักษาไว 

ณ สํานักงานของบริษัทแหงที่ไดจดทะเบียนไว สมุดทะเบียนนี้ใหเปดใหแกผูถือหุนทั้งหลายดูได
ในระหวางเวลาทําการโดยไมเรียกคาธรรมเนียมอยางหนึ่งอยางใด แตกรรมการจะจํากัดเวลาลงไว
อยางไรพอสมควรก็ได หากไมนอยกวาวันละสองชั่วโมง 

ใหเปนหนาที่ของกรรมการที่จะสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูที่ยังคงเปนผูถือหุนอยู
ทั้งหมดในเวลาที่ประชุม และรายชื่อผูที่ขาดจากเปนผูถือหุนจําเดิมแตวันประชุมสามัญครั้งที่แลว
มานั้น ไปยังนายทะเบียนอยางนอยปละครั้ง และมิใหชากวาวันที่สิบสี่นับแตการประชุมสามัญ
บัญชีรายชื่อนี้ใหมีรายการบรรดาที่ระบุไวในมาตรากอนนั้นทุกประการ 

 
มาตรา ๑๑๔๐๓๒  ผูถือหุนชอบที่จะเรียกใหสงมอบสําเนาทะเบียนเชนวานั้นหรือ

แตตอนหนึ่งตอนใดแกตนได เมื่อเสียคาสําเนาแตไมเกินหนาละหาบาท 
 
มาตรา ๑๑๔๑  สมุดทะเบียนผูถือหุนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน

พยานหลักฐานอันถูกตองในขอกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือใหอํานาจใหเอาลงใน
ทะเบียนนั้น 

 
มาตรา ๑๑๔๒  ถาบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิไปแลว ไดกําหนดไววาบุริมสิทธิจะ

มีแกหุนนั้น ๆ เปนอยางไร ทานหามมิใหแกไขอีกเลย 
 
มาตรา ๑๑๔๓  หามมิใหบริษัทจํากัดเปนเจาของถือหุนของตนเองหรือรับจํานํา

หุนของตนเอง 

                                                 
๓๒

 มาตรา ๑๑๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๓ 

วิธีจัดการบริษทัจํากัด 
   

 
๑) บทเบด็เสร็จทั่วไป 

 
มาตรา ๑๑๔๔  บรรดาบริษัทจํากัด ใหมีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนดวยกัน

จัดการตามขอบังคับของบริษัท และอยูในความครอบงําของที่ประชุมใหญแหงผูถือหุนทั้งปวง 
 
มาตรา ๑๑๔๕  จําเดิมแตไดจดทะเบียนบริษัทแลว ทานหามมิใหตั้งขอบังคับขึ้น

ใหมหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงขอบังคับหรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิแตอยางหนึ่งอยางใด
เวนแตจะไดมีการลงมติพิเศษ 

 
มาตรา ๑๑๔๖  บรรดาขอบังคับอันไดตั้งข้ึนใหม หรือไดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง

นั้นเปนหนาที่ของบริษัทที่จะจัดใหไปจดทะเบียนภายในกําหนดสิบสี่วันนับแตวันที่ไดมีการลงมติ
พิเศษ 

 
มาตรา ๑๑๔๗๓๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๔๘  บรรดาบริษัทจํากัด ตองมีสํานักงานบอกทะเบียนไวแหงหนึ่งซึ่ง

ธุรการติดตอและคําบอกกลาวทั้งปวงจะสงถึงบริษัทได ณ ที่นั้น 
คําบอกกลาวสถานที่ตั้งแหงสํานักงานที่ไดบอกทะเบียนไวก็ดี หรือเปลี่ยนยาย

สถานที่ก็ดี ใหสงแกนายทะเบียนบริษัท และใหนายทะเบียนจดขอความนั้นลงในทะเบียน 
 
มาตรา ๑๑๔๙  ตราบใดหุนทั้งหลายยังมิไดชําระเงินเต็มจํานวน ทานวาตราบนัน้

บริษัทจะลงพิมพหรือแสดงจํานวนตนทุนของบริษัทในหนังสืออยางหนึ่งอยางใดเชนในคําบอก
กลาวปาวรองก็ดี ในตั๋วเงินและบัญชีส่ิงของก็ดี ในจดหมายก็ดี ตองแสดงไวใหชัดเจนดวยในที่
เดียวกันวา จํานวนเงินตนทุนไดชําระแลวเพียงกี่สวน 
 

๒) กรรมการ 
 

มาตรา ๑๑๕๐  ผูเปนกรรมการจะพึงมีจํานวนมากนอยเทาใดและจะพึงได
                                                 

๓๓
 มาตรา ๑๑๔๗ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บําเหน็จเทาใด ใหสุดแลวแตที่ประชุมใหญจะกําหนด 
 
มาตรา ๑๑๕๑  อันผูเปนกรรมการนั้น เฉพาะแตที่ประชุมใหญเทานั้นอาจจะตั้ง 

หรือถอนได 
 

มาตรา ๑๑๕๒  ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแตจดทะเบียนบริษัท
ก็ดี และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปทุก ๆ ปตอไปก็ดี ผูเปนกรรมการตองออกจาก
ตําแหนง โดยจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตราถาและจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสวนสาม
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

 
มาตรา ๑๑๕๓  ตัวกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถากรรมการมิไดตกลงกันไวเองเปนวิธีอ่ืนไซร ก็ใหจับสลากกันสวน
ปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูตองออก 

กรรมการผูออกไปนั้นจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
มาตรา ๑๑๕๓/๑๓๔  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอ

บริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียน

ทราบดวยก็ได 
 
มาตรา ๑๑๕๔  ถากรรมการคนใดลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถไซร 

ทานวากรรมการคนนั้นเปนอันขาดจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๑๕๕  ถาตําแหนงวางลงในสภากรรมการเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง

คราวออกตามเวรไซร  ทานวากรรมการจะเลือกผูอ่ืนตั้งข้ึนใหมใหเต็มที่วางก็ได แตบุคคลทีไ่ดเปน
กรรมการใหมเชนนั้น ใหมีเวลาอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูออกไปนั้น
ชอบที่จะอยูได 

 
มาตรา ๑๑๕๖  ถาที่ประชุมใหญถอนกรรมการผูหนึ่งออกกอนครบกาลกําหนด

ของเขา และตั้งคนอื่นข้ึนไวแทนที่ไซร ทานวาบุคคลที่เปนกรรมการใหมนั้นใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูถูกถอนนั้นชอบที่จะอยูได 

 

                                                 
๓๔

 มาตรา ๑๑๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๕๗๓๕ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ใหบริษัทนําความไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๑๑๕๘  นอกจากจะมีขอบังคับของบริษัทไวเปนอยางอ่ืนทานวากรรมการ

มีอํานาจดังพรรณนาไวในหกมาตราตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑๑๕๙  ในจํานวนกรรมการนั้น แมตําแหนงจะวางไปบางกรรมการที่มี

ตัวอยูก็ยอมทํากิจการได แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการลดนอยลงกวาจํานวนอันจําเปนที่จะเปน
องคประชุมไดตลอดเวลาเชนนั้น กรรมการที่มีตัวอยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะเพิ่ม
กรรมการขึ้น ใหครบจํานวนหรือนัดเรียกประชุมใหญของบริษัทเทานั้น จะกระทําการอยางอ่ืน
ไมได 

 
มาตรา ๑๑๖๐  กรรมการจะวางกําหนดไวก็ไดวา จํานวนกรรมการเขาประชุมกี่

คนจึงจะเปนองคประชุมทํากิจการได ถาและมิไดกําหนดไวดั่งนั้นไซร (เมื่อจํานวนกรรมการเกิน
กวาสามคน) ทานวาตองมีกรรมการเขาประชุมสามคนจึงจะเปนองคประชุมได 

 
มาตรา ๑๑๖๑  ขอปรึกษาซ่ึงเกิดเปนปญหาในที่ประชุมกรรมการนั้นใหช้ีขาด

ตัดสินเอาเสียงขางมากเปนใหญ ถาและคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๑๖๒  กรรมการคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกใหประชุมกรรมการเมื่อใดก็

ได 
 
มาตรา ๑๑๖๓  กรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานที่ประชุม 

และจะกําหนดเวลาวาใหอยูในตําแหนงเพียงใดก็ได  แตถาหากมิไดเลือกกันไวเชนนั้น หรือผูเปน
ประธานไมมาประชุมตามเวลาที่ไดนัดหมายไซร กรรมการที่มาประชุมนั้นจะเลือกกันคนหนึ่งข้ึน
เปนประธานในการประชุมเชนนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๑๖๔  กรรมการจะมอบอํานาจอยางหนึ่งอยางใดของตนใหแกผูจัดการ

หรือใหแกอนุกรรมการซึ่งตั้งข้ึนจากผูที่เปนกรรมการดวยกันก็ได ในการใชอํานาจซึ่งไดมอบหมาย
เชนนั้น ผูจัดการทุกคนหรืออนุกรรมการทุกคนตองทําตามคําส่ังหรือขอบังคับซึ่งกรรมการ
ทั้งหลายไดกําหนดใหทุกอยางทุกประการ 

 

                                                 
๓๕

 มาตรา ๑๑๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๒๒๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา  ๑๑๖๕   ถาการ มอบอํานาจมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนไซร ขอ
ปรึกษาซ่ึงเกิดเปนปญหาขึ้นในที่ประชุมอนุกรรมการทั้งหลายใหตัดสินเอาเสียงขางมากเปนใหญ 
ถาและคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑๖๖  บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งไดทําไปแมในภายหลังความ

ปรากฏวาการตั้งแตงกรรมการคนนั้นมีขอบกพรองอยูบางก็ดี หรือเปนผูบกพรองดวยองคคุณควร
แกตําแหนงกรรมการก็ดี  ทานวาการที่ไดทํานั้นยอมสมบูรณเสมือนดั่งวาบุคคลผูนั้นไดรับการ
แตงตั้งโดยถูกตองและบริบูรณดวยองคคุณของกรรมการ 

 
มาตรา ๑๑๖๗  ความเกี่ยวพันกันในระหวางกรรมการและบริษัท และ

บุคคลภายนอกนั้น ทานใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยตัวแทน 
 
มาตรา ๑๑๖๘  ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้น กรรมการตองใชความ

เอ้ือเฟอสอดสองอยางบุคคลคาขายผูประกอบดวยความระมัดระวัง 
วาโดยเฉพาะ กรรมการตองรับผิดชอบรวมกันในประการตาง ๆ ดั่งจะกลาว

ตอไปนี้ คือ 
(๑) การใชเงินคาหุนนั้น ไดใชกันจริง 
(๒) จัดใหมีและรักษาไวใหเรียบรอย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมาย

กําหนดไว 
(๓) การแจกเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหเปนไปโดยถูกตองตามที่กฎหมาย

กําหนดไว 
(๔) บังคับการใหเปนไปโดยถูกตองตามมติของที่ประชุมใหญ 
อนึ่ง ทานหามมิใหผูเปนกรรมการประกอบการคาขายใด ๆ อันมีสภาพเปน

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับการคาขายของบริษัทนั้น ไมวาทําเพ่ือประโยชนตนหรือเพ่ือ
ประโยชนผูอ่ืน หรือไปเขาหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางคาขายอื่นซึ่งประกอบกิจการมีสภาพ
เปนอยางเดียวกัน และแขงขันกับกิจการของบริษัท โดยมิไดรับความยินยอมของที่ประชุมใหญ
ของผูถือหุน 

บทบัญญัติที่กลาวมาขางบนนี้ใหใชบังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเปนผูแทนของ
กรรมการดวย 

 
มาตรา ๑๑๖๙  ถากรรมการทําใหเกิดเสียหายแกบริษัท บริษัทจะฟองรองเรียก

เอาสินไหมทดแทนแกกรรมการก็ได หรือในกรณีที่บริษัทไมยอมฟองรอง ผูถือหุนคนหนึ่งคนใด
จะเอาคดีนั้นขึ้นวาก็ได 

อนึ่ง การเรียกรองเชนนี้ เจาหนี้ของบริษัทจะเปนผูเรียกบังคับก็ไดเทาที่เจาหนี้
ยังคงมีสิทธิเรียกรองแกบริษัทอยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๗๐  เมื่อการซึ่งกรรมการคนใดไดทําไปไดรับอนุมัติของที่ประชุม

ใหญแลว ทานวากรรมการคนนั้นไมตองรับผิดในการนั้นตอผูถือหุนซึ่งไดใหอนุมัติหรือตอบริษัท
อีกตอไป 

ทานหามมิใหผูถือหุนซึ่งมิไดใหอนุมัติดวยนั้นฟองคดีเมื่อพนเวลาหกเดือนนับ
แตวันที่ประชุมใหญใหอนุมัติแกการเชนวานั้น 
 

๓) ประชุมใหญ 
 

มาตรา ๑๑๗๑  ใหมีการประชุมผูถือหุนทั่วไปเปนประชุมใหญภายในหกเดือน
นับแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท และตอนั้นไปก็ใหมีการประชุมเชนนี้ครั้งหนึ่งเปนอยางนอยทุก
ระยะเวลาสิบสองเดือน 

การประชุมเชนนี้ เรียกวาประชุมสามัญ 
การประชุมใหญคราวอื่นบรรดามีนอกจากนี้ เรียกวาประชุมวิสามัญ 
 
มาตรา ๑๑๗๒  กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
ถาบริษัทขาดทุนลงถึงก่ึงจํานวนตนทุน กรรมการตองเรียกประชุมวิสามัญทันที 

เพ่ือแจงใหผูถือหุนทราบการที่ขาดทุนนั้น 
 
มาตรา ๑๑๗๓  การประชุมวิสามัญจะตองนัดเรียกใหมีข้ึนในเมื่อผูถือหุนมี

จํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทไดเขาช่ือกันทําหนังสือรองขอให
เรียกประชุมเชนนั้น ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด 

 
มาตรา ๑๑๗๔  เมื่อผูถือหุนยื่นคํารองขอใหเรียกประชุมวิสามัญดั่งไดกลาวมา

ในมาตรากอนนี้แลว ใหกรรมการเรียกประชุมโดยพลัน 
ถาและกรรมการมิไดเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นคํารองไซร ผูถือ

หุนทั้งหลายซึ่งเปนผูรอง หรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนดั่งบังคับไวนั้นจะเรียกประชุม
เองก็ได 

 
มาตรา ๑๑๗๕๓๖  คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพโฆษณาใน

หนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนที่มีช่ือในทะเบียนของบริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา

                                                 
๓๖

 มาตรา ๑๑๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒๙
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ ใหกระทําการดังวานั้นกอนวัน
นัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน 

คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญนั้น ใหระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแหง
กิจการที่จะไดประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ
ใหระบุขอความที่จะนําเสนอใหลงมติดวย 

 
มาตรา ๑๑๗๖  ผูถือหุนทั่วทุกคนมีสิทธิจะเขาประชุมในที่ประชุมใหญไดเสมอ

ไมวาจะเปนประชุมชนิดใดคราวใด 
 
มาตรา ๑๑๗๗  วิธีดั่งบัญญัติไวในมาตราตอ ๆ ไปนี้ ทานใหใชบังคับแกการ

ประชุมใหญ เวนแตจะมีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนขอความขัดกัน 
 
มาตรา ๑๑๗๘  ในการประชุมใหญ ถาไมมีผูถือหุนมาเขาประชุมรวมกันแทน

หุนไดถึงจํานวนหนึ่งในส่ีแหงทุนของบริษัทเปนอยางนอยแลว ทานวาที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษา
กิจการอันใดหาไดไม 

 
มาตรา ๑๑๗๙  การประชุมใหญเรียกนัดเวลาใด เมื่อลวงเวลานัดนั้นไปแลวถึง

ช่ัวโมงหนึ่ง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขาประชุมยังไมครบถวนเปนองคประชุมดั่งบัญญัติไวในมาตรา 
๑๑๗๘ นั้นไซร หากวาการประชุมใหญนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ทานใหเลิกประชุม 

ถาการประชุมใหญนั้นมิใชชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอไซร ทานใหเรียก
นัดใหมอีกคราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และการประชุมใหญครั้งหลังนี้ทานไมบังคับวาจําตองครบ
องคประชุม 

 
มาตรา ๑๑๘๐ ในการประชุมผูถือหุนทั่วไปเปนประชุมใหญทุก ๆ ครั้งใหผูเปน

ประธานในสภากรรมการนั่งเปนประธาน 
ถาประธานกรรมการเชนวานี้ไมมีตัวก็ดี หรือไมมาเขาประชุมจนลวงเวลานัดไป

แลวสิบหานาทีก็ดี ใหผูถือหุนทั้งหลายซึ่งอยูในที่นั้นเลือกผูถือหุนคนหนึ่งในจํานวนซึ่งมาประชุม
ข้ึนนั่งเปนประธาน 

 
มาตรา ๑๑๘๑  ผูนั่งเปนประธานจะเลื่อนการประชุมใหญใด ๆ ไปเวลาอื่นโดย

ความยินยอมของที่ประชุมก็ได แตในที่ประชุมซึ่งไดเล่ือนมานั้นทานมิใหปรึกษากิจการอันใดนอก
ไปจากที่คางมาแตวันประชุมกอน 

 
มาตรา ๑๑๘๒  ในการลงคะแนนโดยวิธีชูมือนั้น ทานใหนับวาผูถือหุนทุกคน

ที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเปนคะแนน แตในการลงคะแนน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลับ ทานใหนับวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งตอหุนหนึ่งที่ตนถือ 
 
มาตรา ๑๑๘๓  ถามีขอบังคับของบริษัทวางเปนกําหนดไววา ตอเมื่อผูถือหุนแต

จํานวนเทาใดขึ้นไปจึงใหออกเสียงเปนคะแนนไดไซร ทานวาผูถือหุนทั้งหลายซึ่งไมมีหุนถึงจํานวน
เทานั้น ยอมมีสิทธิที่จะเขารวมกันใหไดจํานวนหุนดังกลาว แลวตั้งคนหนึ่งในพวกของตนใหเปน
ผูรับฉันทะออกเสียงแทนในการประชุมใหญใด ๆ ได 

 
มาตรา ๑๑๘๔  ผูถือหุนคนใดยังมิไดชําระเงินคาหุนซึ่งบริษัทไดเรียกเอาแตตน

ใหเสร็จสิ้น ทานวาผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงเปนคะแนน 
 
มาตรา ๑๑๘๕  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขออันใดซึ่งที่ประชุมจะ

ลงมติ ทานหามมิใหผูถือหุนคนนั้นออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น 
 
มาตรา ๑๑๘๖  ผูทรงใบหุนชนิดออกใหแกผูถือหาอาจออกเสียงเปนคะแนนได

ไม เวนแตจะไดนําใบหุนของตนนั้นมาวางไวแกบริษัทแตกอนเวลาประชุม 
 
มาตรา ๑๑๘๗  ผูถือหุนทุกคนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนออกเสียงแทนตนก็ได แต

การมอบฉันทะเชนนี้ตองทําเปนหนังสือ 
 
มาตรา ๑๑๘๘  หนังสือตั้งผูรับฉันทะนั้น ใหลงวันและลงลายมือช่ือผูถือหุนและ

ใหมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 
(๑) จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
(๒) ช่ือผูรับฉันทะ 
(๓) ตั้งผู รับฉันทะนั้นเพื่อการประชุมครั้งคราวใด หรือตั้งไวช่ัวระยะเวลา

เพียงใด 
 
มาตรา ๑๑๘๙  อันหนังสือตั้งผูรับฉันทะนั้น ถาผูมีช่ือรับฉันทะประสงคจะออก

เสียงในการประชุมครั้งใด ตองนําไปวางตอผูเปนประธานแตเมื่อเร่ิม หรือกอนเริ่มประชุมครั้งนั้น 
 
มาตรา ๑๑๙๐  ในการประชุมใหญใด ๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนนทานให

ตัดสินดวยวิธีชูมือ เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหงการชูมือนั้น จะไดมีผูถือหุนสองคน
เปนอยางนอยติดใจรองขอใหลงคะแนนลับ 

 
มาตรา ๑๑๙๑  ในการประชุมใหญใด ๆ เมื่อผูเปนประธานแสดงวามตอัินใดนบั

คะแนนชูมือเปนอันวาไดหรือตกก็ดี และไดจดลงไวในสมุดรายงานประชุมของบริษัทดั่งนั้นแลว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทานใหถือเปนหลักฐานเพียงพอที่จะฟงไดตามนั้น 
ถามีผูติดใจรองขอใหลงคะแนนลับไซร ทานใหถือวาผลแหงคะแนนลับนั้นเปน

มติของที่ประชุม 
 
มาตรา ๑๑๙๒  ถามีผูติดใจรองขอโดยชอบใหลงคะแนนลับ การลงคะแนน

เชนนั้นจะทําดวยวิธีใดสุดแลวแตผูเปนประธานจะสั่ง 
 
มาตรา ๑๑๙๓  ถาคะแนนเสียงเทากัน จะเปนในการชูมือก็ดี หรือในการ

ลงคะแนนลับก็ดี ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๑๙๔๓๗  การใดที่กฎหมายกําหนดใหตองทําโดยมติพิเศษ ที่ประชุม

ใหญตองลงมติในเรื่องนั้นโดยคะแนนเสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๑๙๕  การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลง

มติฝาฝนบทบัญญัติในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุน
คนหนึ่งคนใดรองข้ึนแลว ใหศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรอง
ขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมตินั้น 
 

๔) บัญชีงบดลุ 
 

มาตรา ๑๑๙๖  อันบัญชีงบดุลนั้น ทานวาตองทําอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบ
สองเดือน คือเมื่อเวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนขวบปในทางบัญชีเงินของบริษัทนั้น 

อนึ่ง งบดุลตองมีรายการยอแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทกับทั้ง
บัญชีกําไรและขาดทุน 

 
มาตรา ๑๑๙๗  งบดุลนั้นตองจัดใหมีผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน

ตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในสี่เดือนนับแตวันที่ลงในงบดุลนั้น 
อนึ่ง ใหสงสําเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีช่ือในทะเบียนผูถือหุนของ

บริษัทแตกอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวาสามวัน  
นอกจากนั้นใหมีสําเนางบดุลเปดเผยไวในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลา

เชนวานั้น เพ่ือใหผูทรงใบหุนชนิดออกใหแกผูถือนั้นตรวจดูไดดวย 

                                                 
๓๗

 มาตรา ๑๑๙๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๒
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๙๘  ในเมื่อเสนองบดุล กรรมการตองเสนอรายงานตอที่ประชุมใหญ

แสดงวาภายในรอบปซึ่งพิจารณากันอยูนั้นการงานของบริษัทไดจัดทําไปเปนประการใด 
 
มาตรา ๑๑๙๙๓๘  บุคคลใดประสงคจะไดสําเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัท

ใดๆ ก็ชอบที่จะซื้อเอาไดโดยราคาไมเกินฉบับละยี่สิบบาท 
ใหเปนหนาที่ของกรรมการที่จะสงสําเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไมชา

กวาเดือนหนึ่งนับแตวันซึ่งงบดุลนั้นไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญ 
 

๕) เงินปนผลและเงินสํารอง 
 

มาตรา ๑๒๐๐  การแจกเงินปนผลนั้น ตองคิดตามสวนจํานวนซึ่งผูถือหุนไดสง
เงินแลวในหุนหนึ่ง ๆ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 

 
มาตรา ๑๒๐๑  หามมิใหประกาศอนุญาตเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่

ประชุมใหญ 
กรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งเปนคราว ใน

เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น 
หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ถาหากบริษัท

ขาดทุนหามมิใหจายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนเชนนั้น 
 
มาตรา ๑๒๐๒  ทุกคราวที่แจกเงินปนผล บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง

อยางนอยหนึ่งในยี่สิบสวนของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวา
ทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น แลวแตจะไดตก
ลงกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท 

ถาไดออกหุนโดยคิดเอาราคาเกินกวาที่ปรากฏในใบหุนเทาใด จํานวนที่คิดเกินนี้
ทานใหบวกทบเขาในทุนสํารองจนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนเทาถึงที่กําหนดไวในวรรคกอน 

 
มาตรา ๑๒๐๓  ถาจายเงินปนผลไปโดยฝาฝนความในมาตราทั้งสองซึ่งกลาวมา

ไซร เจาหนี้ทั้งหลายของบริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจํานวนซึ่งไดแจกไปคืนมายังบริษัทได แตวาถา
ผูถือหุนคนใดไดรับเงินปนผลไปแลวโดยสุจริต ทานวาจะกลับบังคับใหเขาจําคืนนั้นหาไดไม 

 

                                                 
๓๘

 มาตรา ๑๑๙๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๐๔๓๙  การบอกกลาววาจะปนผลอยางใด ๆ อันไดอนุญาตใหจายนั้น 
ใหบริษัทมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือหุนที่ปรากฏชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน แตใน
กรณีที่บริษัทมีหุนชนิดที่มีใบหุนออกใหแกผูถือ ใหโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอย
หนึ่งคราวดวย 

 
มาตรา ๑๒๐๕  เงินปนผลนั้น แมจะคางจายอยู ทานวาหาอาจจะคิดเอาดอกเบี้ย

แกบริษัทไดไม 
 

๖) สมุดและบญัชี 
 

มาตรา ๑๒๐๖  กรรมการตองจัดใหถือบญัชีซึ่งกลาวตอไปนี้ไวใหถูกถวนจริง ๆ 
คือ 

(๑) จํานวนเงินที่บริษัทไดรับและไดจาย  ทั้งรายการอันเปนเหตุใหรับหรือ
จายเงินทุกรายไป 

(๒) สินทรัพยและหนี้สินของบริษัท 
 
มาตรา ๑๒๐๗  กรรมการตองจัดใหจดบันทึกรายงานการประชุมและขอมติ

ทั้งหมดของที่ประชุมผูถือหุนและของที่ประชุมกรรมการลงไวในสมุดโดยถูกตอง สมุดนี้ใหเก็บ
รักษาไว ณ สํานักงานที่ไดจดทะเบียนของบริษัทบันทึกเชนนั้นอยางหนึ่งอยางใด เมื่อไดลงลายมือ
ช่ือของผูเปนประธานแหงการประชุมซึ่งไดลงมติหรือซึ่งไดดําเนินการงานประชุมก็ดี หรือไดลง
ลายมือช่ือของผูเปนประธานแหงการประชุมถัดจากครั้งนั้นมาก็ดี ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
หลักฐานอันถูกตองแหงขอความที่ไดจดบันทึกลงในสมุดนั้น ๆ และใหสันนิษฐานไวกอนวาการลง
มติและการดําเนินของที่ประชุมอันไดจดบันทึกไวนั้นไดเปนไปโดยชอบ 

ผูถือหุนคนใดจะขอตรวจเอกสารดั่งกลาวมาขางตนในเวลาใดเวลาหนึ่งระหวาง 
เวลาทําการงานก็ได 
 

สวนที่ ๔ 
การสอบบญัชี 

   
 

มาตรา ๑๒๐๘  ผูสอบบัญชีนั้น จะเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได แตบุคคลผูมีสวน
ไดเสียในการงานที่บริษัททําโดยสถานอื่นอยางหนึ่งอยางใด นอกจากเปนแตผูถือหุนในบริษัท

                                                 
๓๙

 มาตรา ๑๒๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทานั้นแลว ทานวาจะเลือกเอามาเปนตําแหนงผูสอบบัญชีหาไดไม กรรมการก็ดี หรือผูอ่ืนซึ่งเปน
ตัวแทนหรือเปนลูกจางของบริษัทก็ดี เวลาอยูในตําแหนงนั้น ๆ ก็จะเลือกเอามาเปนตําแหนง
ผูสอบบัญชีของบริษัทหาไดไม 

 
มาตรา ๑๒๐๙  ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกป 
ผูสอบบัญชีคนซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
มาตรา ๑๒๑๐  ผูสอบบัญชีควรจะไดสินจางเทาใด ใหที่ประชุมใหญกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๑๑  ถามีตําแหนงวางลงในจํานวนผูสอบบัญชีใหกรรมการนัดเรียก

ประชุมวิสามัญ เพ่ือใหเลือกตั้งข้ึนใหมใหครบจํานวน 
 
มาตรา ๑๒๑๒  ถามิไดเลือกตั้งผูสอบบัญชีโดยวิธีดั่งกลาวมา เมื่อผูถือหุนไม

นอยกวาหาคนรองขอ ก็ใหศาลตั้งผูสอบบัญชีประจําปนั้น และกําหนดสินจางใหดวย 
 
มาตรา ๑๒๑๓  ใหผูสอบบัญชีทุกคนเขาตรวจสอบสรรพสมุดและบัญชีของ

บริษัทในเวลาอันสมควรไดทุกเมื่อ และในการอันเกี่ยวดวยสมุดและบัญชีเชนนั้นใหไตถาม
สอบสวนกรรมการ หรือผูอ่ืน ๆ ซึ่งเปนตัวแทน หรือเปนลูกจางของบริษัทไดไมวาคนหนึ่งคนใด 

 
มาตรา ๑๒๑๔  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยงบดุลและบัญชีย่ืนตอที่ประชุม

สามัญ 
ผูสอบบัญชีตองแถลงในรายงานเชนนั้นดวยวาตนเห็นวางบดุลไดทําโดยถูกถวน

ควรฟงวาสําแดงใหเห็นการงานของบริษัทที่เปนอยูตามจริงและถูกตองหรือไม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๕ 
การตรวจ 

   
 

มาตรา ๑๒๑๕ เมื่อผูถือหุนในบริษัทมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนหุนทั้งหมด ทําเร่ืองราวรองขอไซร ใหรัฐมนตรีเจาหนาที่ตั้งผูตรวจอันทรงความสามารถจะ
เปนคนเดียวหรือหลายคนก็ตามไปตรวจการงานของบริษัทจํากัดนั้นและทํารายงานยื่นใหทราบ 

กอนที่จะตั้งผูตรวจเชนนั้น รัฐมนตรีจะบังคับใหคนทั้งหลายผูย่ืนเรื่องราววาง
ประกัน เพ่ือรับออกเงินคาใชสอยในการตรวจนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๒๑๖  กรรมการก็ดี ลูกจางและตัวแทนของบริษัทก็ดี จําตองสงสรรพ

สมุดเอกสารทั้งปวงซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจแหงตนนั้นใหแกผูตรวจ 
ผูตรวจคนหนึ่งคนใดจะใหกรรมการ ลูกจาง และตัวแทนของบริษัทสาบานตัว

แลวสอบถามคําใหการในเรื่องอันเนื่องดวยการงานของบริษัทนั้นก็ได 
 
มาตรา ๑๒๑๗  ผูตรวจตองทํารายงานยื่น และรายงานนั้นจะเขียนหรือตีพิมพ

สุดแตรัฐมนตรีเจาหนาที่จะบัญชา สําเนารายงานนั้นใหรัฐมนตรีสงไปยังสํานักงานบริษัทซึ่งไดจด
ทะเบียนไว กับทั้งสงแกผูถือหุน ซึ่งย่ืนเรื่องราวขอใหตรวจนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๒๑๘  คาใชสอยในการตรวจเชนนี้ ผูย่ืนเรื่องราวขอใหตรวจตองใช

ทั้งส้ิน เวนแตถาบริษัทในคราวประชุมใหญครั้งแรก เมื่อตรวจสําเร็จลงแลวไดยินยอมวาจะจาย
จากสินทรัพยของบริษัทนั้น 

 
มาตรา ๑๒๑๙  รัฐมนตรีเจาหนาที่โดยลําพังตนเอง จะตั้งผูตรวจคนเดียวหรือ

หลายคนใหไปตรวจการของบริษัทเพื่อทํารายงานยื่นตอรัฐบาลก็ได การตั้งผูตรวจเชนวามานี้จะพงึ
มีเมื่อใดสุดแลวแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควร 
 

สวนที่ ๖ 
การเพิ่มทุนและลดทุน 

   
 

มาตรา ๑๒๒๐  บริษัทจํากัดอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นไดดวยออกหุนใหมโดยมติ
พิเศษของประชุมผูถือหุน 

 
มาตรา ๑๒๒๑  บริษัทจํากัดจะออกหุนใหมใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไดใชแตบางสวนแลวดวยอยางอ่ืนนอกจากใหใชเปนตัวเงินนั้นไมได เวนแตจะทําตามมติ
พิเศษของประชุมผูถือหุน 

 
มาตรา ๑๒๒๒๔๐  บรรดาหุนที่ออกใหมนั้น ตองเสนอใหแกผูถือหุนทั้งหลาย

ตามสวนจํานวนหุนซึ่งเขาถืออยู 
คําเสนอเชนนี้ ตองทําเปนหนังสือบอกกลาวไปยังผูถือหุนทุก ๆ คนระบุจํานวน

หุนใหทราบวาผูนั้นชอบที่จะซื้อไดก่ีหุน และใหกําหนดวันวาถาพนวันนั้นไปมิไดมีคําสนองมาแลว
จะถือวาเปนอันไมรับซื้อ 

เมื่อวันที่กําหนดลวงไปแลวก็ดี หรือผูถือหุนไดบอกมาวาไมรับซื้อหุนนั้นก็ดี
กรรมการจะเอาหุนเชนนั้นขายใหแกผูถือหุนคนอื่นหรือจะรับซื้อไวเองก็ได 

 
มาตรา ๑๒๒๓๔๑  หนังสือบอกกลาวที่เสนอใหผูถือหุนซื้อหุนใหมนั้น ตองลงวัน

เดือนปและลายมือช่ือของกรรมการ 
 
มาตรา ๑๒๒๔  บริษัทจํากัดจะลดทุนของบริษัทลงดวยลดมูลคาแตละหุนให

ต่ําลงหรือลดจํานวนหุนใหนอยลงโดยมติพิเศษของประชุมผูถือหุนก็ได 
 
มาตรา ๑๒๒๕  อันทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในส่ีของ

ทุนทั้งหมดหาไดไม 
 
มาตรา ๑๒๒๖๔๒  เมื่อบริษัทประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นใน

หนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรู
วาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการซึ่งประสงคจะลดทุนลงและขอใหเจาหนี้ผูมีขอ
คัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการลดทุนนั้น สงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาว
นั้น 

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน 
ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไมได จนกวาจะไดใชหนี้หรือ

ใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว 
 

                                                 
๔๐

 มาตรา ๑๒๒๒  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๑
 มาตรา ๑๒๒๓  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๒

 มาตรา ๑๒๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๒๓๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตร า  ๑๒๒๗   ถ า มี เจาหนี้คนหนึ่งคนใดละเลยเสียมิไดคัดคานใน
การที่บริษัทจะลดทุนลง เพราะเหตุวาตนไมทราบความ และเหตุที่ไมทราบนั้นมิไดเปนเพราะ
ความผิดของเจาหนี้คนนั้นแตอยางใดไซร ทานวาผูถือหุนทั้งหลายบรรดาที่ไดรับเงินคืนไปตาม
สวนที่ลดหุนลงนั้นยังคงจะตองรับผิดตอเจาหนี้เชนนั้นเพียงจํานวนที่ไดรับทุนคืนไปชั่วเวลาสองป 
นับแตวันที่ไดจดทะเบียนการลดทุนนั้น 

 
มาตรา ๑๒๒๘  มติพิเศษซึ่งอนุญาตใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทตองจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดลงมตินั้น 
 

สวนที่ ๗ 
หุนกู 

   
 

มาตรา ๑๒๒๙๔๓  บริษัทจะออกหุนกูไมได 
 
มาตรา ๑๒๓๐๔๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๑๔๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๒๔๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๓๔๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๓๔๔๘  (ยกเลิก) 

                                                 
๔๓

 มาตรา ๑๒๒๙  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๔
 มาตรา ๑๒๓๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๕

 มาตรา ๑๒๓๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๖
 มาตรา ๑๓๓๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๗

 มาตรา ๑๒๓๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๓๕๔๙  (ยกเลิก) 

 
สวนที่ ๘ 

เลิกบริษัทจํากัด 
   

 
มาตรา ๑๒๓๖ อันบริษัทจํากัดยอมเลิกกันดวยเหตุดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) ถาในขอบังคับของบริษัทมีกําหนดกรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมี

กรณีนั้น 
(๒) ถาบริษัทไดตั้งข้ึนไวเฉพาะกําหนดกาลใด เมื่อส้ินกําหนดกาลนั้น 
(๓) ถาบริษัทไดตั้งข้ึนเฉพาะเพื่อทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยางเดียว เมื่อ

เสร็จการนั้น 
(๔) เมื่อมีมติพิเศษใหเลิก 
(๕) เมื่อบริษัทลมละลาย 
 
มาตรา ๑๒๓๗  นอกจากนี้ศาลอาจสั่งใหเลิกบริษัทจํากัดดวยเหตุตอไปนี้ คือ 
(๑) ถาทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้ง

บริษัท 
(๒) ถาบริษัทไมเร่ิมทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียนหรือหยุดทําการถึง

ปหนึ่งเต็ม 
(๓) ถาการคาของบริษัททําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียว และไมมีทางหวังวาจะ

กลับฟนตัวได 
(๔)๕๐ ถาจํานวนผูถือหุนลดนอยลงจนเหลือไมถึงสามคน 
แตอยางไรก็ดี ในกรณีทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดใน

การประชุมตั้งบริษัท ศาลจะสั่งใหย่ืนรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือใหมีการประชุมตั้งบริษัทแทน
ส่ังใหเลิกบริษัทก็ได แลวแตจะเห็นควร 
 

                                                                                                                                            
๔๘

 มาตรา ๑๒๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๔๙
 มาตรา ๑๒๓๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๕๐

 มาตรา ๑๒๓๗ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓๙
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๙ 
การควบบริษทัจํากัดเขากัน 

   
 

มาตรา ๑๒๓๘ อันบริษัทจํากัดนั้นจะเขากันมิไดเวนแตจะเปนไปโดยมติพิเศษ 
 
มาตรา ๑๒๓๙  มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยใหควบบริษัทจํากัดเขากันนั้น บริษัทตอง

นําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแตวันลงมติ 
 
มาตรา ๑๒๔๐๕๑  บริษัทตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่ง

คราว และสงคําบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการที่
ประสงคจะควบบริษัทเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการควบบริษัท
เขากันนั้นสงคําคัดคานไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่บอกกลาว 

ถาไมมีใครคัดคานภายในกําหนดเวลาเชนวานั้น ก็ใหพึงถือวาไมมีคัดคาน 
ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะจัดการควบเขากันมิได จนกวาจะไดใชหนี้หรือ

ไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้น 
 
มาตรา ๑๒๔๑  บริษัทไดควบเขากันแลวเมื่อใด ตางบริษัทตองนําความไปจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ควบเขากัน และบริษัทจํากัดอันไดตั้งข้ึนใหมดวยควบเขากันนั้น 
ก็ตองจดทะเบียนเปนบริษัทใหม 

 
มาตรา ๑๒๔๒  จํานวนทุนเรือนหุนของบริษัทใหมนั้น ตองเทากับยอดรวม

จํานวนทุนเรือนหุนของบริษัทเดิมอันมาควบเขากัน 
 
มาตรา ๑๒๔๓  บริษัทใหมนี้ยอมไดไปทั้งสิทธิและความรับผิดบรรดามีอยูแก

บริษัทเดิมอันไดมาควบเขากันนั้นทั้งส้ิน 
 

                                                 
๕๑

 มาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๑๐ 
หนังสือบอกกลาว 
   

 
มาตรา ๑๒๔๔  อันหนังสือบอกกลาวซึ่งบริษัทจะพึงสงถึงผูถือหุนนั้น ถาวาไดสง

มอบใหแลวถึงตัวก็ดี หรือสงไปโดยทางไปรษณียสลักหลังถึงสํานักอาศัยของผูถือหุนดั่งที่ปรากฏ
ในทะเบียนของบริษัทแลวก็ดี ทานใหถือวาเปนอันไดสงชอบแลว 

 
มาตรา ๑๒๔๕  หนังสือบอกกลาวใด ๆ เมื่อไดสงโดยทางไปรษณียสลักหลัง

ถูกตองแลว ทานใหถือวาเปนอันไดสงถึงมือผูรับในเวลาที่หนังสือเชนนั้นจะควรไปถึงไดตาม
ทางการปกติแหงไปรษณีย 

สวนที่ ๑๑ 
การถอนทะเบยีนบริษัทราง๕๒ 

   
 

มาตรา ๑๒๔๖  (ยกเลิก) 
 

 
สวนที่ ๑๒ 

การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด๕๓ 
   

 
มาตรา ๑๒๔๖/๑๕๔  หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดที่มีผูเปน

หุนสวนตั้งแตสามคนขึ้นไปอาจแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดได โดยความยินยอมของผูเปนหุนสวน
ทุกคนและดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงความยินยอมของผูเปนหุนสวนที่จะใหแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัท
จํากัดเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวนทุกคนใหความยินยอม 

(๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และมี
หนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งรูวาเปนเจาหนี้ของหางหุนสวนบอกใหทราบรายการที่ประสงค

                                                 
๕๒

 สวนที่ ๑๑ การถอนทะเบียนบริษัทราง ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕๓
 สวนที่ ๑๒ การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด 

เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๔

 มาตรา ๑๒๔๖/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จะแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัท และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการแปร
สภาพเปนบริษัทจํากัดนั้น สงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น 

ถามีการคัดคาน หางหุนสวนนั้นจะแปรสภาพมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือให
ประกันเพื่อหนี้นั้นแลว 

 
มาตรา ๑๒๔๖/๒๕๕  ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตหางหุนสวนได

ชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว ผูเปนหุนสวนทุกคนตองประชุมเพื่อใหความยินยอมและ
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท (ถามี) 
(๒) กําหนดจํานวนทุนเรือนหุนของบริษัท ซึ่งตองเทากับสวนลงหุนของผูเปน

หุนสวนทุกคนในหางหุนสวน และกําหนดจํานวนหุนของบริษัทที่จะตกไดแกหุนสวนแตละคน 
(๓) กําหนดจํานวนเงินที่ไดใชแลวในแตละหุน ซึ่งตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา

แหงมูลคาของหุนแตละหุนที่ตั้งไว 
(๔) กําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมทั้งกําหนดสภาพและ

บุริมสิทธิของหุนซึ่งจะออกและจัดสรรหุนใหแกผูเปนหุนสวน 
(๕) แตงตั้งกรรมการและกําหนดอํานาจของกรรมการ 
(๖) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(๗) ดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการแปรสภาพ 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับบริษัทจํากัดวาดวยการ

นั้น ๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๔๖/๓๕๖  หุนสวนผูจัดการเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี

เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของหางหุนสวนใหแกคณะกรรมการบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่
ผูเปนหุนสวนไดใหความยินยอมและดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ เสร็จสิ้นแลว 

ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนยังไมไดชําระเงินคาหุนหรือชําระเงินคาหุนไมครบรอยละ
ย่ีสิบหาของมูลคาหุน หรือยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตาง 
ๆ ใหแกคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนังสือแจงใหผูเปนหุนสวนชําระเงินคาหุน โอน
กรรมสิทธิ์หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตาง ๆ แลวแตกรณี ใหแกคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

 

                                                 
๕๕

 มาตรา ๑๒๔๖/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕๖
 มาตรา ๑๒๔๖/๓ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๔๖/๔๕๗  คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปน
บริษัทจํากัดตอนายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ 
ครบถวนแลว 

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการตองย่ืนรายงาน
การประชุมที่ผูเปนหุนสวนไดรวมกันพิจารณาใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพหาง
หุนสวนเปนบริษัทจํากัดตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผู
ถือหุน พรอมกับการขอจดทะเบียนดวย 

 
มาตรา ๑๒๔๖/๕๕๘  เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนการแปรสภาพหาง

หุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัดแลว ใหหางหุนสวนจดทะเบียน หรือ
หางหุนสวนจํากัดเดิมหมดสภาพการเปนหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน 

 
มาตรา ๑๒๔๖/๖๕๙  เมื่อหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดไดจด

ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดแลว บริษัทยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด
ของหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดเดิมทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๒๔๖/๗๖๐  เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดแลว หากบริษัท

ไมสามารถชําระหนี้ที่รับมาจากหางหุนสวนที่แปรสภาพได ใหเจาหนี้บังคับชําระหนี้เอาจากผูเปน
หุนสวนในหางหุนสวนที่แปรสภาพไดตามที่ผูเปนหุนสวนจะตองรับผิดในหนี้ของหางหุนสวน 

 

                                                 
๕๗

 มาตรา ๑๒๔๖/๔ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕๘
 มาตรา ๑๒๔๖/๕ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙

 มาตรา ๑๒๔๖/๖ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖๐
 มาตรา ๑๒๔๖/๗ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๕ 
การชําระบัญชหีางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจาํกัด 

   
 

มาตรา ๑๒๔๗๖๑  การชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
หรือบริษัทจํากัดซึ่งลมละลายนั้น ใหจดัทาํไปตามบทกฎหมายลักษณะลมละลายที่คงใชอยูตามแต
จะทําได 

รัฐมนตรีเจาหนาที่จะออกกฎกระทรวงวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนและ
บริษัท และกําหนดอัตราคาฤชาธรรมเนียมก็ออกได 

 
มาตรา ๑๒๔๘  เมื่อกลาวถึงประชุมใหญในหมวดนี้ ทานหมายความดั่งตอไปนี้ 

คือ 
(๑) ถาเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดก็คือการประชุม

หุนสวนทั้งปวงซึ่งอาศัยคะแนนเสียงขางมากเปนใหญในการวินิจฉัย 
(๒) ถาเก่ียวกับบริษัทจํากัด ก็คือการประชุมใหญตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 

๑๑๗๑ 
 
มาตรา ๑๒๔๙  หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี แมจะไดเลิกกันแลวก็ใหพึงถือวา

ยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 
 
มาตรา ๑๒๕๐  หนาที่ของผูชําระบัญชี คือชําระสะสางการงานของหางหุนสวน

หรือบริษัทนั้นใหเสร็จไป กับจัดการใชหนี้เงินและแจกจําหนายสินทรัพยของหางหุนสวนหรือ
บริษัทนั้น 

 
มาตรา ๑๒๕๑  หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ลมละลาย หุนสวนผูจัดการหาง หรือกรรมการของบริษัทยอมเขาเปนผูชําระบัญชี เวนไวแตขอ
สัญญาของหาง หรือขอบังคับของบริษัทจะมีกําหนดไวเปนสถานอื่น 

ถาไมมีผูชําระบัญชีดั่งวามานี้ และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นผูมีสวนได
เสียในการนี้รองขอ ทานใหศาลตั้งผูชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๒๕๒  หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอํานาจโดยตําแหนงเดิม

ฉันใด เมื่อเปนผูชําระบัญชีก็ยังคงมีอํานาจอยูฉันนั้น 

                                                 
๖๑

 มาตรา ๑๒๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๕๓  ภายในสิบสี่วันนับแตไดเลิกหางเลิกบริษัท หรือถาศาลไดตั้งผู

ชําระบัญชีนับแตวันที่ศาลตั้ง ผูชําระบัญชีตองกระทําดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑)๖๒ บอกกลาวแกประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่

อยางนอยหนึ่งคราววาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไดเลิกกันแลวและใหผูเปนเจาหนี้ทั้งหลายยื่นคํา
ทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 

(๒) สงคําบอกกลาวอยางเดียวกันเปนจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย ไปยัง
เจาหนี้ทั้งหลายทุก ๆ คน บรรดามีช่ือปรากฏในสมุด บัญชีหรือเอกสารของหางหรือบริษัทนั้น 

 
มาตรา ๑๒๕๔  การเลิกหุนสวนหรือบริษัทนั้น ผูชําระบัญชีตองนําบอกใหจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่เลิกกัน และในการนี้ตองระบุช่ือผูชําระบัญชีทุก ๆ คน ใหจด
ลงทะเบียนไวดวย 

 
มาตรา ๑๒๕๕  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลข้ึนโดยเร็วที่สุดที่เปนวิสัยจะทําได สง

ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบลงสําคัญวาถูกตอง แลวตองเรียกประชุมใหญ 
 
มาตรา ๑๒๕๖  ธุรการอันที่ประชุมใหญจะพึงทํานั้น คือ 
(๑) รับรองใหหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการบริษัทคงเปนผูชําระบัญชีตอไป

หรือเลือกตั้งผูชําระบัญชีใหมข้ึนแทนที่ และ 
(๒) อนุมัติบัญชีงบดุล 
อนึ่ง ที่ประชุมใหญจะสั่งใหผูชําระบัญชีทําบัญชีตีราคาทรัพยสินหรือใหทําการใด 

ๆ ก็ไดสุดแตที่ประชุมจะเห็นสมควร เพ่ือชําระสะสางกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทใหเสร็จไป 
 
มาตรา ๑๒๕๗  ผูชําระบัญชีซึ่งมิใชเปนขึ้นเพราะศาลตั้งนั้น ทานวาจะถอนเสีย

จากตําแหนงและตั้งผูอ่ืนแทนที่ก็ได ในเมื่อผูเปนหุนสวนทั้งหลายออกเสียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
หรือที่ประชุมใหญของผูถือหุนไดลงมติดั่งนั้น แตศาลยอมสั่งถอนผูชําระบัญชีจากตําแหนงและตั้ง
ผูอ่ืนแทนที่ได ไมเลือกวาจะเปนผูชําระบัญชีซึ่งศาลตั้งหรือมิใชศาลตั้ง ในเมื่อมีคํารองขอของผู
เปนหุนสวนในหางคนใดคนหนึ่งหรือของผูถือหุนในบริษัทมีหุนรวมกันนับไดถึงหนึ่งในยี่สิบแหง
ทุนของบริษัท โดยจํานวนที่สงใชเงินเขาทุนแลวนั้น 

 
มาตรา ๑๒๕๘  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีใหมครั้งใด ผูชําระบัญชีตองนํา

ความจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดเปลี่ยนตัวกันนั้น 

                                                 
๖๒

 มาตรา ๑๒๕๓ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๕๙  ผูชําระบัญชีทั้งหลายยอมมีอํานาจดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(๑) แกตางวาตางในนามของหางหุนสวนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเปน

แพงหรืออาญาทั้งปวง และทําประนีประนอมยอมความ 
(๒) ดําเนินกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามแตจําเปน เพ่ือการชําระ

สะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี 
(๓) ขายทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัท 
(๔) ทําการอยางอ่ืน ๆ ตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีใหเสร็จไปดวยดี 
 
มาตรา ๑๒๖๐  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ จะอางเปนสมบูรณ

ตอบุคคลภายนอกหาไดไม 
 
มาตรา ๑๒๖๑  ถามีผูชําระบัญชีหลายคน การใด ๆ ที่ผูชําระบัญชีกระทํายอมไม

เปนอันสมบูรณนอกจากผูชําระบัญชีทั้งหลายจะไดทํารวมกัน เวนแตที่ประชุมใหญหรือศาลจะได
กําหนดอํานาจไวเปนอยางอ่ืนในเวลาตั้งผูชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๒๖๒  ถามีมติของที่ประชุมใหญหรือคําบังคับของศาลใหอํานาจผูชําระ

บัญชีใหทําการแยกกันได ทานวาตองนําความจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันลงมติหรือออก
คําบังคับนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖๓  คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายซึ่งตองเสียโดยควร

ในการชําระบัญชีนั้น ทานวาผูชําระบัญชีตองจัดการใชกอนหนี้เงินรายอื่น ๆ 
 
มาตรา ๑๒๖๔  ถาเจาหนี้คนใดมิไดมาทวงถามใหใชหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงิน

เทาจํานวนหนี้นั้น ตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยวางทรัพยสินแทนชําระหนี้ 
 
มาตรา ๑๒๖๕  ผูชําระบัญชีจะเรียกใหผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนสงใชเงินลงหุน

อันเปนสวนยังคางชําระอยูนั้นก็ได และเงินที่คางชําระนี้ถึงแมจะไดตกลงกันไวกอนโดยสัญญาเขา
หุนสวน หรือโดยขอบังคับของบริษัทวาจะไดเรียกตอภายหลังก็ตาม เมื่อเรียกเชนนี้แลว ทานวา
ตองสงใชทันที 

 
มาตรา ๑๒๖๖  ถาผูชําระบัญชีมาพิจารณาเห็นวา เมื่อเงินลงทุนหรือเงินคาหุนได

ใชเสร็จหมดแลว สินทรัพยก็ยังไมพอกับหนี้สินไซร ผูชําระบัญชีตองรองขอตอศาลทันที เพ่ือให
ออกคําส่ังวาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นลมละลาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๖๗  ผูชําระบัญชีตองทํารายงานยื่นไว ณ หอทะเบียนทุกระยะสาม
เดือนครั้งหนึ่งวาไดจัดการไปอยางใดบาง แสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น และ
รายงานนี้ใหเปดเผยแกผูเปนหุนสวนและผูถือหุน และเจาหนี้ทั้งหลายตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๑๒๖๘  ถาการชําระบัญชีนั้นยังคงทําอยูโดยกาลกวาปหนึ่งข้ึนไป ผูชําระ

บัญชีตองเรียกประชุมใหญในเวลาสิ้นปทุกปนับแตเร่ิมทําการชําระบัญชี และตองทํารายงานยื่นที่
ประชุมวาไดจัดการไปอยางไรบาง ทั้งแถลงใหทราบความเปนไปแหงบัญชีโดยละเอียด 

 
มาตรา ๑๒๖๙  อันทรัพยสินของหางหุนสวนหรือของบริษัทนั้นจะแบงคืนใหแก

ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนไดแตเพียงเทาที่ไมตองเอาไวใชในการชําระหนี้ของหางหุนสวนหรือ
บริษัทเทานั้น 

 
มาตรา ๑๒๗๐  เมื่อการชําระบัญชีกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทสําเร็จลงผู

ชําระบัญชีตองทํารายงานการชําระบัญชีแสดงวา การชําระบัญชีนั้นไดดําเนินไปอยางใด และได
จัดการทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไปประการใด แลวใหเรียกประชุมใหญเพ่ือเสนอ
รายงานนั้น และช้ีแจงกิจการตอที่ประชุม 

เมื่อที่ประชุมใหญไดใหอนุมัติรายงานนั้นแลว ผูชําระบัญชีตองนําขอความที่ได
ประชุมกันนั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมเมื่อไดจดทะเบียนแลวดั่งนี้ ใหถือวา
เปนที่สุดแหงการชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๒๗๑  เมื่อเสร็จการชําระบัญชีแลว ทานใหมอบบรรดาสมุดและบัญชี 

และเอกสารทั้งหลายของหางหุนสวนหรือบริษัทซึ่งไดชําระบัญชีนั้นไวแกนายทะเบียนภายใน
กําหนดสิบสี่วันดั่งกลาวไวในมาตรากอน และใหนายทะเบียนรักษาสมุดและบัญชีและเอกสาร
เหลานั้นไวสิบปนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 

สมุดและบัญชีและเอกสารเหลานี้ ใหเปดใหแกบรรดาบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ตรวจดูไดโดยไมเรียกคาธรรมเนียมอยางหนึ่งอยางใด 

 
มาตรา ๑๒๗๒  ในคดีฟองเรียกหนี้สินซึ่งหางหุนสวนหรือบริษัทหรือผูเปน

หุนสวน หรือผูถือหุน หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐานเชนนั้น ทานหามมิใหฟองเมื่อพน
กําหนดสองปนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี 

 
มาตรา ๑๒๗๓  บทบัญญัติแหงมาตรา ๑๑๗๒ ถึงมาตรา ๑๑๙๓ กับมาตรา 

๑๑๙๕ มาตรา ๑๒๐๗ เหลานี้ ทานใหใชบังคับแกการประชุมใหญซึ่งมีข้ึนในระหวางชําระบัญชี
ดวยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
การถอนทะเบยีนหางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจํากัด และบริษทัจํากัดราง๖๓ 

   
 

มาตรา ๑๒๗๓/๑๖๔  เมื่อใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาหางหุนสวนจด
ทะเบียนหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดใด มิไดทําการคาขายหรือประกอบการงานแลว ให
นายทะเบียนมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัท เพ่ือสอบถามวายังทํา
การคาขายหรือประกอบการงานอยูหรือไม และแจงวาหากมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่สงหนังสือจะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจาก
ทะเบียน 

ถานายทะเบียนไดรับคําตอบจากหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นวา หางหุนสวนหรือ
บริษัทมิไดทําการคาขายหรือประกอบการงานแลวหรือมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
สงหนังสือ ใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวและสงหนังสือ
บอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัทวา เมื่อพนเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่
สงหนังสือบอกกลาวหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุ
ใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒๗๓/๒๖๕  ในกรณีที่หางหุนสวนหรือบริษัทเลิกกันแลวและอยูระหวาง

การชําระบัญชี หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาไมมีตัวผูชําระบัญชีทําการอยู หรือการงาน
ของหางหุนสวนหรือบริษัทไดชําระสะสางตลอดแลว แตผูชําระบัญชีมิไดทํารายงานการชําระบัญชี 
หรือมิไดย่ืนจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัท และผูชําระบัญชี ณ สถานที่อันปรากฏเปนสํานักงาน
สุดทาย แจงใหดําเนินการเพื่อใหมีตัวผูชําระบัญชี หรือย่ืนรายงานการชําระบัญชี หรือจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชี แลวแตกรณี และแจงวาหากมิไดดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือนั้นแลว จะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อหางหุนสวนหรือ
บริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 

ถาหางหุนสวนหรือบริษัท หรือผูชําระบัญชีมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และสง
                                                 

๖๓
 หมวด ๖ การถอนทะเบียนหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดราง 

ในลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖๔
 มาตรา ๑๒๗๓/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕

 มาตรา ๑๒๗๓/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนังสือบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัทและผูชําระบัญชีวาเมื่อพน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกกลาว หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออก
จากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒๗๓/๓๖๖  เมื่อส้ินกําหนดเวลาตามที่แจงในหนังสือบอกกลาวตาม

มาตรา ๑๒๗๓/๑ หรือมาตรา ๑๒๗๓/๒ แลว และหางหุนสวนหรือบริษัท หรือผูชําระบัญชีมิได
แสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน นายทะเบียนจะขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจาก
ทะเบียนก็ได ในการนี้ ใหหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแตเมื่อนายทะเบียนขีด
ช่ือหางหุนสวนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน แตความรับผิดของหุนสวนผูจัดการ ผูเปนหุนสวน 
กรรมการ ผูจัดการ และผูถือหุนมีอยูเทาไรก็ใหคงมีอยูอยางนั้นและพึงเรียกบังคับไดเสมือนหาง
หุนสวนหรือบริษัทนั้นยังมิไดส้ินสภาพนิติบุคคล 

 
มาตรา ๑๒๗๓/๔๖๗  ถาหางหุนสวน ผูเปนหุนสวน บริษัท ผูถือหุน หรือเจาหนี้

ใด ๆ ของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นรูสึกวาตองเสียหายโดยไมเปนธรรมเพราะการที่หางหุนสวน
หรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เมื่อหางหุนสวน ผูเปนหุนสวน บริษัท ผูถือหุนหรือเจาหนี้
ย่ืนคํารองตอศาลและศาลพิจารณาไดความเปนที่พอใจวาในขณะที่ขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัท
ออกจากทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยู หรือเห็นเปน
การยุติธรรมในการที่จะใหหางหุนสวนหรือบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งใหจดชื่อหาง
หุนสวนหรือบริษัทกลับคืนเขาสูทะเบียนก็ได และใหถือวาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นยังคงอยู
ตลอดมาเสมือนมิไดมีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใด ๆ 
ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็ไดเพ่ือใหหางหุนสวนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่น ๆ กลับคืน
สูฐานะอันใกลที่สุดกับฐานะเดิมเสมือนหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
เลย 

การรองขอใหหางหุนสวนหรือบริษัทกลับคืนสูทะเบียน หามมิใหรองขอเม่ือพน
กําหนดสิบปนับแตวันที่นายทะเบียนขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 

                                                 
๖๖

 มาตรา ๑๒๗๓/๓ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖๗
 มาตรา ๑๒๗๓/๔ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒๓ 
สมาคม 

   
 

มาตรา ๑๒๗๔ - ๑๒๙๗๖๘ (ยกเลิก) 

                                                 
๖๘

 มาตรา ๑๒๗๔ - ๑๒๙๗  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรพ ๔ 
ทรัพยสิน 

   
 

ลักษณะ ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๒๙๘  ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ทานวาจะกอตั้งข้ึนไดแตดวยอาศัย

อํานาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
 

มาตรา ๑๒๙๙  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อ่ืนทานวาการไดมาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้น
ไมบริบูรณ เวนแตนิติกรรมจะไดทําเปนหนังสือและไดจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่ 

ถามีผูไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดย
ทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผูไดมานั้น ถายังมิไดจดทะเบียนไซร ทานวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไมได และสิทธิอันยังมิไดจดทะเบียนนั้น มิใหยกขึ้นเปนขอตอสู
บุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
แลว 
 

มาตรา ๑๓๐๐  ถาไดจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอัน
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยเปนทางเสียเปรียบแกบุคคลผูอยูในฐานะอันจะใหจดทะเบียนสิทธิของตน
ไดอยูกอนไซร ทานวาบุคคลนั้นอาจเรียกใหเพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได แตการโอนอันมี
คาตอบแทน ซึ่งผูรับโอนกระทําการโดยสุจริตนั้น ไมวากรณีจะเปนประการใด ทานวาจะเรียกให
เพิกถอนทะเบียนไมได 

 
มาตรา ๑๓๐๑  บทบัญญัติแหงสองมาตรากอนนี้ ทานใหใชบังคับถึงการ

เปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนมาแหงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๐๒๖๙  บทบัญญัติแหงสามมาตรากอนนี้ ใหใชบังคับถึงเรือมีระวาง

ตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งแพและสัตวพาหนะดวยโดยอนุโลม 
 

                                                 
๖๙

 มาตรา ๑๓๐๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๐๓  ถาบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพยเดียวกันโดยอาศัยหลัก
กรรมสิทธิ์ตางกันไซร ทานวาทรัพยสินตกอยูในครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิย่ิงกวา
บุคคลอื่นๆ แตตองไดทรัพยนั้นมาโดยมีคาตอบแทนและไดการครอบครองโดยสุจริต 

ทานมิใหใชมาตรานี้บังคับถึงสังหาริมทรัพยซึ่งระบุไวในมาตรากอนและในเรื่อง
ทรัพยสินหาย กับทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําผิด 

 
มาตรา ๑๓๐๔  สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของ

แผนดินซึ่งใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนรวมกัน เชน 
(๑)  ที่ดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปน

ของแผนดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน 
(๒)  ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง

ทะเลสาบ 
(๓)  ทรัพยสินใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรง

ทหาร สํานักราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ 
 
มาตรา ๑๓๐๕  ทรัพยสินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะโอนแกกันมิได

เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๓๐๖  ทานหามมิใหยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับแผนดินในเรื่อง

ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 
มาตรา ๑๓๐๗  ทานหามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดินไมวาทรัพยสินนั้นจะเปน

สาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
กรรมสิทธิ์ 

   
 

หมวด ๑ 
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ 

   
 

มาตรา ๑๓๐๘  ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกยอมเปนทรัพยสินของ
เจาของที่ดินแปลงนั้น 

 
มาตรา ๑๓๐๙  เกาะที่เกิดในทะเลสาบ หรือในทางน้ําหรือในเขตนานน้ําของ

ประเทศก็ดี และทองทางน้ําที่เขินขึ้นก็ดี เปนทรัพยสินของแผนดิน 
 
มาตรา ๑๓๑๐  บุคคลใดสรางโรงเรือนในที่ดินของผูอ่ืนโดยสุจริตไซร ทานวา

เจาของที่ดินเปนเจาของโรงเรือนนั้นๆ แตตองใชคาแหงที่ดินเพียงที่เพ่ิมขึ้นเพราะสรางโรงเรือน
นั้นใหแกผูสราง 

แตถาเจาของที่ดินสามารถแสดงไดวา มิไดมีความประมาทเลินเลอจะบอกปดไม
ยอมรับโรงเรือนนั้นและเรียกใหผูสรางร้ือถอนไป และทําที่ดินใหเปนตามเดิมก็ได เวนไวแตถาการ
นี้จะทําไมไดโดยใชเงินพอสมควรไซร ทานวาเจาของที่ดินจะเรียกใหผูสรางซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต
บางสวนตามราคาตลาดก็ได 
 

มาตรา ๑๓๑๑  บุคคลใดสรางโรงเรือนในที่ดินของผูอ่ืนโดยไมสุจริตไซร ทานวา
บุคคลนั้นตองทําที่ดินใหเปนตามเดิมแลวสงคืนเจาของ เวนแตเจาของจะเลือกใหสงคืนตามที่
เปนอยู ในกรณีเชนนี้เจาของที่ดินตองใชราคาโรงเรือนหรือใชคาแหงที่ดินเพียงที่เพ่ิมขึ้นเพราะ
สรางโรงเรือนนั้นแลวแตจะเลือก 
 

มาตรา ๑๓๑๒  บุคคลใดสรางโรงเรือนรุกลํ้าเขาไปในที่ดินของผูอ่ืนโดยสุจริตไซร
ทานวาบุคคลนั้นเปนเจาของโรงเรือนที่สรางข้ึน แตตองเสียเงินใหแกเจาของที่ดินเปนคาใชที่ดิน
นั้นและจดทะเบียนสิทธิเปนภาระจํายอมตอภายหลังถาโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมด เจาของที่ดิน
จะเรียกใหเพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได 

ถาบุคคลผูสรางโรงเรือนนั้นกระทําการโดยไมสุจริต ทานวาเจาของที่ดินจะเรียก
ใหผูสรางร้ือถอนไป และทําที่ดินใหเปนตามเดิมโดยผูสรางเปนผูออกคาใชจายก็ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๑๓  ถาผูเปนเจาของที่ดินโดยมีเง่ือนไขสรางโรงเรือนในที่ดินนั้น และ
ภายหลังที่ดินตกเปนของบุคคลอื่นตามเงื่อนไขไซร ทานใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
วาดวยลาภมิควรไดมาใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๓๑๔  ทานใหใชบทบัญญัติมาตรา ๑๓๑๐, ๑๓๑๑ และ ๑๓๑๓ บังคับ
ตลอดถึงการกอสรางใดๆ ซึ่งติดที่ดินและการเพาะปลูกตนไมหรือธัญชาติดวยโดยอนุโลม 

แตขาวหรือธัญชาติอยางอ่ืนอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลไดคราวหนึ่งหรือหลายคราวตอ
ป เจาของที่ดินตองยอมใหบุคคลผูกระทําการโดยสุจริต หรือผูเปนเจาของที่ดินโดยมีเง่ือนไขซึ่งได
เพาะปลูกลงไวนั้นคงครองที่ดินจนกวาจะเสร็จการเก็บเกี่ยวโดยใชเงินคํานวณตามเกณฑคาเชา
ที่ดินนั้น หรือเจาของที่ดินจะเขาครอบครองในทันทีโดยใชคาทดแทนใหแกอีกฝายหนึ่งก็ได 
 

มาตรา ๑๓๑๕  บุคคลใดสรางโรงเรือน หรือทําการกอสรางอยางอ่ืนซึ่งติดที่ดิน 
หรือเพาะปลูกตนไมหรือธัญชาติในที่ดินของตนดวยสัมภาระของผูอ่ืน ทานวาบุคคลนั้นเปน
เจาของสัมภาระแตตองใชคาสัมภาระ 
 

มาตรา ๑๓๑๖  ถาเอาสังหาริมทรัพยของบุคคลหลายคนมารวมเขากันจนเปน
สวนควบหรือแบงแยกไมไดไซร ทานวาบุคคลเหลานั้นเปนเจาของรวมแหงทรัพยที่รวมเขากันแต
ละคนมีสวนตามคาแหงทรัพยของตนในเวลาที่รวมเขากับทรัพยอ่ืน 

ถาทรัพยอันหนึ่งอาจถือไดวาเปนทรัพยประธานไซร ทานวาเจาของทรัพยนั้นเปน
เจาของทรัพยที่รวมเขากันแตผูเดียว แตตองใชคาแหงทรัพยอ่ืนๆ ใหแกเจาของทรัพยนั้นๆ 

 
มาตรา ๑๓๑๗  บุคคลใดใชสัมภาระของบุคคลอื่นทําส่ิงใดขึ้นใหมไซร ทานวา

เจาของสัมภาระเปนเจาของสิ่งนั้นโดยมิตองคํานึงวาสัมภาระนั้นจะกลับคืนตามเดิมไดหรือไมแต
ตองใชคาแรงงาน 

แตถาคาแรงงานเกินกวาคาสัมภาระที่ใชนั้นมากไซร ทานวาผูทําเปนเจาของทรัพย
ที่ทําข้ึน แตตองใชคาสัมภาระ 
 

มาตรา ๑๓๑๘  บุคคลอาจไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์แหงสังหาริมทรัพยอันไมมีเจาของ
โดยเขาถือเอา เวนแตการเขาถือเอานั้นตองหามตามกฎหมายหรือฝาฝนสิทธิของบุคคลอื่นที่จะเขา
ถือเอาสังหาริมทรัพยนั้น 
 

มาตรา ๑๓๑๙  ถาเจาของสังหาริมทรัพยเลิกครอบครองทรัพยดวยเจตนาสละ
กรรมสิทธิ์ไซร ทานวาสังหาริมทรัพยนั้นไมมีเจาของ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๒๐  ภายในบังคับแหงกฎหมายเฉพาะและกฎขอบังคับในเรื่องนั้น
ทานวาสัตวปาไมมีเจาของตราบเทาที่ยังอยูอิสระ สัตวปาในสวนสัตวและปลาในบอ หรือในที่น้ําซึ่ง
เจาของกั้นไวนั้น ทานวาไมใชสัตวไมมีเจาของ 

สัตวปาที่คนจับไดนั้น ถามันกลับคืนอิสระและเจาของไมติดตามโดยพลันหรือ
เลิกติดตามเสียแลว ฉะนี้ทานวาไมมีเจาของ 

สัตวซึ่งเล้ียงเชื่องแลว ถามันทิ้งที่ไปเลย ทานวาไมมีเจาของ 
 

มาตรา ๑๓๒๑  ภายในบังคับแหงกฎหมายเฉพาะและกฎขอบังคับในเรื่องนั้น 
ผูใดจับสัตวปาไดในที่รกรางวางเปลาหรือในที่น้ําสาธารณะก็ดี หรือจับไดในที่ดิน หรือที่น้ํามี
เจาของโดยเจาของมิไดแสดงความหวงหามก็ดี ทานวาผูนั้นเปนเจาของสัตว 
 

มาตรา ๑๓๒๒  บุคคลใดทําใหสัตวปาบาดเจ็บแลวติดตามไปและบุคคลอื่นจับ
สัตวนั้นไดก็ดี หรือสัตวนั้นตายลงในที่ดินของบุคคลอื่นก็ดีทานวาบุคคลแรกเปนเจาของสัตว 
 

มาตรา ๑๓๒๓  บุคคลเก็บไดซึ่งทรัพยสินหาย ตองทําอยางหนึ่งอยางใดดั่ง
ตอไปนี้ 

(๑) สงมอบทรัพยสินนั้นแกผูของหายหรือเจาของ หรือบุคคลอื่นผูมีสิทธิจะรับ
ทรัพยสินนั้น หรือ 

(๒) แจงแกผูของหายหรือเจาของ หรือบุคคลอื่นผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้นโดยมิ
ชักชา หรือ 

(๓)๗๐ สงมอบทรัพยสินนั้นแกเจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืน
ภายในสามวันและแจงพฤติการณตามที่ทราบอันอาจเปนเครื่องชวยในการสืบหาตัวบุคคลผูมีสิทธิ
จะรับทรัพยสินนั้น 

แตถาไมทราบตัวผูของหาย เจาของ หรือบุคคลอื่นผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินก็ดี 
หรือบุคคลดั่งระบุนั้นไมรับมอบทรัพยสินก็ดี ทานใหดําเนินการตามวิธีอันบัญญัติไวในอนุมาตรา 
(๓) 

ทั้งนี้ ทานวาผู เก็บไดซึ่งทรัพยสินหายตองรักษาทรัพยสินนั้นไวดวยความ
ระมัดระวังอันสมควรจนกวาจะสงมอบ 
 

มาตรา ๑๓๒๔๗๑  ผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหาย อาจเรียกรองเอารางวัลจากบุคคลผูมี
สิทธิจะรับทรัพยสินนั้นเปนจํานวนรอยละสิบแหงคาทรัพยสินภายในราคาสามหมื่นบาทและถา
                                                 

๗๐
 มาตรา ๑๓๒๓ (๓) วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗๑

 มาตรา ๑๓๒๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราคาสูงกวานั้นข้ึนไปใหคิดใหอีกรอยละหาในจํานวนที่เพ่ิมขึ้น แตถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายได
สงมอบทรัพยสินแกเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืน ใหเสียเงินอีกรอยละสองครึ่ง
แหงคาทรัพยสินเปนคาธรรมเนียมแกทบวงการนั้นๆ เพ่ิมขึ้นเปนสวนหนึ่งตางหากจากรางวัลซึ่ง
ใหแกผูเก็บไดแตคาธรรมเนียมนี้ใหจํากัดไวไมเกินหนึ่งพันบาท 

ถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรากอนไซรทานวา 
ผูนั้นไมมีสิทธิจะรับรางวัล 
 

มาตรา ๑๓๒๕  ถาผูเก็บไดซึ่งทรัพยสินหายไดปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 
๑๓๒๓ แลว และผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้นมิไดเรียกเอาภายในหนึ่งปนับแตวันที่เก็บไดไซร ทาน
วากรรมสิทธิ์ตกแกผูเก็บได 

แตถาทรัพยสินซึ่งไมมีผูเรียกเอานั้นเปนโบราณวัตถุไซร กรรมสิทธิ์แหงทรัพยสิน
นั้นตกแกแผนดิน แตผูเก็บไดมีสิทธิจะไดรับรางวัลรอยละสิบแหงคาทรัพยสินนั้น 
 

มาตรา ๑๓๒๖  การเก็บไดซึ่งทรัพยสินอันตกหรือทิ้งทะเล หรือทางน้ํา หรือน้ําซัด
ข้ึนฝงนั้น ทานใหบังคับตามกฎหมายและกฎขอบังคับวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๓๒๗  ภายในบังคับแหงกฎหมายอาญา กรรมสิทธิ์แหงส่ิงใดๆ ซึ่งไดใช

ในการกระทําผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือเก่ียวกับการกระทําผิดโดยประการอื่น และได
สงไวในความรักษาของกรมในรัฐบาลนั้น ทานวาตกเปนของแผนดิน ถาเจาของมิไดเรียกเอา
ภายในหนึ่งปนับแตวันสง หรือถาไดฟองคดีอาญาตอศาลแลวนับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แต
ถาไมทราบตัวเจาของ ทานใหผอนเวลาออกไปเปนหาป 

ถาทรัพยสินเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือ
คาใชจายจะเกินสวนกับคาของทรัพยสินนั้นไซร ทานวากรมในรัฐบาลจะจัดใหเอาออกขาย
ทอดตลาดกอนถึงกําหนดก็ได แตกอนที่จะขายใหจัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเปนเครื่อง
ใหบุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินนั้นอาจทราบวาเปนทรัพยสินของตนและพิสูจนสิทธิได เมื่อขาย
แลวไดเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหถือไวแทนตัวทรัพยสิน 
 

มาตรา ๑๓๒๘๗๒  สังหาริมทรัพยมีคาซึ่งซอนหรือฝงไวนั้น ถามีผูเก็บไดโดย
พฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของแผนดิน ผูเก็บไดตอง
สงมอบทรัพยนั้นแกเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืน แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลหนึ่ง
ในสามแหงคาทรัพยนั้น 
 

                                                 
๗๒

 มาตรา ๑๓๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๒๙  สิทธิของบุคคลผูไดมาซึ่งทรัพยสินโดยมีคาตอบแทนและโดย
สุจริตนั้น ทานวามิเสียไป ถึงแมวาผูโอนทรัพยสินใหจะไดทรัพยสินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเปน
โมฆียะและนิติกรรมนั้นไดถูกบอกลางภายหลัง 
 

มาตรา ๑๓๓๐  สิทธิของบุคคลผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตาม
คําส่ังศาล หรือคําส่ังเจาพนักงานรักษาทรัพยในคดีลมละลายนั้น ทานวามิเสียไป ถึงแมภายหลังจะ
พิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นมิใชของจําเลย หรือลูกหนี้โดยคําพิพากษา หรือผูลมละลาย 

 
มาตรา ๑๓๓๑  สิทธิของบุคคลผูไดเงินตรามาโดยสุจริตนั้น ทานวามิเสียไป 

ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวาเงินนั้นมิใชของบุคคลซึ่งไดโอนใหมา 
 

มาตรา ๑๓๓๒  บุคคลผูซื้อทรัพยสินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือใน
ทองตลาด หรือจากพอคาซึ่งขายของชนิดนั้น ไมจําตองคืนใหแกเจาของแทจริง เวนแตเจาของจะ
ชดใชราคาที่ซื้อมา 
 

มาตรา ๑๓๓๓  ทานวากรรมสิทธิ์นั้น อาจไดมาโดยอายุความตามที่บัญญัติไวใน
ลักษณะ ๓ แหงบรรพนี้ 
 

มาตรา ๑๓๓๔  ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือ
กลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนั้น ทานวาบุคคลอาจไดมาตาม
กฎหมายที่ดิน 
 

หมวด ๒ 
แดนแหงกรรมสิทธิ์ และการใชกรรมสิทธิ์ 

   
 

มาตรา ๑๓๓๕  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อ่ืนทานวาแดนแหงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้ืนดินและใตพ้ืนดินดวย 
 

มาตรา ๑๓๓๖  ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและ
จําหนายทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง
ทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับ
ทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๓๗  บุคคลใดใชสิทธิของตนเปนเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับ
ความเสียหาย หรือเดือดรอนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดวาจะเปนไปตามปกติและเหตุอันควร
ในเมื่อเอาสภาพและตําแหนงที่อยูแหงทรัพยสินนั้นมาคํานึงประกอบไซร ทานวาเจาของ
อสังหาริมทรัพยมีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดรอนนั้นใหส้ินไป ทั้งนี้ไมลบลาง
สิทธิที่จะเรียกเอาคาทดแทน 
 

มาตรา ๑๓๓๘  ขอจํากัดสิทธิแหงเจาของอสังหาริมทรัพยซึ่งกฎหมายกําหนดไว
นั้นทานวาไมจําตองจดทะเบียน 

ขอจํากัดเชนนี้ ทานวาจะถอนหรือแกใหหยอนลงโดยนิติกรรมไมไดนอกจากจะได
ทํานิติกรรมเปนหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่ 

ขอจํากัดซึ่งกําหนดไวเพ่ือสาธารณประโยชนนั้น ทานวาจะถอนหรือแกใหหยอนลง
มิไดเลย 
 

มาตรา ๑๓๓๙  เจาของที่ดินจําตองรับน้ําซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาใน
ที่ดินของตน 

น้ําไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ํา และจําเปนแกที่ดินนั้นไซร ทานวาเจาของที่ดิน
ซึ่งอยูสูงกวาจะกันเอาไวไดเพียงที่จําเปนแกที่ดินของตน 

 
มาตรา ๑๓๔๐  เจาของที่ดินจําตองรับน้ําซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาใน

ที่ดินของตน ถากอนที่ระบายนั้นน้ําไดไหลเขามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว 
ถาไดรับความเสียหายเพราะการระบายน้ํา ทานวาเจาของที่ดินต่ําอาจเรียกรองให

เจาของที่ดินสูงทําทางระบายน้ําและออกคาใชจายในการนั้น เพ่ือระบายน้ําไปใหตลอดที่ดินต่ํา
จนถึงทางน้ํา หรือทอน้ําสาธารณะ ทั้งนี้ไมลบลางสิทธิแหงเจาของที่ดินต่ําในอันจะเรียกเอาคา
ทดแทน 

 
มาตรา ๑๓๔๑  ทานมิใหเจาของอสังหาริมทรัพยทําหลังคาหรือการปลูกสราง

อยางอ่ืน ซึ่งทําใหน้ําฝนตกลงยังทรัพยสินซึ่งอยูติดตอกัน 
 
มาตรา ๑๓๔๒  บอ สระ หลุมรับน้ําโสโครก หรือหลุมรับปุย หรือขยะมูลฝอยนั้น

ทานวาจะขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ดินไมได 
คูหรือการขุดรองเพ่ือวางทอน้ําใตดินหรือส่ิงอ่ืนซึ่งคลายกันนั้น ทานวาจะทําใกล

แนวเขตที่ดินกวาครึ่งหนึ่งแหงสวนลึกของคูหรือรองนั้นไมได แตถาทําหางแนวเขตหนึ่งเมตรหรือ
กวานั้น ทานวาทําได 

ถากระทําการดั่งกลาวไวในสองวรรคกอนใกลแนวเขตไซร ทานวาตองใชความ
ระมัดระวังตามควร เพ่ือปองกันมิใหดินหรือทรายพังลง หรือมิใหน้ําหรือส่ิงโสโครกซึมเขาไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓๔๓  หามมิใหขุดดินหรือบรรทุกน้ําหนักบนที่ดินเกินควรจนอาจเปน

เหตุอันตรายแกความอยูมั่นแหงที่ดินติดตอ เวนแตจะจัดการเพียงพอเพื่อปองกันความเสียหาย 
 
มาตรา ๑๓๔๔  ร้ัว กําแพง ร้ัวตนไม คู ซึ่งหมายเขตที่ดินนั้น ทานใหสันนิษฐาน

ไวกอนวาเจาของที่ดินทั้งสองขางเปนเจาของรวมกัน 
 
มาตรา ๑๓๔๕  เมื่อร้ัวตนไม หรือคูซึ่งมิไดใชเปนทางระบายน้ําเปนของเจาของ

ที่ดินทั้งสองขางรวมกัน ทานวาเจาของขางใดขางหนึ่งมีสิทธิที่จะตัดรั้วตนไม หรือถมคูนั้นไดถึง
แนวเขตที่ดินของตน แตตองกอกําแพง หรือทําร้ัวตามแนวเขตนั้น 

 
มาตรา ๑๓๔๖  ถามีตนไมอยูบนแนวเขตที่ดิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวา

เจาของที่ดินทั้งสองขางเปนเจาของตนไมรวมกัน ดอกผลเปนของเจาของที่ดินคนละสวนเสมอกัน 
และถาตัดตนลงไซร ไมนั้นเปนของเจาของที่ดินคนละสวนดุจกัน 

เจาของแตละฝายจะตองการใหขุดหรือตัดตนไมก็ได คาใชจายในการนั้นตองเสีย
เทากันทั้งสองฝาย แตถาเจาของอีกฝายหนึ่งสละสิทธิในตนไมไซร ฝายที่ตองการขุดหรือตัดตอง
เสียคาใชจายฝายเดียว ถาตนไมนั้นเปนหลักเขตและจะหาหลักเขตอื่นไมเหมาะเหมือน ทานวาฝาย
หนึ่งฝายใดจะตองการใหขุดหรือตัดไมได 

 
มาตรา ๑๓๔๗  เจาของที่ดินอาจตัดรากไมซึ่งรุกเขามาจากที่ดินติดตอและเอาไว

เสีย ถาก่ิงไมย่ืนล้ําเขามา เมื่อเจาของที่ดินไดบอกผูครอบครองที่ดินติดตอใหตัดภายในเวลาอัน
สมควรแลว แตผูนั้นไมตัด ทานวาเจาของที่ดินตัดเอาเสียได 

 
มาตรา ๑๓๔๘  ดอกผลแหงตนไมที่หลนตามธรรมดาลงในที่ดินติดตอแปลงใด 

ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนดอกผลของที่ดินแปลงนั้น 
 

มาตรา ๑๓๔๙  ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นลอมอยูจนไมมีทางออกถึงทาง
สาธารณะไดไซร ทานวาเจาของที่ดินแปลงนั้นจะผานที่ดินซึ่งลอมอยูไปสูทางสาธารณะได 

ที่ดินแปลงใดมีทางออกไดแตเมื่อตองขามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันอัน
ระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกวากันมากไซร ทานวาใหใชความในวรรคตนบังคับ 

ที่และวิธีทําทางผานนั้นตองเลือกใหพอควรแกความจําเปนของผูมีสิทธิจะผานกับ
ทั้งใหคํานึงถึงที่ดินที่ลอมอยูใหเสียหายแตนอยที่สุดที่จะเปนไดถาจําเปน 

ผูมีสิทธิจะผานจะสรางถนนเปนทางผานก็ไดผูมีสิทธิจะผานตองใชคาทดแทน
ใหแกเจาของที่ดินที่ลอมอยูเพ่ือความเสียหายอันเกิดแตเหตุที่มีทางผานนั้น คาทดแทนนั้น
นอกจากคาเสียหายเพราะสรางถนน ทานวาจะกําหนดเปนเงินรายปก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓๕๐  ถาที่ดินแบงแยกหรือแบงโอนกันเปนเหตุใหแปลงหนึ่งไมมี

ทางออกไปสูทางสาธารณะไซร ทานวาเจาของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกรองเอาทางเดินตามมาตรา
กอนไดเฉพาะบนที่ดินแปลงที่ไดแบงแยกหรือแบงโอนกันและไมตองเสียคาทดแทน 

 
มาตรา ๑๓๕๑  เจาของที่ดิน เมื่อบอกลวงหนาตามสมควรแลว อาจใชที่ดิน

ติดตอเพียงที่จําเปนในการปลูกสรางหรือซอมแซมร้ัว กําแพง หรือโรงเรือน ตรงหรือใกลแนวเขต
ของตนแตจะเขาไปในเรือนที่อยูของเพื่อนบานขางเคียงไมได เวนแตไดรับความยินยอม 

ถาไดกอความเสียหายใหเกิดขึ้นไซร ทานวาเพ่ือนบานขางเคียงจะเรียกเอาคา
ทดแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓๕๒  ทานวาถาเจาของที่ดินไดรับคาทดแทนตามสมควรแลวตองยอม

ใหผูอ่ืนวางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซึ่งคลายกันผานที่ดินของตน เพ่ือประโยชน
แกที่ดินติดตอ ซึ่งถาไมยอมใหผานก็ไมมีทางจะวางได หรือถาจะวางไดก็เปลืองเงินมากเกินควร
แตเจาของที่ดินอาจใหยกเอาประโยชนของตนขึ้นพิจารณาดวย 

เมื่อมีเหตุผลพิเศษ ถาจะตองวางเหนือพ้ืนดินไซร ทานวาเจาของที่ดินอาจเรียก
ใหซื้อที่ดินของตนบางสวนตามควรที่จะใชในการนั้น โดยราคาคุมคาที่ดินและคาทดแทนความ
เสียหาย ซึ่งอาจมีเพราะการขายนั้นดวย 

ถาพฤติการณเปลี่ยนไป เจาของที่ดินอาจเรียกใหยายถอนส่ิงที่วางนั้นไปไว ณ 
สวนอื่นแหงที่ดินของตนตามแตจะเหมาะแกประโยชนแหงเจาของที่ดิน 

คายายถอนนั้น เจาของที่ดินติดตอเปนผูเสีย แตถามีพฤติการณพิเศษไซร ทานวา
จะใหเจาของที่ดินอีกฝายหนึ่งชวยเสียคายายถอนตามสวนอันควรก็ได 

 
มาตรา ๑๓๕๓  บุคคลอาจพาปศุสัตวของตนผานหรือเขาไปในที่ดินของผูอ่ืนซึ่ง

มิไดก้ันเพื่อไปเลี้ยง และอาจเขาไปเอาน้ําในบอหรือสระในที่เชนวานั้นมาใชได เวนแตที่ดินเปนที่
เพาะปลูก หรือเตรียมเพื่อเพาะปลูก หวานหรือมีธัญชาติข้ึนอยูแลว แตทานวาเจาของที่ดินยอม
หามไดเสมอ 

 
มาตรา ๑๓๕๔  ถามีจารีตประเพณีแหงทองถ่ินใหทําไดและถาเจาของไมหาม 

บุคคลอาจเขาไปในที่ปา ที่ดง หรือในที่มีหญาเล้ียงสัตวซึ่งเปนที่ดินของผูอ่ืน เพ่ือเก็บฟน หรือ
ผลไมปา ผักเห็ด และส่ิงเชนกัน 

 
มาตรา ๑๓๕๕  เจาของที่ดินริมทางน้ํา หรือมีทางน้ําผาน ไมมีสิทธิจะชักเอาน้ําไว

เกินกวาที่จําเปนแกประโยชนของตนตามควร ใหเปนเหตุเส่ือมเสียแกที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยูตามทาง
น้ํานั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
กรรมสิทธิ์รวม 

   
 

มาตรา ๑๓๕๖  ถาทรัพยสินเปนของบุคคลหลายคนรวมกัน ทานใหใชบทบัญญัติ
ในหมวดนี้บังคับ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๕๗  ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมกันมีสวนเทากัน 
 
มาตรา ๑๓๕๘  ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาของรวมมีสิทธิจัดการทรัพยสิน

รวมกัน 
ในเรื่องจัดการตามธรรมดา ทานวาพึงตกลงโดยคะแนนขางมากแหงเจาของรวม

แตเจาของรวมคนหนึ่งๆ อาจทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได เวนแตฝายขางมากได
ตกลงไวเปนอยางอ่ืน แตเจาของรวมคนหนึ่งๆ อาจทําการเพื่อรักษาทรัพยสินไดเสมอ 

ในเรื่องจัดการอันเปนสาระสําคัญ ทานวาตองตกลงกันโดยคะแนนขางมากแหง
เจาของรวม และคะแนนขางมากนั้นตองมีสวนไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งแหงคาทรัพยสิน 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุที่ประสงคนั้น ทานวาจะตกลงกันไดก็แตเมื่อเจาของรวม
เห็นชอบทุกคน 

 
มาตรา ๑๓๕๙  เจาของรวมคนหนึ่งๆ อาจใชสิทธิอันเกิดแตกรรมสิทธิ์ครอบไป

ถึงทรัพยสินทั้งหมดเพื่อตอสูบุคคลภายนอก แตในการเรียกรองเอาทรัพยสินคืนนั้น ทานวาตอง
อยูในบังคับแหงเง่ือนไขที่ระบุไวในมาตรา ๓๐๒ แหงประมวลกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๑๓๖๐  เจาของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิใชทรัพยสินได แตการใชนั้นตองไม

ขัดตอสิทธิแหงเจาของรวมคนอื่นๆ 
ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิไดดอกผลตามสวนของ

ตนที่มีในทรัพยสินนั้น 
 
มาตรา ๑๓๖๑  เจาของรวมคนหนึ่งๆ จะจําหนายสวนของตน หรือจํานอง หรือ

กอใหเกิดภาระติดพันก็ได 
แตตัวทรัพยสินนั้นจะจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันไดก็แต

ดวยความยินยอมแหงเจาของรวมทุกคน 
ถาเจาของรวมคนใดจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันทรัพยสิน

โดยมิไดรับความยินยอมแหงเจาของรวมทุกคน แตภายหลังเจาของรวมคนนั้นไดเปนเจาของ
ทรัพยสินแตผูเดียวไซร ทานวานิติกรรมนั้นเปนอันสมบูรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓๖๒  เจาของรวมคนหนึ่งๆ จําตองชวยเจาของรวมคนอื่นๆ ตามสวน

ของตนในการออกคาจัดการ คาภาษีอากร และคารักษา กับทั้งคาใชทรัพยสินรวมกันดวย 
 
มาตรา ๑๓๖๓  เจาของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิเรียกใหแบงทรัพยสินได เวนแตจะ

มีนิติกรรมขัดอยู หรือถาวัตถุที่ประสงคที่เปนเจาของรวมกันนั้นมีลักษณะเปนการถาวร ก็เรียกให
แบงไมได 

สิทธิเรียกใหแบงทรัพยสินนั้น ทานวาจะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละสิบปไมได 
ทานวาเจาของรวมจะเรียกใหแบงทรัพยสินในเวลาที่ไมเปนโอกาสอันควรไมได 
 
มาตรา ๑๓๖๔  การแบงทรัพยสินพึงกระทําโดยแบงทรัพยสินนั้นเองระหวาง

เจาของรวม หรือโดยขายทรัพยสินแลวเอาเงินที่ขายไดแบงกัน 
ถาเจาของรวมไมตกลงกันวาจะแบงทรัพยสินอยางไรไซร เมื่อเจาของรวมคนหนึ่ง

คนใดขอ ศาลอาจสั่งใหเอาทรัพยสินนั้นออกแบง ถาสวนที่แบงใหไมเทากันไซร จะสั่งใหทดแทน
กันเปนเงินก็ได ถาการแบงเชนวานี้ไมอาจทําไดหรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งใหขายโดย
ประมูลราคากันระหวางเจาของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได 

 
มาตรา ๑๓๖๕  ถาเจาของรวมตองรับผิดชอบรวมกันตอบุคคลภายนอกในหนี้อัน

เก่ียวกับทรัพยสินรวม หรือในหนี้ซึ่งไดกอข้ึนใหมเพ่ือชําระหนี้เดิมดั่งวานั้นก็ดี ในเวลาแบงเจาของ
รวมคนหนึ่งๆ จะเรียกใหเอาทรัพยสินรวมนั้นชําระหนี้เสียกอน หรือใหเอาเปนประกันก็ได 

ถาเจาของรวมคนหนึ่งตองรับผิดตอเจาของรวมคนอื่นในหนี้ ซึ่งเกิดจากการเปน
เจาของรวม หรือในหนี้ซึ่งไดกอข้ึนใหมเพ่ือชําระหนี้เดิมดั่งวานั้นก็ดี ในเวลาแบง เจาของรวมผู
เปนเจาหนี้จะเรียกใหเอาสวนซึ่งจะไดแกลูกหนี้ของตนในทรัพยสินรวมนั้นชําระหนี้เสียกอน หรือ
ใหเอาเปนประกันก็ได 

สิทธิที่กลาวมาขางตนนี้อาจใชแกผูรับโอน หรือผูสืบกรรมสิทธิ์ในสวนของเจาของ
รวมนั้น 

ถาจําเปนจะตองขายทรัพยสินรวมไซร ทานใหนําบทบัญญัติมาตรากอนมาใช
บังคับ 

 
มาตรา ๑๓๖๖  เจาของรวมคนหนึ่งๆ ตองรับผิดตามสวนของตนเชนเดียวกับ

ผูขายในทรัพยสินซึ่งเจาของรวมคนอื่นๆ ไดรับไปในการแบง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
ครอบครอง 

   
 

มาตรา ๑๓๖๗  บุคคลใดยึดถือทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือตน ทานวา
บุคคลนั้นไดซึ่งสิทธิครอบครอง 

 
มาตรา ๑๓๖๘  บุคคลอาจไดมาซึ่งสิทธิครอบครองโดยผูอ่ืนยึดถือไวให 
 
มาตรา ๑๓๖๙  บุคคลใดยึดถือทรัพยสินไว ทานใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคล

นั้นยึดถือเพ่ือตน 
 
มาตรา ๑๓๗๐  ผูครอบครองนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาครอบครองโดย

สุจริตโดยความสงบและโดยเปดเผย 
 
มาตรา ๑๓๗๑  ถาพิสูจนไดวาบุคคลใดครอบครองทรัพยสินเดียวกันสองคราว

ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นไดครอบครองติดตอกันตลอดเวลา 
 
มาตรา ๑๓๗๒  สิทธิซึ่งผูครอบครองใชในทรัพยสินที่ครอบครองนั้นทานให

สันนิษฐานไวกอนวาเปนสิทธิซึ่งผูครอบครองมีตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๓๗๓  ถาทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยที่ไดจดไวในทะเบียนที่ดิน ทาน

ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลผูมีช่ือในทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครอง 
 
มาตรา ๑๓๗๔  ถาผูครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพยสิน เพราะมี

ผูสอดเขาเก่ียวของโดยมิชอบดวยกฎหมายไซร ทานวาผูครอบครองมีสิทธิจะใหปลดเปลื้องการ
รบกวนนั้นได ถาเปนที่นาวิตกวาจะยังมีการรบกวนอีก ผูครอบครองจะขอตอศาลใหส่ังหามก็ได 

การฟองคดีเพ่ือปลดเปลื้องการรบกวนนั้น ทานวาตองฟองภายในปหนึ่งนับแต
เวลาถูกรบกวน 

 
มาตรา ๑๓๗๕  ถาผูครอบครองถูกแยงการครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย

ไซรทานวาผูครอบครองมีสิทธิจะไดคืนซึ่งการครอบครอง เวนแตอีกฝายหนึ่งมีสิทธิเหนือทรัพยสิน
ดีกวาซึ่งจะเปนเหตุใหเรียกคืนจากผูครอบครองได 

การฟองคดีเพ่ือเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ทานวาตองฟองภายในปหนึ่งนับแต
เวลาถูกแยงการครอบครอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓๗๖  ถาจะตองสงทรัพยสินคืนแกบุคคลผูมีสิทธิเอาคืนไซรทานใหนํา

บทบัญญัติมาตรา ๔๑๒ ถึง ๔๑๘ แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยลาภมิควรไดมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๗๗  ถาผูครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไมยึดถือทรัพยสิน

ตอไปไซร การครอบครองยอมสุดสิ้นลง 
ถาเหตุอันมีสภาพเปนเหตุช่ัวคราวมีมาขัดขวางมิใหผูครอบครองยึดถือทรัพยสิน

ไซร ทานวาการครอบครองไมสุดสิ้นลง 
 
มาตรา ๑๓๗๘  การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นยอมทําไดโดยสงมอบทรัพยสิน

ที่ครอบครอง 
 
มาตรา ๑๓๗๙  ถาผูรับโอนหรือผูแทนยึดถือทรัพยสินอยูแลว ทานวาการโอนไป

ซึ่งการครอบครองจะทําเพียงแสดงเจตนาก็ได 
 
มาตรา ๑๓๘๐  การโอนไปซึ่งการครอบครองยอมเปนผล แมผูโอนยังยึดถือ

ทรัพยสินอยู ถาผูโอนแสดงเจตนาวาตอไปจะยึดถือทรัพยสินนั้นแทนผูรับโอน 
ถาทรัพยสินนั้นผูแทนของผูโอนยึดถืออยู การโอนไปซึ่งการครอบครองจะทําโดย

ผูโอนสั่งผูแทนวา ตอไปใหยึดถือทรัพยสินไวแทนผูรับโอนก็ได 
 
มาตรา ๑๓๘๑  บุคคลใดยึดถือทรัพยสินอยูในฐานะเปนผูแทนผูครอบครอง

บุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแหงการยึดถือได ก็แตโดยบอกกลาวไปยังผูครอบครองวาไมเจตนาจะ
ยึดถือทรัพยสินแทนผูครอบครองตอไป หรือตนเองเปนผูครอบครองโดยสุจริต อาศัยอํานาจใหม
อันไดจากบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๑๓๘๒  บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอ่ืนไวโดยความสงบและโดย

เปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถา
เปนสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาหาปไซร ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์ 

 
มาตรา ๑๓๘๓  ทรัพยสินอันไดมาโดยการกระทําผิดนั้น ทานวาผูกระทําผิดหรือ

ผูรับโอนไมสุจริตจะไดกรรมสิทธิ์โดยอายุความก็แตเมื่อพนกําหนดอายุความอาญา หรือพนเวลาที่
กําหนดไวในมาตรากอน ถากําหนดไหนยาวกวา ทานใหใชกําหนดนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๘๔  ถาผูครอบครองขาดยึดถือทรัพยสินโดยไมสมัครและไดคืน
ภายในเวลาปหนึ่งนับตั้งแตวันขาดยึดถือหรือไดคืนโดยฟองคดีภายในกําหนดนั้นไซร ทานมิใหถือ
วาการครอบครองสะดุดหยุดลง 

 
มาตรา ๑๓๘๕  ถาโอนการครอบครองแกกัน ผูรับโอนจะนับเวลาซึ่งผูโอน

ครอบครองอยูกอนนั้นรวมเขากับเวลาครอบครองของตนก็ได ถาผูรับโอนนับรวมเชนนั้น และถามี
ขอบกพรองในระหวางครอบครองของผูโอนไซร ทานวาขอบกพรองนั้นอาจยกขึ้นเปนขอตอสูผูรับ
โอนได 

 
มาตรา ๑๓๘๖  บทบัญญัติวาดวยอายุความในประมวลกฎหมายนี้ทานใหใช

บังคับในเรื่องอายุความไดสิทธิอันกลาวไวในลักษณะนี้โดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
ภาระจาํยอม 

   
 
มาตรา ๑๓๘๗  อสังหาริมทรัพยอาจตองตกอยูในภาระจํายอมอันเปนเหตุให

เจาของตองยอมรับกรรมบางอยางซึ่งกระทบถึงทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิ
บางอยางอันมีอยูในกรรมสิทธิ์ทรัพยสินนั้น เพ่ือประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๘๘  เจาของสามยทรัพยไมมีสิทธิทําการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย

หรือในสามยทรัพยซึ่งทําใหเกิดภาระเพิ่มขึ้นแกภารยทรัพย 
 
มาตรา ๑๓๘๙  ถาความตองการแหงเจาของสามยทรัพยเปลี่ยนแปลงไป ทานวา

ความเปลี่ยนแปลงนั้นไมใหสิทธิแกเจาของสามยทรัพยที่จะทําใหเกิดภาระเพิ่มขึ้นแกภารยทรัพย
ได 

 
มาตรา ๑๓๙๐  ทานมิใหเจาของภารยทรัพยประกอบกรรมใดๆ อันจะเปนเหตุ

ใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวก 
 
มาตรา ๑๓๙๑  เจาของสามยทรัพยมีสิทธิทําการทุกอยางอันจําเปนเพื่อรักษา

และใชภาระจํายอม แตตองเสียคาใชจายของตนเอง ในการนี้เจาของสามยทรัพยจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกภารยทรัพยไดก็แตนอยที่สุดตามพฤติการณ 

เจาของสามยทรัพยตองเสียคาใชจายของตนเองรักษาซอมแซมการที่ไดทําไปแลว
ใหเปนไปดวยดี แตถาเจาของภารยทรัพยไดรับประโยชนดวยไซร ทานวาตองออกคาใชจายตาม
สวนแหงประโยชนที่ไดรับ 

 
มาตรา ๑๓๙๒  ถาภาระจํายอมแตะตองเพียงสวนหนึ่งแหงภารยทรัพย เจาของ

ทรัพยนั้นอาจเรียกใหยายไปยังสวนอื่นก็ได แตตองแสดงไดวาการยายนั้นเปนประโยชนแกตนและ
รับเสียคาใชจาย ทั้งนี้ตองไมทําใหความสะดวกของเจาของสามยทรัพยลดนอยลง 

 
มาตรา ๑๓๙๓  ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในนิติกรรมอันกอใหเกิดภาระจํา

ยอมไซร ทานวาภาระจํายอมยอมติดไปกับสามยทรัพยซึ่งไดจําหนาย หรือตกไปในบังคับแหงสิทธิ
อ่ืน 

ทานวาจะจําหนาย หรือทําใหภาระจํายอมตกไปในบังคับแหงสิทธิอ่ืนตางหากจาก
สามยทรัพยไมได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๙๔  ถามีการแบงแยกภารยทรัพย ทานวาภาระจํายอมยังคงมีอยูทุก
สวนที่แยกออก แตถาในสวนใดภาระจํายอมนั้นไมใชและใชไมไดตามรูปการ ทานวาเจาของสวน
นั้นจะเรียกใหพนจากภาระจํายอมก็ได 

 
มาตรา ๑๓๙๕  ถามีการแบงแยกสามยทรัพย ทานวาภาระจํายอมยังคงมีอยูเพ่ือ

ประโยชนแกทุกสวนที่แยกออกนั้น แตถาภาระจํายอมนั้นไมใชและใชไมไดตามรูปการเพื่อ
ประโยชนแกสวนใดไซร ทานวาเจาของภารยทรัพยจะเรียกใหพนจากภาระจํายอมอันเกี่ยวกับ
ทรัพยสวนนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๓๙๖  ภาระจํายอมซึ่งเจาของรวมแหงสามยทรัพยคนหนึ่งไดมา หรือใช

อยูนั้น ทานใหถือวาเจาของรวมไดมาหรือใชอยูดวยกันทุกคน 
 
มาตรา ๑๓๙๗  ถาภารยทรัพยหรือสามยทรัพยสลายไปทั้งหมดทานวาภาระจํา

ยอมสิ้นไป 
 
มาตรา ๑๓๙๘  ถาภารยทรัพยและสามยทรัพยตกเปนของเจาของคนเดียวกัน 

ทานวาเจาของจะใหเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมก็ได แตถายังมิไดเพิกถอนทะเบียนไซร 
ภาระจํายอมยังคงมีอยูในสวนบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๑๓๙๙  ภาระจํายอมนั้น ถามิไดใชสิบป ทานวายอมสิ้นไป 
 
มาตรา ๑๔๐๐  ถาภาระจํายอมหมดประโยชนแกสามยทรัพยไซร ทานวาภาระจํา

ยอมนั้นสิ้นไป แตถาความเปนไปมีทางใหกลับใชภาระจํายอมไดไซร ทานวาภาระจํายอมนั้นกลับมี
ข้ึนอีกแตตองยังไมพนอายุความที่ระบุไวในมาตรากอน 

ถาภาระจํายอมยังเปนประโยชนแกสามยทรัพยอยูบาง แตเมื่อเทียบกับภาระอัน
ตกอยูแกภารยทรัพยแลว ประโยชนนั้นนอยนักไซร ทานวาเจาของภารยทรัพยจะขอใหพนจาก
ภาระจํายอมทั้งหมด หรือแตบางสวนก็ได แตตองใชคาทดแทน 

 
มาตรา ๑๔๐๑  ภาระจํายอมอาจไดมาโดยอายุความ ทานใหนําบทบัญญัติวาดวย

อายุความไดสิทธิอันกลาวไวในลักษณะ ๓ แหงบรรพนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
อาศัย 

   
 

มาตรา ๑๔๐๒  บุคคลใดไดรับสิทธิอาศัยในโรงเรือน บุคคลนั้นยอมมีสิทธิอยูใน
โรงเรือนนั้นโดยไมตองเสียคาเชา 

 
มาตรา ๑๔๐๓  สิทธิอาศัยนั้น ทานวาจะกอใหเกิดโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอด

ชีวิตของผูอาศัยก็ได 
ถาไมมีกําหนดเวลา ทานวาสิทธินั้นจะเลิกเสียในเวลาใดๆ ก็ไดแตตองบอก

ลวงหนาแกผูอาศัยตามสมควร 
ถาใหสิทธิอาศัยโดยมีกําหนดเวลา กําหนดนั้นทานมิใหเกินสามสิบปถากําหนดไว

นานกวานั้น ใหลดลงมาเปนสามสิบป การใหสิทธิอาศัยจะตออายุก็ได แตตองกําหนดเวลาไมเกิน
สามสิบปนับแตวันทําตอ 

 
มาตรา ๑๔๐๔  สิทธิอาศัยนั้นจะโอนกันไมไดแมโดยทางมรดก 
 
มาตรา ๑๔๐๕  สิทธิอาศัยนั้นถามิไดจํากัดไวชัดแจงวาใหเพ่ือประโยชนแกผู

อาศัยเฉพาะตัวไซร บุคคลในครอบครัวและในครัวเรือนของผูอาศัยจะอยูดวยก็ได 
 
มาตรา ๑๔๐๖  ถาผูใหอาศัยมิไดหามไวชัดแจง ผูอาศัยจะเก็บเอาดอกผล

ธรรมดาหรือผลแหงที่ดิน มาใชเพียงที่จําเปนแกความตองการของครัวเรือนก็ได 
 
มาตรา ๑๔๐๗ ผูใหอาศัยไมจําตองบํารุงรักษาทรัพยสินใหอยูในความซอมแซม

อันดี 
ผูอาศัยจะเรียกใหชดใชคาใชจาย ซึ่งไดออกไปในการทําใหทรัพยสินดีข้ึนหาไดไม 
 
มาตรา ๑๔๐๘ เมื่อสิทธิอาศัยสิ้นลง ผูอาศัยตองสงทรัพยสินคืนแกผูใหอาศัย 
 
มาตรา ๑๔๐๙ ทานใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยหนาที่และ

ความรับผิดของผูเชาอันกลาวไวในมาตรา ๕๕๒ ถึง ๕๕๕ มาตรา ๕๕๘, ๕๖๒ และ ๕๖๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๖ 
สิทธิเหนือพ้ืนดิน 
   

 
มาตรา ๑๔๑๐  เจาของที่ดินอาจกอใหเกิดสิทธิเหนือพ้ืนดินเปนคุณแกบุคคลอื่น

โดยใหบุคคลนั้นมีสิทธิเปนเจาของโรงเรือน ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงเพาะปลูก บนดินหรือใตดินนั้น 
 
มาตรา ๑๔๑๑  ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในนิติกรรมอันกอใหเกิดสิทธิเหนือ

พ้ืนดินไซร ทานวาสิทธินั้นอาจโอนไดและรับมรดกกันได 
 
มาตรา ๑๔๑๒  สิทธิเหนือพ้ืนดินนั้นจะกอใหเกิดโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอด

ชีวิตเจาของที่ดิน หรือตลอดชีวิตผูทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินนั้นก็ได 
ถากอใหเกิดสิทธิพ้ืนดินโดยมีกําหนดเวลาไซร ทานใหนําบทบัญญัติมาตรา 

๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๑๓  ถาสิทธิเหนือพ้ืนดินนั้นไมมีกําหนดเวลาไซร ทานวาคูกรณีฝายใด

จะบอกเลิกเสียในเวลาใดก็ได แตตองบอกลวงหนาแกอีกฝายหนึ่งตามสมควร ถามีคาเชาซึ่ง
จําตองใหแกกันไซร ทานวาตองบอกลวงหนาปหนึ่ง หรือใหคาเชาปหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๔๑๔  ถาผูทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินละเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเปน

สาระสําคัญซึ่งระบุไวในนิติกรรมกอตั้งสิทธินั้นก็ดี หรือถามีคาเชาซึ่งจะตองใหแกกัน แตผูทรงสิทธิ
เหนือพ้ืนดินละเลยไมชําระถึงสองปติดๆ กันก็ดี ทานวาคูกรณีอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิเหนือ
พ้ืนดินก็ได 

 
มาตรา ๑๔๑๕  สิทธิเหนือพ้ืนดินไมส้ินไปโดยเหตุที่โรงเรือน ส่ิงปลูกสรางหรือส่ิง

เพาะปลูกสลายไป แมการสลายนั้นจะเปนเพราะเหตุสุดวิสัย 
 
มาตรา ๑๔๑๖  เมื่อสิทธิเหนือพ้ืนดินสิ้นไป ผูทรงสิทธิจะรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูก

สราง ส่ิงเพาะปลูกของตนไปก็ได แตตองทําใหที่ดินเปนตามเดิม 
แตถาเจาของที่ดินจะไมยอมใหร้ือถอนไป และบอกเจตนาจะซื้อตามราคา

ทองตลาดไซร ทานวาผูทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินจะไมยอมขายไมไดเวนแตจะมีเหตุอันสมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๗ 
สิทธิเก็บกิน 

   
 

มาตรา ๑๔๑๗  อสังหาริมทรัพยอาจตองตกอยูในบังคับสิทธิเก็บกินอันเปนเหตุ
ใหผูทรงสิทธินั้นมีสิทธิครอบครอง ใช และถือเอาซึ่งประโยชนแหงทรัพยสินนั้น 

ผูทรงสิทธิเก็บกินมีอํานาจจัดการทรัพยสิน 
ผูทรงสิทธิเก็บกินในปาไม เหมืองแร หรือที่ขุดหิน มีสิทธิทําการแสวงประโยชน

จากปาไม เหมืองแร หรือที่ขุดหินนั้น 
 
มาตรา ๑๔๑๘  สิทธิเก็บกินนั้น จะกอใหเกิดโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดชีวิต

แหงผูทรงสิทธิก็ได 
ถาไมมีกําหนดเวลา ทานในสันนิษฐานไวกอนวาสิทธิเก็บกินมีอยูตลอดชีวิตผูทรง

สิทธิ 
ถามีกําหนดเวลา  ทานใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใชบังคับโดย

อนุโลม 
ถาผูทรงสิทธิเก็บกินถึงแกความตาย ทานวาสิทธินั้นยอมสิ้นไปเสมอ 

 
มาตรา ๑๔๑๙  ถาทรัพยสินสลายไปโดยไมไดคาทดแทนไซร ทานวาเจาของไม

จําตองทําใหคืนดี แตถาเจาของทําใหทรัพยสินคืนดีข้ึนเพียงใด ทานวาสิทธิเก็บกินก็กลับมีข้ึน
เพียงนั้น 

ถาไดคาทดแทนไซร ทานวาเจาของหรือผูทรงสิทธิเก็บกิน ตองทําใหทรัพยสินคืน
ดีเพียงที่สามารถทําไดตามจํานวนเงินคาทดแทนที่ไดรับและสิทธิเก็บกินกลับมีข้ึนเพียงที่ทรัพยสิน
กลับคืนดี แตถาพนวิสัยที่จะทําใหกลับคืนดีได สิทธิเก็บกินก็เปนอันสิ้นไป และคาทดแทนนั้นตอง
แบงกันระหวางเจาของทรัพยสิน และผูทรงสิทธิเก็บกินตามสวนแหงความเสียหายของตน 

วิธีนี้ใหใชบังคับโดยอนุโลมถึงกรณีซึ่งทรัพยสินถูกบังคับซื้อ และกรณีซึ่ง
ทรัพยสินสลายไปแตบางสวน หรือการทําใหคืนดีนั้นพนวิสัยในบางสวน 

 
มาตรา ๑๔๒๐  เมื่อสิทธิเก็บกินสิ้นลง ผูทรงสิทธิตองสงทรัพยสินคืนแกเจาของ 
ถาทรัพยสินสลายไป หรือเส่ือมราคาลง ผูทรงสิทธิเก็บกินตองรับผิด เวนแตจะ

พิสูจนไดวาความเสียหายนั้นมิไดเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 
ถาผูทรงสิทธิเก็บกินใชทรัพยสินสิ้นเปลืองไปโดยมิชอบ ทานวาตองทําใหมีมา

แทน 
ถาทรัพยสินเสื่อมราคาเพราะการใชตามควรไซร ทานวาผูทรงสิทธิเก็บกินไม

จําเปนตองใหคาทดแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๐
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๔๒๑  ในการใชสิทธิเก็บกินนั้น ผูทรงสิทธิตองรักษาทรัพยสินเสมอกับ

ที่วิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง 
 
มาตรา ๑๔๒๒  ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในนิติกรรมอันกอใหเกิดสิทธิเก็บ

กินไซร ทานวาผูทรงสิทธินั้นจะโอนการใชสิทธิของตนใหบุคคลภายนอกก็ได ในกรณีเชนนั้น
เจาของทรัพยสินอาจฟองรองผูรับโอนโดยตรง 

 
มาตรา ๑๔๒๓  เจาของทรัพยสินจะคัดคานมิใหใชทรัพยสินในทางอันมิชอบดวย

กฎหมาย หรือมิสมควรก็ได 
ถาเจาของพิสูจนไดวาสิทธิของตนตกอยูในภยันตราย ทานวาจะเรียกใหผูทรง

สิทธิเก็บกินหาประกันใหก็ได เวนแตในกรณีซึ่งผูใหทรัพยสินสงวนสิทธิเก็บกินในทรัพยสินนั้นไว
เพ่ือตนเอง 

ถาผูทรงสิทธิเก็บกินละเลยไมหาประกันมาใหภายในเวลาอันสมควรซึ่งกําหนดให
เพ่ือการนั้น หรือถาผูทรงสิทธิเก็บกินมินําพาตอคําคัดคานแหงเจาของยังคงใชทรัพยสินนั้นในทาง
อันมิชอบดวยกฎหมาย หรือมิสมควรไซร ทานวาศาลจะตั้งผูรักษาทรัพยเพ่ือจัดการทรัพยสินแทน
ผูทรงสิทธิเก็บกินก็ได แตเมื่อหาประกันมาใหแลว ศาลจะถอนผูรักษาทรัพยที่ตั้งข้ึนไวนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๔๒๔  ผูทรงสิทธิเก็บกินจําตองสงวนภาวะแหงทรัพยสินมิใหเปลี่ยนไป

ในสาระสําคัญ กับตองบํารุงรักษาปกติและซอมแซมเล็กนอยดวย 
ถาจําเปนตองซอมแซมใหญ หรือมีการสําคัญอันตองทําเพ่ือรักษาทรัพยสินไซร

ทานวาผูทรงสิทธิเก็บกินตองแจงแกเจาของทรัพยสินโดยพลันและตองยอมใหจัดทําการนั้นๆ ไป
ถาเจาของทรัพยสินละเลยเสียทานวาผูทรงสิทธิเก็บกินจะจัดทําการนั้นไปโดยใหเจาของทรัพยสิน
ออกคาใชจายก็ได 

 
มาตรา ๑๔๒๕  คาใชจายอันเปนการจรนั้น ทานวาเจาของตองเปนผูออก แตเพ่ือ

จะออกคาใชจายเชนวานี้ หรือคาใชจายตามความในมาตรากอนเจาของจะจําหนายทรัพยสิน
บางสวนก็ได เวนแตผูทรงสิทธิเก็บกินจะเต็มใจทดรองเงินตามที่จําเปนโดยไมคิดดอกเบี้ย 

 
มาตรา ๑๔๒๖  ในระหวางที่สิทธิเก็บกินยังมีอยู ผูทรงสิทธิตองออกคาใชจายใน

การจัดการทรัพยสินตลอดจนเสียภาษีอากร กับทั้งตองใชดอกเบี้ยหนี้สินซึ่งติดพันทรัพยสินนั้น 
 
มาตรา ๑๔๒๗  ถาเจาของทรัพยสินตองการ ผูทรงสิทธิเก็บกินจําตองเอา

ทรัพยสินประกันวินาศภัยเพื่อประโยชนแกเจาของทรัพยสิน และถาทรัพยสินนั้นไดเอาประกันภัย
ไวแลวผูทรงสิทธิเก็บกินตองตอสัญญาประกันนั้นเมื่อถึงคราวตอผู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๑
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรงสิทธิเก็บกินตองเสียเบี้ยประกันระหวางที่สิทธิของตนยังมีอยู 
 
มาตรา ๑๔๒๘ คดีอันเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในระหวางเจาของทรัพยสินกับผูทรง

สิทธิเก็บกิน หรือผูรับโอนนั้น ทานหามมิใหฟองเมื่อเกินปหนึ่งนับแตวันสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลง แต
ในคดีที่เจาของทรัพยสินเปนโจทกนั้น ถาเจาของไมอาจรูวาสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลงเมื่อใด ทานใหนับ
อายุความปหนึ่งนั้นตั้งแตเวลาที่เจาของทรัพยสินไดรู หรือควรรูวาสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๒๗๒ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ลักษณะ ๘ 
ภาระติดพนัในอสังหาริมทรัพย 

   
 

มาตรา ๑๔๒๙  อสังหาริมทรัพยอาจตองตกอยูในภาระติดพัน อันเปนเหตุให
ผูรับประโยชนมีสิทธิไดรับการชําระหนี้เปนคราวๆ จากทรัพยสินนั้น หรือไดใชและถือเอาซึ่ง
ประโยชนแหงทรัพยสินตามที่ระบุไว 

 
มาตรา  ๑๔๓๐  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้น จะกอใหเ กิดโดยมี

กําหนดเวลาหรือตลอดชีวิตแหงผูรับประโยชนก็ได 
ถาไมมีกําหนดเวลา ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยมี

อยูตลอดชีวิตผูรับประโยชน 
ถามีกําหนดเวลา ทานใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใชบังคับโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๔๓๑  ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในนิติกรรมอันกอใหเกิดภาระติด

พันไซร ทานวาภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นจะโอนกันไมไดแมโดยทางมรดก 
 
มาตรา ๑๔๓๒  ถาผูรับประโยชนละเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญ

ซึ่งระบุไวในนิติกรรมกอตั้งภาระติดพันนั้นไซร ทานวาคูกรณีอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิของผูรับ
ประโยชนเสียก็ได 

 
มาตรา ๑๔๓๓  ถาเจาของทรัพยสินมิไดชําระหนี้ตามภาระติดพันไซร ทานวา

นอกจากทางแกสําหรับการไมชําระหนี้ ผูรับประโยชนอาจขอใหศาลตั้งผูรักษาทรัพยเพ่ือจัดการ
ทรัพยสินและชําระหนี้แทนเจาของ หรือส่ังใหเอาทรัพยสินออกขายทอดตลาด และเอาเงินที่ขายได
จายใหผูรับประโยชนตามจํานวนที่ควรได เพราะเจาของทรัพยสินไมชําระหนี้กับทั้งคาแหงภาระตดิ
พันดวย 

ถาเจาของทรัพยสินหาประกันมาใหแลว ศาลจะไมออกคําส่ังตั้งผูรักษาทรัพย 
หรือคําส่ังขายทอดตลาด หรือจะถอนผูรักษาทรัพยที่ตั้งข้ึนไวนั้น ก็ได 

 
มาตรา ๑๔๓๔  ทานใหนํามาตรา ๑๓๘๘ ถึง ๑๓๙๕ และมาตรา ๑๓๙๗ ถึง 

๑๔๐๐ มาใชบังคับถึงภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๒๗๓ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บรรพ ๕๗๓ 
ครอบครัว 

   
 

ลักษณะ ๑ 
การสมรส 

   
 

หมวด ๑ 
การหมั้น 

   
 

มาตรา ๑๔๓๕  การหมั้นจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ
แลว 

การหมั้นที่ฝาฝนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๔๓๖๗๔  ผูเยาวจะทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบุคคล

ดังตอไปนี ้
(๑) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา 
(๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง

หรือไมอยูในสภาพหรือฐานะที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความ
ยินยอมจากมารดาหรือบิดาได 

(๓) ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 
(๔) ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมตาม (๑) (๒) และ 

(๓) หรือมีแตบุคคลดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง 
การหมั้นที่ผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
 
มาตรา ๑๔๓๗๗๕  การหมั้นจะสมบูรณเมื่อฝายชายไดสงมอบหรือโอนทรัพยสิน

อันเปนของหมั้นใหแกหญิงเพ่ือเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้น 
เมื่อหมั้นแลวใหของหมั้นตกเปนสิทธิแกหญิง 

                                                 
๗๓

 บรรพ ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๗๔
 มาตรา ๑๔๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๗๕

 มาตรา ๑๔๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๔
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สินสอด เปนทรัพยสินซึ่งฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือ
ผูปกครองฝายหญิง แลวแตกรณี เพ่ือตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุ
สําคัญอันเกิดแกหญิงหรือโดยมีพฤติการณซึ่งฝายหญิงตองรับผิดชอบ ทําใหชายไมสมควรหรือไม
อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝายชายเรียกสินสอดคืนได 

ถาจะตองคืนของหมั้นหรือสินสอดตามหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๑๒ ถึง 
มาตรา ๔๑๘ แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยลาภมคิวรไดมาใชบังคับโดยอนโุลม 
 

มาตรา ๑๔๓๘  การหมั้นไมเปนเหตุที่จะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได ถาไดมี
ขอตกลงกันไววาจะใหเบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญาหมั้น ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๔๓๙๗๖  เมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ

เรียกใหรับผิดใชคาทดแทน ในกรณีที่ฝายหญิงเปนฝายผิดสัญญาหมั้นใหคืนของหมั้นแกฝายชาย
ดวย 

 
มาตรา ๑๔๔๐  คาทดแทนนั้นอาจเรียกได ดังตอไปนี ้

(๑) ทดแทนความเสียหายตอกายหรือช่ือเสียงแหงชายหรือหญิงนั้น 
(๒) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คูหมั้น บิดามารดา หรือบุคคล

ผูกระทําการในฐานะเชนบิดามารดาไดใชจายหรือตองตกเปนลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรส
โดยสุจริตและตามสมควร 

(๓) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คูหมั้นไดจัดการทรัพยสินหรือการอื่น
อันเกี่ยวแกอาชีพหรือทางทํามาหาไดของตนไปโดยสมควรดวยการคาดหมายวาจะไดมีการสมรส 

ในกรณีที่หญิงเปนผูมีสิทธิไดคาทดแทน ศาลอาจชี้ขาดวา ของหมั้นที่ตกเปนสทิธิ
แกหญิงนั้นเปนคาทดแทนทั้งหมดหรือเปนสวนหนึ่งของคาทดแทนที่หญิงพึงไดรับ หรือศาลอาจ
ใหคาทดแทนโดยไมคํานึงถึงของหมั้นที่ตกเปนสิทธิแกหญิงนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๔๔๑๗๗  ถาคูหมั้นฝายหนึ่งตายกอนสมรส อีกฝายหนึ่งจะเรียกรองคา

ทดแทนมิได สวนของหมั้นหรือสินสอดนั้นไมวาชายหรือหญิงตาย หญิงหรือฝายหญิงไมตองคืน
ใหแกฝายชาย 

 
มาตรา ๑๔๔๒  ในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิงคูหมั้นทําใหชายไมสมควร

สมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นไดและใหหญิงคืนของหมั้นแกชาย 
 

                                                 
๗๖

 มาตรา ๑๔๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๗๗
 มาตรา ๑๔๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๕
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๔๓  ในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแกชายคูหมั้นทําใหหญิงไมสมควร
สมรสกับชายนั้น หญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นไดโดยมิตองคืนของหมั้นแกชาย 

 
มาตรา ๑๔๔๔  ถาเหตุอันทําใหคูหมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้นเปนเพราะการกระทํา

ช่ัวอยางรายแรงของคูหมั้นอีกฝายหนึ่งซึ่งไดกระทําภายหลังการหมั้น คูหมั้นผูกระทําช่ัวอยาง
รายแรงนั้นตองรับผิดใชคาทดแทนแกคูหมั้นผูใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นเสมือนเปนผูผิดสัญญา
หมั้น 

 
มาตรา ๑๔๔๕๗๘  ชายหรือหญิงคูหมั้นอาจเรียกคาทดแทนจากผูซึ่งไดรวม

ประเวณีกับคูหมั้นของตนโดยรูหรือควรจะรูถึงการหมั้นนั้น เมื่อไดบอกเลิกสัญญาหมั้นแลวตาม
มาตรา ๑๔๔๒ หรือมาตรา ๑๔๔๓ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๔๔๖๗๙  ชายหรือหญิงคูหมั้นอาจเรียกคาทดแทนจากผูซึ่งไดขมขืน

กระทําชําเราหรือพยายามขมขืนกระทําชําเราคูหมั้นของตนโดยรูหรือควรจะรูถึงการหมั้นนั้นได
โดยไมจําตองบอกเลิกสัญญาหมั้น 

 
มาตรา ๑๔๔๗๘๐  คาทดแทนอันจะพึงชดใชแกกันตามหมวดนี้ใหศาลวินิจฉัย

ตามควรแกพฤติการณ 
สิทธิเรียกรองคาทดแทนตามหมวดนี้ นอกจากคาทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๐ 

(๒) ไมอาจโอนกันไดและไมตกทอดไปถึงทายาท เวนแตสิทธินั้นจะไดรับสภาพกันไวเปนหนังสือ
หรือผูเสียหายไดเร่ิมฟองคดีตามสิทธินั้นแลว 

 
มาตรา ๑๔๔๗/๑๘๑  สิทธิเรียกรองคาทดแทนตามมาตรา ๑๔๓๙ ใหมีอายุความ

หกเดือนนับแตวันที่ผิดสัญญาหมั้น 
สิทธิเรียกรองคาทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๔ ใหมีอายุความหกเดือนนับแตวันรู

หรือควรรูถึงการกระทําช่ัวอยางรายแรงอันเปนเหตุใหบอกเลิกสัญญาหมั้น แตตองไมเกินหาปนับ
แตวันกระทําการดังกลาว 

                                                 
๗๘

 มาตรา ๑๔๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๙
 มาตรา ๑๔๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๐

 มาตรา ๑๔๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๘๑
 มาตรา ๑๔๔๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๖
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิทธิเรียกรองคาทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๕ และมาตรา ๑๔๔๖ ใหมีอายุความ
หกเดือน นับแตวันที่ชายหรือหญิงคูหมั้นรูหรือควรรูถึงการกระทําของผูอ่ืนอันจะเปนเหตุใหเรียก
คาทดแทน และรูตัวผูจะพึงใชคาทดแทนนั้น แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ผูอ่ืนนั้นไดกระทําการ
ดังกลาว๘๒ 

 
มาตรา ๑๔๔๗/๒๘๓  สิทธิเรียกคืนของหมั้นตามมาตรา ๑๔๓๙ ใหมีอายุความ

หกเดือนนับแตวันที่ผิดสัญญาหมั้น 
สิทธิเรียกคืนของหมั้นตามมาตรา ๑๔๔๒ ใหมีอายุความหกเดือนนับแตวันที่ได

บอกเลิกสัญญาหมั้น 
 

หมวด ๒ 
เง่ือนไขแหงการสมรส 

   
 
มาตรา ๑๔๔๘  การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจด็ปบรบิูรณ

แลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได 
 
มาตรา ๑๔๔๙  การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือ

เปนบุคคลซึ่งศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ 
 
มาตรา ๑๔๕๐  ชายหญิงซึ่งเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ด ี

เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไมได ความเปนญาติ
ดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
 

มาตรา ๑๔๕๑  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 
 

มาตรา ๑๔๕๒  ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
 
มาตรา ๑๔๕๓  หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่นจะทํา

การสมรสใหมไดตอเมื่อการสิ้นสุดแหงการสมรสไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน เวน
แต 

(๑) คลอดบตุรแลวในระหวางนั้น 
(๒) สมรสกับคูสมรสเดิม 

                                                 
๘๒

 มาตรา ๑๔๔๗/๑ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๓
 มาตรา ๑๔๔๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๒๗๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๓) มีใบรับรองแพทย ประกาศนียบตัรหรือปริญญาซึ่งเปน
ผูประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภ หรือ 

(๔) มีคําส่ังของศาลใหสมรสได 
 

มาตรา ๑๔๕๔  ผูเยาวจะทําการสมรสใหนําความในมาตรา ๑๔๓๖ มาใชบังคับ
โดยอนโุลม 

 
มาตรา ๑๔๕๕  การใหความยินยอมใหทําการสมรสจะกระทําไดแตโดย 
(๑) ลงลายมือช่ือในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 
(๒) ทําเปนหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุช่ือผูจะสมรสทั้งสองฝายและลง

ลายมือช่ือของผูใหความยนิยอม 
(๓) ถามีเหตจุําเปน จะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสอง

คนก็ได 
ความยินยอมนั้น เมื่อใหแลวถอนไมได 
 
มาตรา ๑๔๕๖  ถาไมมีผูที่มีอํานาจใหความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ หรือมีแต

ไมใหความยินยอมหรือไมอยูในสภาพที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอ
ความยินยอมได ผูเยาวอาจรองขอตอศาลเพื่ออนุญาตใหทําการสมรส 

 
มาตรา ๑๔๕๗  การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อไดจด

ทะเบียนแลวเทานั้น 
 
มาตรา ๑๔๕๘  การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและ

ตองแสดงการยินยอมนั้นใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไวดวย 

 
มาตรา ๑๔๕๙  การสมรสในตางประเทศระหวางคนที่มีสัญชาติไทยดวยกัน หรือ

ฝายใดฝายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทําตามแบบที่กําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหง
ประเทศนั้นก็ได 

ในกรณีที่คูสมรสประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ใหพนักงานทูตหรือ
กงสุลไทยเปนผูรับจดทะเบียน 

 
มาตรา ๑๔๖๐  เมื่อมีพฤติการณพิเศษซึ่งไมอาจทําการจดทะเบียนสมรสตอนาย

ทะเบียนไดเพราะชายหรือหญิงฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายตกอยูในอันตรายใกลความตาย 
หรืออยูในภาวะการรบหรือสงคราม ถาชายและหญิงนั้นไดแสดงเจตนาจะสมรสกันตอหนาบุคคล
ซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู ณ ที่นั้น แลวใหบุคคลดังกลาวจดแจงการแสดงเจตนาขอทําการสมรสของ
ชายและหญิงนั้นไวเปนหลักฐาน และตอมาชายหญิงไดจดทะเบียนสมรสกันภายในเกาสิบวันนับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗๘
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตวันที่อาจทําการจดทะเบียนตอนายทะเบียนได โดยแสดงหลักฐานตอนายทะเบียนและใหนาย
ทะเบียนจดแจงวัน เดือน ป สถานที่ที่แสดงเจตนาขอทําการสมรส และพฤติการณพิเศษนั้นไวใน
ทะเบียนสมรส ใหถือวาวันแสดงเจตนาขอทําการสมรสตอบุคคลดังกลาวเปนวันจดทะเบียนสมรส
ตอนายทะเบียนแลว 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับถาหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทําการ
สมรส การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ 
 

หมวด ๓ 
ความสัมพันธระหวางสามีภริยา 

   
 

มาตรา ๑๔๖๑  สามีภริยาตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา 
สามีภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน 
 
มาตรา ๑๔๖๒๘๔  ในกรณีที่สามีภริยาไมสามารถที่จะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา

โดยปกติสุขได หรือถาการอยูรวมกันจะเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจหรือทําลายความผาสุกอยาง
มาก สามีหรือภริยาฝายที่ไมสามารถที่จะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขไดหรือฝายที่
จะตองรับอันตรายหรือถูกทําลายความผาสุก อาจรองตอศาลเพ่ือใหมีคําส่ังอนุญาตใหตนอยู
ตางหากในระหวางที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยูก็ได ในกรณีเชนนี้ศาลจะกําหนดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดู
ใหฝายหนึ่งจายใหแกอีกฝายหนึ่งตามควรแกพฤติการณก็ได 

 
มาตรา ๑๔๖๓  ในกรณีที่ศาลส่ังใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถหรือ

เสมือนไรความสามารถ ภริยาหรือสามียอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แตเมื่อผูมีสวนไดเสียหรือ
อัยการรองขอ และถามีเหตุสําคัญ ศาลจะตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได 

 
มาตรา ๑๔๖๔๘๕  ในกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริต ไมวาศาลจะ

ไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือไม ถาคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูฝายที่วิกลจริต
ตามมาตรา ๑๔๖๑ วรรคสอง หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด อันเปนเหตุใหฝายที่
วิกลจริตอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดความ
เสียหายทางทรัพยสินถึงขนาด บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๘ หรือผูอนุบาลอาจฟองคูสมรสอีก
ฝายหนึ่งเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกฝายที่วิกลจริต หรือขอใหศาลมีคําส่ังใด ๆ เพ่ือคุมครองฝาย
ที่วิกลจริตนั้นได 

                                                 
๘๔

 มาตรา ๑๔๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๕
 มาตรา ๑๔๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๒๗๙ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ใ น ก ร ณี ฟ อ ง เ รี ย ก ค า อุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ถายังมิไดมี
คําส่ังของศาลวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถก็ใหขอตอศาลในคดีเดียวกันใหศาลมี
คําส่ังวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ โดยขอใหตั้งตนเองหรือผู อ่ืนที่ศาล
เห็นสมควรเปนผูอนุบาล หรือถาไดมีคําส่ังของศาลแสดงวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไร
ความสามารถอยูแลว จะขอใหถอดถอนผูอนุบาลคนเดิม และแตงตั้งผูอนุบาลคนใหมก็ได 

ในการขอใหศาลมีคําส่ังใด ๆ เพ่ือคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริตโดยมิไดเรียก
คาอุปการะเลี้ยงดูดวยนั้น จะไมขอใหศาลมีคํา ส่ังใหคูสมรสฝายที่วิกลจริตนั้นเปนคนไร
ความสามารถ หรือจะไมขอเปลี่ยนผูอนุบาลก็ได แตถาศาลเห็นวาวิธีการคุมครองที่ขอนั้นจําตองมี
ผูอนุบาลหรือเปลี่ยนผูอนุบาล ใหศาลมีคําส่ังใหจัดการทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในวรรคสอง
แลวจึงมีคําส่ังคุมครองตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔๖๔/๑๘๖  ในระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา ๑๔๖๔ ถามีคําขอ

ศาลอาจกําหนดวิธีการชั่วคราวเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูหรือการคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริต
ไดตามที่เห็นสมควร และหากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตุฉุกเฉินตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 
 

หมวด ๔ 
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา 

   
 

มาตรา ๑๔๖๕  ถาสามีภริยามิไดทําสัญญากันไวในเรื่องทรัพยสินเปนพิเศษกอน
สมรส ความสัมพันธระหวางสามีภริยาในเรื่องทรัพยสินนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

ถาขอความใดในสัญญากอนสมรสขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือระบุใหใชกฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพยสินนั้น ขอความนั้น ๆ เปน
โมฆะ 

 
มาตรา ๑๔๖๖  สัญญากอนสมรสเปนโมฆะ ถามิไดจดแจงขอตกลงกันเปน

สัญญากอนสมรสนั้นไวในทะเบียนสมรสพรอมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิไดทําเปนหนังสือลง
ลายมือช่ือคูสมรสและพยานอยางนอยสองคนแนบไวทายทะเบียนสมรสและไดจดไวในทะเบียน
สมรสพรอมกับการจดทะเบียนสมรสวาไดมีสัญญานั้นแนบไว 

 
มาตรา ๑๔๖๗  เมื่อสมรสแลวจะเปล่ียนแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรสนั้น

ไมได นอกจากจะไดรับอนุญาตจากศาล 

                                                 
๘๖

 มาตรา ๑๔๖๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดมีคําส่ังของศาลถึงที่สุดใหเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรสแลว ให
ศาลแจงไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจงไวในทะเบียนสมรส 

 
มาตรา ๑๔๖๘  ขอความในสัญญากอนสมรสไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิ

ของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมวาจะไดเปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคําส่ังของศาลหรือไมก็
ตาม 

 
มาตรา ๑๔๖๙  สัญญาที่เก่ียวกับทรัพยสินใดที่สามีภริยาไดทําไวตอกันใน

ระหวางเปนสามีภริยากันนั้น ฝายใดฝายหนึ่งจะบอกลางเสียในเวลาใดที่เปนสามีภริยากันอยูหรือ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขาดจากการเปนสามีภริยากันก็ได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต 

 
มาตรา ๑๔๗๐  ทรัพยสินระหวางสามีภริยา นอกจากที่ไดแยกไวเปนสินสวนตัว

ยอมเปนสินสมรส 
 
มาตรา ๑๔๗๑  สินสวนตัวไดแกทรัพยสิน 
(๑) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
(๒) ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเคร่ืองประดับกายตามควร

แกฐานะ หรือเครื่องมือเคร่ืองใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝาย
หนึ่ง 

(๓) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดย
เสนหา 

(๔) ที่เปนของหมั้น 
 
มาตรา ๑๔๗๒  สินสวนตัวนั้น ถาไดแลกเปล่ียนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อ

ทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือขายไดเปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว 
สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่นหรือเงินมา

ทดแทน ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว 
 
มาตรา ๑๔๗๓  สินสวนตัวของคูสมรสฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ 
 
มาตรา ๑๔๗๔  สินสมรสไดแกทรัพยสิน 
(๑) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส 
(๒) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปน

หนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส 
(๓) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไว
กอนวาเปนสินสมรส 

 
มาตรา ๑๔๗๕  ถาสินสมรสใดเปนจําพวกที่ระบุไวในมาตรา ๔๕๖ แหงประมวล

กฎหมายนี้ หรือที่มีเอกสารเปนสําคัญ สามีหรือภริยาจะรองขอใหลงช่ือตนเปนเจาของรวมกันใน
เอกสารนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๔๗๖๘๗  สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกันหรือไดรับความ

ยินยอมจากอีกฝายหนึ่งในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิ

จํานอง ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
(๒) กอตั้งหรือกระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งภาระจํายอม สิทธิ

อาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย 
(๓) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป 
(๔) ใหกูยืมเงิน 
(๕) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอควรแกฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการ

กุศล เพ่ือการสังคม หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา 
(๖) ประนีประนอมยอมความ 
(๗) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
(๘) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล 
การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการ

ไดโดยมิตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๔๗๖/๑๘๘  สามีและภริยาจะจัดการสินสมรสใหแตกตางไปจากที่

บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๗๖ ทั้งหมดหรือบางสวนไดก็ตอเมื่อไดทําสัญญากอนสมรสไวตามที่
บัญญัติในมาตรา ๑๔๖๕ และมาตรา ๑๔๖๖ ในกรณีดังกลาวนี้ การจัดการสินสมรสใหเปนไป
ตามที่ระบุไวในสัญญากอนสมรส 

ในกรณีที่สัญญากอนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไวแตเพียงบางสวนของ
มาตรา ๑๔๗๖ การจัดการสินสมรสนอกจากที่ระบุไวในสัญญากอนสมรสใหเปนไปตามมาตรา 
๑๔๗๖ 

 

                                                 
๘๗

 มาตรา ๑๔๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๘๘
 มาตรา ๑๔๗๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๗๗๘๙  สามีภริยาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิฟอง ตอสู หรือดําเนินคดี
เก่ียวกับการสงวนบํารุงรักษาสินสมรส หรือเพ่ือประโยชนแกสินสมรส หนี้อันเกิดแตการฟอง ตอสู 
หรือดําเนินคดีดังกลาว ใหถือวาเปนหนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน 

 
มาตรา ๑๔๗๘  เมื่อฝายใดตองใหความยินยอมหรือลงช่ือกับอีกฝายหนึ่งใน

เร่ืองจัดการทรัพยสินแตไมใหความยินยอมหรือไมยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือไมอยูใน
สภาพที่อาจใหความยินยอมได อีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหส่ังอนุญาตแทนได 

 
มาตรา ๑๔๗๙  การใดที่สามีหรือภริยากระทํา ซึ่งตองรับความยินยอมรวมกัน

และถาการนั้นมีกฎหมายบัญญัติใหทําเปนหนังสือหรือใหจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ความ
ยินยอมนั้นตองทําเปนหนังสือ 

 
มาตรา ๑๔๘๐๙๐  การจัดการสินสมรสซึ่งตองจัดการรวมกันหรือตองไดรับความ

ยินยอมจากอีกฝายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๗๖ ถาคูสมรสฝายหนึ่งไดทํานิติกรรมไปแตเพียงฝายเดียว
หรือโดยปราศจากความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง คูสมรสอีกฝายหนึ่งอาจฟองใหศาลเพิก
ถอนนิติกรรมนั้นได เวนแตคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันแกนิติกรรมนั้นแลว หรือในขณะที่
ทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกไดกระทําโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน 

การฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งหามมิใหฟองเม่ือพนหนึ่งป นับ
แตวันที่ไดรูเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่ไดทํานิติกรรมนั้น 

 
มาตรา ๑๔๘๑  สามีหรือภริยาไมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกวา

สวนของตนใหแกบุคคลใดได 
 
มาตรา ๑๔๘๒๙๑  ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแตฝายเดียว 

คูสมรสอีกฝายหนึ่งก็ยังมีอํานาจจัดการบานเรือนและจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับครอบครัวตามสมควร
แกอัตภาพได คาใชจายในการนี้ยอมผูกพันสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย 

ถาสามีหรือภริยาจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวเปนที่
เสียหายถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามหรือจํากัดอํานาจนี้เสียได 

 

                                                 
๘๙

 มาตรา ๑๔๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙๐
 มาตรา ๑๔๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๙๑

 มาตรา ๑๔๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๘๓๙๒  ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแตฝายเดียว 
ถาสามีหรือภริยาจะกระทํา หรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการจัดการสินสมรสอันพึง
เห็นไดวาจะเกิดความเสียหายถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได 

 
มาตรา ๑๔๘๔๙๓  ถาสามีหรือภริยาฝายซึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรส 
(๑) จัดการสินสมรสเปนที่เสียหายถึงขนาด 
(๒) ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง 
(๓) มีหนี้สินลนพนตัว หรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรส 
(๔) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) มีพฤติการณปรากฏวาจะทําความหายนะใหแกสินสมรส 
อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลส่ังอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินสมรสแตผูเดียว

หรือส่ังใหแยกสินสมรสได 
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถามีคําขอ ศาลอาจกําหนดวิธีคุมครองชั่วคราวเพื่อจัดการ

สินสมรสไดตามที่เห็นสมควร และหากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตุฉุกเฉิน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๔๘๔/๑๙๔  ในกรณีที่ศาลไดมีคําส่ังหามหรือจํากัดอํานาจในการจัดการ 

สินสมรสของสามีหรือภริยาตามมาตรา ๑๔๘๒ มาตรา ๑๔๘๓ หรือมาตรา ๑๔๘๔ ถาตอมาเหตุ
แหงการนั้นหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป สามีหรือภริยาอาจรองขอตอศาลใหยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงคําส่ังที่หามหรือจํากัดอํานาจจัดการสินสมรสนั้นได ในการนี้ศาลจะมคีําส่ังใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

มาตรา ๑๔๘๕  สามีหรือภริยาอาจรองขอตอศาลใหตนเปนผูจัดการสินสมรส
โดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งหรือเขารวมจัดการในการนั้นได ถาการที่จะทําเชนนั้นจะเปน
ประโยชนย่ิงกวา 

 
มาตรา ๑๔๘๖๙๕  เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดตามความในมาตรา 

๑๔๘๒ วรรคสอง มาตรา ๑๔๘๓ มาตรา ๑๔๘๔ มาตรา ๑๔๘๔/๑ หรือมาตรา ๑๔๘๕ อันเปน
                                                 

๙๒
 มาตรา ๑๔๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๙๓

 มาตรา ๑๔๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙๔
 มาตรา ๑๔๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๙๕

 มาตรา ๑๔๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คุณแกผูรองขอหรือตามมาตรา ๑๔๙๑ มาตรา ๑๔๙๒/๑ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ หรือเมื่อสามี
หรือภริยาพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหศาลแจงไปยังนายทะเบียนเพื่อจดแจงไวในทะเบียน
สมรส 

 
มาตรา ๑๔๘๗๙๖  ในระหวางที่ เปนสามีภริยากัน ฝายใดจะยึดหรืออายัด

ทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งไมได เวนแตเปนการยึดหรืออายัดทรัพยสินในคดีที่ฟองรองเพื่อการ
ปฏิบัติหนาที่หรือรักษาสิทธิระหวางสามีภริยาตามที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในประมวลกฎหมายนี้
หรือที่ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไวโดยเฉพาะใหสามีภริยาฟองรองกันเองได หรือเปนการยึด 
หรืออายัดทรัพยสินสําหรับคาอุปการะเลี้ยงดูและคาฤชาธรรมเนียมที่ยังมิไดชําระตามคําพิพากษา
ของศาล 

 
มาตรา ๑๔๘๘  ถาสามีหรือภริยาตองรับผิดเปนสวนตัวเพื่อชําระหนี้ที่กอไวกอน

หรือระหวางสมรส ใหชําระหนี้นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวย
สินสมรสที่เปนสวนของฝายนั้น 

 
มาตรา ๑๔๘๙  ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสและ

สินสวนตัวของทั้งสองฝาย 
 
มาตรา ๑๔๙๐  หนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันนั้นใหรวมถึงหนี้ที่สามีหรือ

ภริยากอใหเกิดขึ้นในระหวางสมรสดังตอไปนี ้
(๑)๙๗ หนี้เก่ียวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับครอบครัว 

การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตาม
สมควรแกอัตภาพ 

(๒) หนี้ที่เก่ียวของกับสินสมรส 
(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน 
(๔) หนี้ที่สามีหรือภริยากอข้ึนเพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายหนึ่งไดให

สัตยาบัน 
 
มาตรา ๑๔๙๑  ถาสามีหรือภริยาตองคําพิพากษาใหลมละลาย สินสมรสยอม

แยกจากกันโดยอํานาจกฎหมายนับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลมละลายนั้น 
 

                                                 
๙๖

 มาตรา ๑๔๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙๗
 มาตรา ๑๔๙๐ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๙๒ ๙๘ เมื่อไดแยกสินสมรสตามมาตรา ๑๔๘๔ วรรคสอง มาตรา 
๑๔๙๑ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ วรรคสองแลว ใหสวนที่แยกออกตกเปนสินสวนตัวของสามีหรือ
ภริยา และบรรดาทรัพยสินที่ฝายใดไดมาในภายหลังไมใหถือเปนสินสมรส แตใหเปนสินสวนตัว
ของฝายนั้น และสินสมรสที่คูสมรสไดมาโดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือตามมาตรา 
๑๔๗๔ (๒) ในภายหลัง ใหตกเปนสินสวนตัวของสามีและภริยาฝายละครึ่ง 

ดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาหลังจากที่ไดแยกสินสมรสแลวใหเปนสินสวนตัว 
 
มาตรา ๑๔๙๒/๑๙๙  ในกรณีที่มีการแยกสินสมรสโดยคําส่ังศาล การยกเลิกการ

แยกสินสมรสใหกระทําไดเมื่อสามีหรือภริยารองขอตอศาล และศาลไดมีคําส่ังใหยกเลิก แตถา
ภริยาหรือสามีคัดคานศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินสมรสไดตอเมื่อเหตุแหงการแยกสินสมรสได
ส้ินสุดลงแลว 

เมื่อมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลง
เพราะสามีหรือภริยาพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวอยูในวันที่ศาล
มีคําส่ังหรือในวันที่พนจากการเปนบุคคลลมละลาย ยังคงเปนสินสวนตัวตอไปตามเดิม 

 
มาตรา ๑๔๙๓  ในกรณีที่ไมมีสินสมรสแลว สามีและภริยาตองชวยกันออกคาใช

สอยสําหรับการบานเรือนตามสวนมากและนอยแหงสินสวนตัวของตน 
 

หมวด ๕ 
ความเปนโมฆะของการสมรส 

   
มาตรา ๑๔๙๔  การสมรสจะเปนโมฆะก็แตเฉพาะที่บัญญัติไวในหมวดนี ้
 
มาตรา ๑๔๙๕๑๐๐  การสมรสที่ฝาฝนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ มาตรา 

๑๔๕๒ และมาตรา ๑๔๕๘ เปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๔๙๖๑๐๑  คําพิพากษาของศาลเทานั้นที่จะแสดงวา การสมรสที่ฝาฝน

มาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๘ เปนโมฆะ 

                                                 
๙๘

 มาตรา ๑๔๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๙๙
 มาตรา ๑๔๙๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๐๐

 มาตรา ๑๔๙๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๐๑
 มาตรา ๑๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คูสมรส บิดามารดา หรือผูสืบสันดานของคูสมรสอาจรองขอใหศาลพิพากษาวา
การสมรสเปนโมฆะได ถาไมมีบุคคลดังกลาว ผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหอัยการเปนผูรองขอตอ
ศาลก็ได 

 
มาตรา ๑๔๙๗๑๐๒  การสมรสที่เปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ บุคคลผูมี

สวนไดเสียคนใดคนหนึ่งจะกลาวอางข้ึน หรือจะรองขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะก็ได 
 
มาตรา ๑๔๙๗/๑๑๐๓  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาการสมรสใดเปน

โมฆะ ใหศาลแจงไปยังนายทะเบียนเพื่อบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนสมรส 
 
มาตรา ๑๔๙๘๑๐๔  การสมรสที่ เปนโมฆะ ไมกอใหเกิดความสัมพันธทาง

ทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
ในกรณีที่การสมรสเปนโมฆะ ทรัพยสินที่ฝายใดมีหรือไดมาไมวากอนหรือหลัง

การสมรสรวมทั้งดอกผลคงเปนของฝายนั้น สวนบรรดาทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันใหแบงคน
ละครึ่ง เวนแตศาลจะเห็นสมควรสั่งเปนประการอื่น เมื่อไดพิเคราะหถึงภาระในครอบครัว ภาระ
ในการหาเลี้ยงชีพ และฐานะของคูกรณีทั้งสองฝาย ตลอดจนพฤติการณอ่ืนทั้งปวงแลว 

 
มาตรา ๑๔๙๙๑๐๕ การสมรสที่เปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา 

๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ ไมทําใหชายหรือหญิงผูสมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ไดมาเพราะการ
สมรสกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนโมฆะ 

การสมรสที่เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ ไมทําใหชายหรือหญิงผูสมรส
โดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ไดมา เพราะการสมรสกอนที่ชายหรือหญิงนั้นรูถึงเหตุที่ทําใหการสมรสเปน
โมฆะ แตการสมรสที่เปนโมฆะดังกลาว ไมทําใหคูสมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
ของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง 

การสมรสที่เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา 
๑๔๕๘ หรือฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ ถาคูสมรสฝายใดไดสมรสโดยสุจริตฝายนั้นมีสิทธิเรียกคา
ทดแทนได และถาการสมรสที่เปนโมฆะนั้นทําใหฝายที่ไดสมรสโดยสุจริตตองยากจนลงเพราะไมมี
รายไดพอจากทรัพยสิน หรือจากการงานที่เคยทําอยูกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือกอนที่จะไดรู
                                                 

๑๐๒
 มาตรา ๑๔๙๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๐๓

 มาตรา ๑๔๙๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๐๔
 มาตรา ๑๔๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๐๕

 มาตรา ๑๔๙๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาการสมรสของตนเปนโมฆะแลวแตกรณี ฝายนั้นมีสิทธิเรียกคาเล้ียงชีพไดดวย สิทธิเรียกคาเล้ียง
ชีพในกรณีนี้ ใหนํามาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกรองคาทดแทน หรือคาเล้ียงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายุความสอง
ปนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด สําหรับกรณีการสมรสเปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๔๙ 
มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ หรือนับแตวันที่รูถึงเหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆะ สําหรับ
กรณีการสมรสเปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๔๙๙/๑๑๐๖  ในกรณีที่การสมรสเปนโมฆะ ขอตกลงระหวางคูสมรสวา

ฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใดหรือฝายใดหรือทั้งสองฝายจะเปนผูออกเงินคา
อุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเทาใด ใหทําเปนหนังสือ หากตกลงกันไมไดใหศาลเปนผูช้ีขาด ใน
การพิจารณาชี้ขาดถาศาลเห็นวามีเหตุที่ถอนอํานาจปกครองของคูสมรสนั้นไดตามมาตรา ๑๕๘๒ 
ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูสมรสและสั่งใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได ทั้งนี้ ใหศาล
คํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคัญ และใหนําความในมาตรา ๑๕๒๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๐๐๑๐๗  การสมรสที่เปนโมฆะไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก

ผูกระทําการโดยสุจริตซึ่งไดมากอนมีการบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนสมรสตามมาตรา 
๑๔๙๗/๑ 
 

หมวด ๖ 
การสิ้นสุดแหงการสมรส 

   
มาตรา ๑๕๐๑  การสมรสยอมสิ้นสุดลงดวยความตาย การหยา หรือศาล

พิพากษาใหเพิกถอน 
 
มาตรา ๑๕๐๒  การสมรสที่เปนโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาใหเพิกถอน 
 
มาตรา ๑๕๐๓ เหตุที่จะขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะเหตุวาเปน

โมฆียะ มีเฉพาะในกรณีที่คูสมรสทําการฝาฝนมาตรา ๑๔๔๘ มาตรา ๑๕๐๕ มาตรา ๑๕๐๖ มาตรา 
๑๕๐๗ และมาตรา ๑๕๐๙ 

 

                                                 
๑๐๖

 มาตรา ๑๔๙๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๐๗
 มาตรา ๑๕๐๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๐๔  การสมรสที่เปนโมฆียะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๔๘ ผูมีสวนไดเสีย
ขอใหเพิกถอนการสมรสได แตบิดามารดาหรือผูปกครองที่ใหความยินยอมแลวจะขอใหเพิกถอน
การสมรสไมได 

ถาศาลมิไดส่ังใหเพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ 
หรือเมื่อหญิงมีครรภกอนอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ ใหถือวาการสมรสสมบูรณมาตั้งแตเวลา
สมรส 

 
มาตรา ๑๕๐๕  การสมรสที่ไดกระทําไปโดยคูสมรสฝายหนึ่งสําคัญผิดตัวคูสมรส

การสมรสนั้นเปนโมฆียะ 
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะสําคัญผิดตัวคูสมรสเปนอันระงับเมื่อเวลาได

ผานพนไปแลวเกาสิบวันนับแตวันสมรส 
 
มาตรา ๑๕๐๖  ถาคูสมรสไดทําการสมรสโดยถูกกลฉอฉลอันถึงขนาดซึ่งถามิได

มีกลฉอฉลนั้นจะไมทําการสมรส การสมรสนั้นเปนโมฆียะ 
ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่กลฉอฉลนั้นเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม 

โดยคูสมรสอกีฝายหนึ่งมิไดรูเห็นดวย 
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉอฉลเปนอันระงับเมื่อเวลาไดผานพนไป

แลวเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรไดรูถึงกลฉอฉล หรือเมื่อเวลาไดผานพนไปแลวหนึ่งป นับแต
วันสมรส 

 
มาตรา ๑๕๐๗  ถาคูสมรสไดทําการสมรสโดยถูกขมขูอันถึงขนาดซึ่งถามิไดมี

การขมขูนั้นจะไมทําการสมรส การสมรสนั้นเปนโมฆียะ 
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกขมขูเปนอันระงับ เมื่อเวลาไดผานพนไปแลว

หนึ่งปนับแตวันที่พนจากการขมขู 
 
มาตรา ๑๕๐๘  การสมรสที่เปนโมฆียะเพราะคูสมรสสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉอ

ฉลหรือถูกขมขู เฉพาะแตคูสมรสที่สําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขูเทานั้นขอเพิกถอน
การสมรสได 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปนบุคคลที่ถูกศาลส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถ ใหบุคคลซึ่งอาจรองขอตอศาลใหส่ังใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถ ตาม
มาตรา ๒๘ ขอเพิกถอนการสมรสไดดวย แตถาผูมีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปนคนวิกลจริตที่
ศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถ บุคคลดังกลาวจะรองขอเพิกถอนการสมรสก็ได แตตอง
ขอใหศาลสั่งใหคนวิกลจริตเปนคนไรความสามารถพรอมกันดวย ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหยกคํา
ขอใหศาลสั่งเปนคนไรความสามารถ ก็ใหศาลมีคําส่ังยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคล
ดังกลาวนั้นเสียดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คํา ส่ังศาลใหยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสอง  ไม
กระทบกระเทือนสิทธิการขอเพิกถอนการสมรสของคูสมรส แตคูสมรสจะตองใชสิทธินั้นภายใน
กําหนดระยะเวลาที่คูสมรสมีอยู ถาระยะเวลาดังกลาวเหลืออยูไมถึงหกเดือนนับแตวันที่ศาลมี
คําส่ังใหยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกลาวหรือไมมีเหลืออยูเลย ก็ใหขยายระยะเวลา
นั้นออกไปไดใหครบหกเดือนหรืออีกหกเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังใหยกคําขอเพิกถอนการ
สมรสของบุคคลดังกลาว แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๕๐๙  การสมรสที่มิไดรับความยินยอมของบุคคลดังกลาวในมาตรา 

๑๔๕๔ การสมรสนั้นเปนโมฆียะ 
 
มาตรา ๑๕๑๐  การสมรสที่เปนโมฆียะเพราะมิไดรับความยินยอมของบุคคล

ดังกลาวในมาตรา ๑๔๕๔ เฉพาะบุคคลที่อาจใหความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ เทานั้น ขอให
เพิกถอนการสมรสได 

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้เปนอันระงับเมื่อคูสมรสนั้นมีอายุครบ
ย่ีสิบปบริบูรณหรือเมื่อหญิงมีครรภ 

การฟองขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้ใหมีอายุความหนึ่งปนับแตวันทราบ
การสมรส 

 
มาตรา ๑๕๑๑  การสมรสที่ไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนนั้น ใหถือวาส้ินสุดลงใน

วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได 
เวนแตจะไดจดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๕๑๒  ใหนําบทบัญญัติวาดวยผลของการหยาโดยคําพิพากษามาใช

บังคับแกผลของการเพิกถอนการสมรสโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๑๓  ถาปรากฏวาคูสมรสที่ถูกฟองเพิกถอนการสมรสไดรูเห็นเปนใจ

ในเหตุแหงโมฆียะกรรม คูสมรสนั้นจะตองรับผิดใชคาทดแทนความเสียหายซึ่งคูสมรสอีกฝายหนึง่
ไดรับตอกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสิน เนื่องจากการสมรสนั้น และใหนํามาตรา ๑๕๒๕ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ถาหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึ่งทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง และไม
มีรายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยูระหวางสมรส คูสมรสที่ถูกฟองนั้น
จะตองรับผิดในคาเล้ียงชีพดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๒๖ ดวย 

 
มาตรา ๑๕๑๔  การหยานั้นจะทําไดแตโดยความยินยอมของทั้งสองฝายหรือโดย

คําพิพากษาของศาล 
การหยาโดยความยินยอมตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอย

สองคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕๑๕  เมื่อไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหยาโดย

ความยินยอมจะสมบูรณตอเมื่อสามีและภริยาไดจดทะเบียนการหยานั้นแลว 
 
มาตรา ๑๕๑๖  เหตุฟองหยามีดังตอไปนี้ 
(๑)๑๐๘ สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชู

หรือมีชู หรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
(๒) สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว ไมวาความประพฤติช่ัวนั้นจะเปนความผิดอาญา

หรือไม ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง 
(ก) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง 
(ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่

ประพฤติช่ัวอยูตอไป หรือ 
(ค) ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและ

ความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ  
อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
(๓) สามีหรือภริยาทําราย หรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือ

เหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้น
ฟองหยาได 

(๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้นฟอง
หยาได 

(๔/๑)๑๐๙ สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และไดถูกจําคุกเกิน
หนึ่งปในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปน
ใจในการกระทําความผิดนั้นดวย และการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับ
ความเสียหายหรือเดือนรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได  

(๔/๒)๑๑๐ สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉัน
สามีภริยาไดโดยปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําส่ังของศาลเปนเวลาเกินสามป 
ฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาได  

(๕)๑๑๑ สามีหรือภริยาถูกศาลส่ังใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ิน
ที่อยูเปนเวลาเกินสามปโดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 

                                                 
๑๐๘

 มาตรา ๑๕๑๖ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐๙
 มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๑๐

 มาตรา ๑๕๑๖ (๔/๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร
หรือทําการเปนปฏิปกษตอการที่เปนสามีหรือภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ ถาการกระทํานั้นถึง
ขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยา
มาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 

(๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะ
ยากจะหายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได อีกฝาย
หนึ่งฟองหยาได 

(๘) สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีก
ฝายหนึ่งฟองหยาได 

(๙) สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง
และโรคมีลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได  

(๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวม
ประเวณีไดตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 

 
มาตรา ๑๕๑๗ เหตุฟองหยาตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) และ (๒) ถาสามีหรือ

ภริยาแลวแตกรณี ไดยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําที่เปนเหตุหยานั้น ฝายที่ยินยอมหรือรู
เห็นเปนใจนั้นจะยกเปนเหตุฟองหยาไมได 

เหตุฟองหยาตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑๐) ถาเกิดเพราะการกระทําของอีกฝายหนึ่ง
อีกฝายหนึ่งนั้นจะยกเปนเหตุฟองหยาไมได 

ในกรณีฟองหยาโดยอาศัยเหตุแหงการผิดทัณฑบนตามมาตรา ๑๕๑๖ (๘) นั้น 
ถาศาลเห็นวาความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเปนเหตุใหทําทัณฑบนเปนเหตุเล็กนอยหรือไม
สําคัญเกี่ยวแกการอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข ศาลจะไมพิพากษาใหหยาก็ได 

 
มาตรา ๑๕๑๘  สิทธิฟองหยายอมหมดไปในเมื่อฝายที่มีสิทธิฟองหยาไดกระทํา

การอันแสดงใหเห็นวาไดใหอภัยในการกระทําของอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนเหตุใหเกิดสิทธิฟองหยานั้น
แลว 

 
มาตรา ๑๕๑๙ ๑๑๒ ในกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริตและมีเหตุ

หยาเกิดขึ้นไมวาเหตุนั้นจะไดเกิดขึ้นกอนหรือภายหลังการเปนคนวิกลจริต ใหบุคคลซึ่งอาจรองขอ
ตอศาลใหส่ังใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถตามมาตรา ๒๘ มีอํานาจฟองคูสมรสอีก
ฝายหนึ่งขอใหศาลพิพากษาใหหยาขาดจากกันและแบงทรัพยสินได ในกรณีเชนวานี้ ถายังมิไดมี

                                                                                                                                            
๑๑๑

 มาตรา ๑๕๑๖ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑๒
 มาตรา ๑๕๑๙  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๒
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังของศาลแสดงวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถก็ใหบุคคลดังกลาวขอรองขอตอ
ศาลในคดีเดียวกันนั้นใหศาลมีคําส่ังวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ 

เมื่อบุคคลดังกลาวเห็นสมควร จะรองขอตอศาลใหมีคําส่ังตามมาตรา ๑๕๒๖ 
หรือมาตรา ๑๕๓๐ ดวยก็ได 

ในกรณีที่คูสมรสซึ่งถูกอางวาเปนคนวิกลจริตยังไมไดถูกส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถ หากศาลเห็นวาคูสมรสนั้นยังไมเปนคนที่ควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็ใหยก
ฟองคดีนั้นเสีย ถาเห็นวาเปนบุคคลที่ควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถ แตยังไมสมควรจะใหมี
การหยา ก็ใหศาลส่ังใหคูสมรสนั้นเปนคนไรความสามารถโดยไมจะสั่งเร่ืองผูอนุบาลหรือจะตั้ง
ผูอ่ืนเปนผูอนุบาลตามมาตรา ๑๔๖๓ ก็ได คงพิพากษายกแตเฉพาะขอหยา ในกรณีเชนนี้ศาลจะ
ส่ังกําหนดคาเล้ียงชีพดวยก็ได ในกรณีที่ศาลเห็นวาคูสมรสนั้นวิกลจริตอันควรสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถและทั้งมีเหตุควรใหหยาดวย ก็ใหศาลส่ังในคําพิพากษาใหคูสมรสนั้นเปนคนไร
ความสามารถตั้งผูอนุบาลและใหหยา 

ในกรณีนี้ ถาศาลเห็นวาเหตุหยาที่ยกข้ึนอางในการฟองรองนั้นไมเหมาะสมแก
สภาพของคูสมรสซึ่งเปนคนไรความสามารถที่จะหยาจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งก็ดี ตามพฤติการณ
ไมสมควรที่จะใหมีการหยาขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไมใหหยาก็ได 

 
มาตรา ๑๕๒๐๑๑๓  ในกรณีหยาโดยความยินยอม ใหสามีภริยาทําความตกลง

เปนหนังสือวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด ถามิไดตกลงกันหรือตกลงกันไมได ให
ศาลเปนผูช้ีขาด 

ในกรณีหยาโดยคําพิพากษาของศาล ใหศาลซึ่งพิจารณาคดีฟองหยานั้นชี้ขาด
ดวยวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาช้ีขาดถาศาลเห็นวามีเหตุที่จะ
ถอนอํานาจปกครองของคูสมรสนั้นไดตามมาตรา ๑๕๘๒ ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูสมรส
และส่ังใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได ทั้งนี้ ใหศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของ
บุตรนั้นเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๑๕๒๑๑๑๔  ถาปรากฏวาผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามมาตรา 

๑๕๒๐ ประพฤติตนไมสมควร หรือภายหลังพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนตัวผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองโดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรเปน
สําคัญ 

 

                                                 
๑๑๓

 มาตรา ๑๕๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑๔
 มาตรา ๑๕๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๒๒  ถาสามีภริยาหยาโดยความยินยอม ใหทําความตกลงกันไวใน
สัญญาหยาวาสามีภริยาทั้งสองฝาย หรือสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งจะออกเงินคาอุปการะเลี้ยง
ดูบุตรเปนจํานวนเงินเทาใด 

ถาหยาโดยคําพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหยามิไดกําหนดเรื่องคา
อุปการะเลี้ยงดูบุตรไว ใหศาลเปนผูกําหนด 

 
มาตรา ๑๕๒๓๑๑๕  เมื่อศาลพิพากษาใหหยากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ 

(๑) ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผูซึ่งไดรับการอุปการะเลี้ยงดู
หรือยกยอง หรือผูซึ่งเปนเหตุแหงการหยานั้น 

สามีจะเรียกคาทดแทนจากผูซึ่งลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาวก็ได และภริยาจะ
เรียกคาทดแทนจากหญิงอ่ืนที่แสดงตนโดยเปดเผยเพื่อแสดงวาตนมีความสัมพันธกับสามีใน
ทํานองชูสาวก็ได 

ถาสามีหรือภริยายินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหอีกฝายหนึ่งกระทําการตามมาตรา 
๑๕๑๖ (๑)  หรือใหผูอ่ืนกระทําการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกคาทดแทนไมได 

 
มาตรา ๑๕๒๔  ถาเหตุแหงการหยาตามมาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔) หรือ (๖) 

เกิดข้ึนเพราะฝายผูตองรับผิดชอบกอใหเกิดขึ้นโดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนได จึงตอง
ฟองหยาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายที่ตองรับผิด 

 
มาตรา ๑๕๒๕  คาทดแทนตามมาตรา ๑๕๒๓ และมาตรา ๑๕๒๔ นั้น ใหศาล

วินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ โดยศาลจะสั่งใหชําระคร้ังเดียวหรือแบงชําระเปนงวดๆ มี
กําหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได 

ในกรณีที่ผูจะตองชําระคาทดแทนเปนคูสมรสของอีกฝายหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึง
จํานวนทรัพยสินที่คูสมรสนั้นไดรับไปจากการแบงสินสมรสเพราะการหยานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๕๒๖  ในคดีหยา ถาเหตุแหงการหยาเปนความผิดของคูสมรสฝายใด

ฝายหนึ่งแตฝายเดียว และการหยานั้นจะทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง เพราะไมมีรายไดพอจาก
ทรัพยสินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยูระหวางสมรส อีกฝายหนึ่งนั้นจะขอใหฝายที่ตองรับผิด
จายคาเล้ียงชีพใหได คาเล้ียงชีพนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได โดยคํานึงถึงความสามารถ
ของผูใหและฐานะของผูรับและใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ และ
มาตรา ๑๕๙๘/๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกรองคาเล้ียงชีพเปนอันสิ้นสุด ถามิไดฟองหรือฟองแยงในคดีหยานั้น 
 

                                                 
๑๑๕

 มาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๒๗  ถาหยาขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา ๑๕๑๖ (๗) 
หรือเพราะเหตุเปนโรคติดตออยางรายแรงตามมาตรา ๑๕๑๖ (๙) คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออก
คาเล้ียงชีพใหแกฝายที่วิกลจริตหรือฝายที่เปนโรคติดตอนั้นโดยคํานวณคาเล้ียงชีพอนุโลมตาม
มาตรา ๑๕๒๖  

 
มาตรา ๑๕๒๘  ถาฝายที่รับคาเล้ียงชีพสมรสใหม สิทธิรับคาเล้ียงชีพยอมหมด

ไป 
 
มาตรา ๑๕๒๙  สิทธิฟองรองโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๑๕๑๖ (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๖) หรือมาตรา ๑๕๒๓ ยอมระงับไปเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันผูกลาวอางรูหรือควรรู
ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกลาวอาง 

เหตุอันจะยกขึ้นฟองหยาไมไดแลวนั้น อาจนําสืบสนับสนุนคดีฟองหยาซึ่งอาศัย
เหตุอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๕๓๐  ขณะคดีฟองหยาอยูในระหวางพิจารณา ถาฝายใดรองขอ ศาล

อาจส่ังช่ัวคราวใหจัดการตามที่เห็นสมควร เชน ในเรื่องสินสมรส ที่พักอาศัย การอุปการะเล้ียงดู
สามีภริยาและการพิทักษอุปการะเลี้ยงดูบุตร 

 
มาตรา ๑๕๓๑  การสมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายนั้น การหยาโดยความ

ยินยอมของคูสมรสทั้งสองฝายมีผลนับแตเวลาจดทะเบียนการหยาเปนตนไป 
การหยาโดยคําพิพากษามีผลแตเวลาที่คําพิพากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุ

เส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตจะไดจดทะเบียนการหยานั้นแลว 
 
มาตรา ๑๕๓๒  เมื่อหยากันแลวใหจัดการแบงทรัพยสินของสามีภริยา 
แตในระหวางสามีภริยา 
(ก) ถาเปนการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ใหจัดการแบงทรัพยสิน

ของสามีภริยาตามที่มีอยูในเวลาจดทะเบียนการหยา 
(ข) ถาเปนการหยาโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสวนที่บังคับทรัพยสิน

ระหวางสามีภริยานั้น มีผลยอนหลังไปถึงวันฟองหยา 
 
มาตรา ๑๕๓๓  เมื่อหยากันใหแบงสินสมรสใหชายและหญิงไดสวนเทากัน 
 
มาตรา ๑๕๓๔  สินสมรสที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งจําหนายไปเพ่ือประโยชนตน

ฝายเดียวก็ดี จําหนายไปโดยเจตนาทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งเสียหายก็ดี จําหนายไปโดยมิไดรับ
ความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งในกรณีที่กฎหมายบังคับวาการจําหนายนั้นจะตองไดรับความ
ยินยอมของอีกฝายหนึ่งดวยก็ดี จงใจทําลายใหสูญหายไปก็ดี ใหถือเสมือนวาทรัพยสินนั้นยังคงมี
อยูเพ่ือจัดแบงสินสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ และถาคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดรับสวนแบงสินสมรสไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ครบตามจํานวนที่ควรจะได ใหคูสมรสฝายที่ไดจําหนายหรือจงใจทําลายสินสมรสนั้นชดใชจาก
สินสมรสสวนของตนหรือสินสวนตัว 

 
มาตรา ๑๕๓๕  เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ใหแบงความรับผิดในหนี้ที่จะตองรับผิด

ดวยกันตามสวนเทากัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
บิดามารดากับบุตร 
   

 
หมวด ๑ 
บิดามารดา 

   
 

มาตรา ๑๕๓๖  เด็กเกิดแตหญิงขณะเปนภริยาชายหรือภายในสามรอยสิบวัน 
นับแตวันที่การสมรสสิ้นสุดลง ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปน
สามี หรือเคยเปนสามี แลวแตกรณี 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกบุตรที่ เกิดจากหญิงกอนที่ไดมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงวาการสมรสเปนโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามรอยสิบวันนับแต
วันนั้น 

 
มาตรา ๑๕๓๗  ในกรณีที่หญิงทําการสมรสใหมนั้นเปนการฝาฝนมาตรา ๑๔๕๓ 

และคลอดบุตรภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่การสมรสสิ้นสุดลง ใหสันนิษฐานไวกอนวาเด็กที่
เกิดแตหญิงนั้นเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหม และหามมิใหนําขอ
สันนิษฐานในมาตรา ๑๕๓๖ ที่วาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีเดิมมาใชบังคับ ทั้งนี้ เวน
แตมีคําพิพากษาของศาลแสดงวาเด็กมิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหมนั้น 

 
มาตรา ๑๕๓๘๑๑๖  ในกรณีที่ชายหรือหญิงสมรสฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ เด็กที่เกิด

ในระหวางการสมรสที่ฝาฝนนั้น ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปน
สามีซึ่งไดจดทะเบียนสมรสครั้งหลัง 

ในกรณีที่หญิงสมรสฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ ถามีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาเด็ก
มิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีซึ่งไดจดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ใหนําขอสันนิษฐาน
ในมาตรา ๑๕๓๖ มาใชบังคับ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกเด็กที่เกิดภายในสามรอยสิบวันนับแต
วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหการสมรสเปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ ดวย 

 
มาตรา ๑๕๓๙๑๑๗  ในกรณีที่สันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของ

ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีตามมาตรา ๑๕๓๖ มาตรา ๑๕๓๗ หรือมาตรา ๑๕๓๘ ชายผูเปนหรือ
เคยเปนสามีจะไมรับเด็กเปนบุตรของตนก็ได โดยฟองเด็กกับมารดาเด็กรวมกันเปนจําเลยและ
                                                 

๑๑๖
 มาตรา ๑๕๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๑๗

 มาตรา ๑๕๓๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๒๙๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พิสูจนไดวาตนไมไดอยูรวมกับมารดาเด็กใน ระยะเวลาตั้งครรภคือระหวางหนึ่งรอยแปดสิบ
วันถึงสามรอยสิบวันกอนเด็กเกิด หรือตนไมสามารถเปนบิดาของเด็กไดเพราะเหตุอยางอ่ืน 

แตถาในขณะยื่นฟองมารดาเด็กไมมีชีวิตอยู จะฟองเด็กแตผูเดียวเปนจําเลยก็ได
ถาเด็กไมมีชีวิตอยูไมวามารดาของเด็กจะมีชีวิตอยูหรือไม จะยื่นคํารองขอใหศาลแสดงวาเด็กนั้น
ไมเปนบุตรก็ได ในกรณีที่มารดาของเด็กหรือทายาทของเด็กยังมีชีวิตอยู ใหศาลสงสําเนาคํารองนี้
ไปใหดวย และถาศาลเห็นสมควรจะสงสําเนาคํารองไปใหอัยการพิจารณาเพื่อดําเนินคดีแทนเด็ก
ดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๕๔๐๑๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๔๑  ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีจะฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรตาม

มาตรา ๑๕๓๙ ไมได ถาปรากฏวาตนเปนผูแจงการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดเองวาเปนบุตร
ของตน หรือจัดหรือยอมใหมีการแจงดังกลาว 

 
มาตรา ๑๕๔๒๑๑๙  การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร ชายผูเปนหรือเคยเปนสามี

ตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันรูถึงการเกิดของเด็ก แตหามมิใหฟองเมื่อพนสิบปนับแตวันเกิด
ของเด็ก 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลแสดงวาเด็กมิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผู
เปนสามีคนใหมตามมาตรา ๑๕๓๗ หรือชายผูเปนสามีในการสมรสครั้งหลังตามมาตรา ๑๕๓๘ 
ถาชายผูเปนหรือเคยเปนสามีซึ่งตองดวยบทสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของตน
ตามมาตรา ๑๕๓๖ ประสงคจะฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร ใหฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูวา
มีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๕๔๓๑๒๐  ในกรณีที่ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีไดฟองคดีไมรับเด็กเปน

บุตรแลว และตายกอนคดีนั้นถึงที่สุด ผูมีสิทธิไดรับมรดกรวมกับเด็กหรือผูจะเสียสิทธิรับมรดก
เพราะการเกิดของเด็กนั้นจะขอเขาเปนคูความแทนที่หรืออาจถูกเรียกใหเขามาเปนคูความแทนที่
ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีก็ได 

 

                                                 
๑๑๘

 มาตรา ๑๕๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๑๙
 มาตรา ๑๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๐

 มาตรา ๑๕๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๔๔๑๒๑  การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร ผูมีสิทธิไดรับมรดกรวมกับ
เด็กหรือผูจะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กอาจฟองไดในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) ชายผูเปนหรือเคยเปนสามีตายกอนพนระยะเวลาที่ชายผูเปนหรือเคยเปน
สามีจะพึงฟองได 

(๒) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผูเปนหรือเคยเปนสาม ี
การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรในกรณี (๑) ตองฟองภายในหกเดือนนับแตวันที่

รูถึงการตายของชายผูเปนหรือเคยเปนสามี การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรในกรณี (๒) ตองฟอง
ภายในหกเดือนนับแตวันที่รูถึงการเกิดของเด็ก แตไมวาเปนกรณีใด หามมิใหฟองเมื่อพนสิบปนบั
แตวันเกิดของเด็ก 

ใหนํามาตรา ๑๕๓๙ มาใชบังคับแกการฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๔๕๑๒๒  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงตอเด็กวาตนมิไดเปนบุตรสืบสายโลหิต

ของชายผูเปนสามีของมารดาตน เด็กจะรองขอตออัยการใหฟองคดีปฏิเสธความเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของชายนั้นก็ได 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง ถาเด็กไดรูขอเท็จจริงกอนบรรลุนิติภาวะวาตนมิได
เปนบุตรของชายผูเปนสามีของมารดา หามอัยการฟองคดีเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่เด็กบรรลุนิติ
ภาวะ แตถาเด็กรูขอเท็จจริงดังกลาวหลังจากบรรลุนิติภาวะแลว หามอัยการฟองคดีเมื่อพนหนึ่งป
นับแตวันที่เด็กรูเหตุนั้น 

ไมวากรณีใดๆ หามมิใหฟองคดีปฏิเสธความเปนบุตรเมื่อพนสิบปนับแตวันที่
เด็กบรรลุนิติภาวะ 

 
มาตรา ๑๕๔๖๑๒๓  เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับชาย ใหถือวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๑๕๔๗  เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิไดสมรสกัน จะเปนบุตรชอบดวย

กฎหมายตอเมื่อบิดามารดาไดสมรสกันในภายหลังหรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตรหรือศาล
พิพากษาวาเปนบุตร 

 

                                                 
๑๒๑

 มาตรา ๑๕๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๒๒
 มาตรา ๑๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๓

 มาตรา ๑๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙๙
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๔๘๑๒๔  บิดาจะจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายไดตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 

ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไมไดมาใหความยินยอมตอหนานายทะเบียน ให
นายทะเบียนแจงการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถาเด็กหรือมารดาเด็กไม
คัดคานหรือไมใหความยินยอมภายในหกสิบวันนับแตการแจงนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให
สันนิษฐานวาเด็กหรือมารดาเด็กไมใหความยินยอม ถาเด็กหรือมารดาเด็กอยูนอกประเทศไทยให
ขยายเวลานั้นเปนหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดคานวาผูขอจดทะเบียนไมใชบิดา หรือไมให
ความยินยอม หรือไมอาจใหความยินยอมได การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรตองมีคําพิพากษาของ
ศาล 

เมื่อศาลไดพิพากษาใหบิดาจดทะเบียนเด็กเปนบุตรได และบิดาไดนําคํา
พิพากษาไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให 

 
มาตรา ๑๕๔๙  เมื่อนายทะเบียนไดแจงการขอจดทะเบียนขอรับเด็กเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายไปยังเด็กและมารดาเด็กตามมาตรา ๑๕๔๘ แลว ไมวาเด็กหรือมารดาเด็กจะ
คัดคานการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรตามมาตรา ๑๕๔๘ หรือไม ภายในกําหนดเวลาไมเกินเกา
สิบวันนับแตวันแจงการขอจดทะเบียนถึงเด็กหรือมารดาเด็ก เด็กหรือมารดาเด็กอาจแจงใหนาย
ทะเบียนจดบันทึกไวไดวาผูขอจดทะเบียนไมสมควรเปนผูใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด 

เมื่อไดมีคําแจงของเด็กหรือมารดาเด็กดังกลาวในวรรคหนึ่งแลว แมจะไดมีการ
จดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรตามมาตรา ๑๕๔๘ บิดาของเด็กก็ยังใชอํานาจปกครองบางสวนหรือ
ทั้งหมดตามที่เด็กหรือมารดาเด็กแจงวาบิดาไมสมควรเปนผูใชอํานาจปกครองนั้นไมได จนกวา
ศาลจะพิพากษาใหบิดาของเด็กใชอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด หรือกําหนดเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันที่เด็กหรือมารดาเด็กแจงตอนายทะเบียนวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรไมสมควรใช
อํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมดนั้นไดลวงพนไปโดยเด็กหรือมารดาเด็กมิไดรองขอตอศาลให
พิพากษาวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรไมเปนผูสมควรใชอํานาจปกครองบางสวนหรือ
ทั้งหมด 

ในคดีที่ศาลพิพากษาวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรเปนผูไมสมควรใช
อํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมด ศาลจะพิพากษาในคดีเดียวกันนั้นใหผูใดเปนผูใชอํานาจ
ปกครองหรือเปนผูปกครองเพื่อการปกครองบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 

 
มาตรา ๑๕๕๐๑๒๕  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๒๔

 มาตรา ๑๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๒๕
 มาตรา ๑๕๕๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕๕๑  ในกรณีที่มีการคัดคานวาผูซึ่งขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรมิใช

บิดาของเด็ก เมื่อผูซึ่งขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรนําคดีไปสูศาลขอใหศาลพิพากษาวาผูขอจด
ทะเบียนรับเด็กเปนบุตรเปนบิดาของเด็ก เด็กหรือมารดาเด็กจะขอใหศาลพิพากษาในคดีเดียวกัน
นั้นก็ไดวาผูขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรแมจะเปนบิดาของเด็ก ก็เปนผูไมสมควรใชอํานาจ
ปกครองบางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีเชนวานี้ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๕๔๙ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๕๒๑๒๖  ในกรณีที่เด็กไมมีมารดาหรือมีมารดาแตมารดาถูกถอน

อํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมดและศาลไดตั้งผูอ่ืนเปนผูปกครองบางสวนหรือทั้งหมดไวกอน
มีการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร บิดาซึ่งจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายแลวจะรอง
ขอตอศาลใหมีคําส่ังถอนความเปนผูปกครองบางสวน หรือทั้งหมดของผูปกครองและใหบิดาเปน
ผูใชอํานาจปกครองก็ได ถาศาลเห็นวาบิดาอาจใชอํานาจปกครองเพื่อความผาสุกและประโยชน
ของเด็กไดดีย่ิงกวาผูปกครอง ศาลจะมีคําส่ังถอนความเปนผูปกครองบางสวนหรือทั้งหมดของ
ผูปกครองและใหบิดาเปนผูใชอํานาจปกครองก็ได 

 
มาตรา ๑๕๕๓๑๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๕๔  ผูมีสวนไดเสียจะขอใหศาลถอนการจดทะเบียนเด็กรับเปนบุตร 

เพราะเหตุวาผูขอใหจดทะเบียนนั้นมิใชบิดาก็ได แตตองฟองภายในสามเดือนนับแตวันที่รูการจด
ทะเบียนนั้น อนึ่ง หามมิใหฟองเมื่อพนสิบปนับแตวันจดทะเบียน 

 
มาตรา ๑๕๕๕๑๒๘  ในคดีฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ให

สันนิษฐานไวกอนวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี ้

(๑) เมื่อมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดา
โดยมิชอบดวยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได 

(๒) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชูสาวหรือมีการลอลวงรวมประเวณีกับ
หญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภได 

(๓) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน 

                                                 
๑๒๖

 มาตรา ๑๕๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๒๗
 มาตรา ๑๕๕๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๒๘

 มาตรา ๑๕๕๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดวาเด็กเปนบุตรโดยมีหลักฐานวาบิดาเปนผู
แจงการเกิดหรือรูเห็นยินยอมในการแจงนั้น 

(๕) เมื่อบิดามารดาไดอยูกินดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดา
อาจตั้งครรภได 

(๖) เมื่อไดมีการรวมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจ
ตั้งครรภได และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเด็กนั้นมิไดเปนบุตรของชายอื่น 

(๗) เมื่อมีพฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตร 
พฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตรนั้น ใหพิจารณาขอเท็จจริงที่แสดง

ความเกี่ยวของฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหวางตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอางวาตนสังกัดอยู
เชน บิดาใหการศึกษา ใหความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมใหเด็กนั้นใชช่ือสกุลของตนหรือโดยเหตุ
ประการอื่น 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวขางตน ถาปรากฏวาชายไมอาจเปนบิดาของเด็กนั้น 
ได ใหยกฟองเสีย 
 

มาตรา ๑๕๕๖  การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรในระหวางที่เด็กเปนผูเยาว ถา
เด็กมีอายุยังไมครบสิบหาปบริบูรณ ผูแทนโดยชอบธรรมของเด็กเปนผูฟองแทน ในกรณีที่เด็กไม
มีผูแทนโดยชอบธรรม หรือมีแตผูแทนโดยชอบธรรมไมสามารถทําหนาที่ได ญาติสนิทของเด็ก
หรืออัยการอาจรองขอตอศาลใหตั้งผูแทนเฉพาะคดีเพ่ือทําหนาที่ฟองคดีแทนเด็กก็ได 

เมื่อเด็กมีอายุสิบหาปบริบูรณ เด็กตองฟองเอง ทั้งนี้โดยไมจําตองไดรับความ
ยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 

ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแลว จะตองฟองคดีภายในหนึ่งปนับแตวันบรรลุนิติ
ภาวะ 

ในกรณีที่เด็กตายในระหวางที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรอยู
ผูสืบสันดานของเด็กจะฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรก็ได ถาผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจ
ขอใหรับเด็กเปนบุตรมากอนวันที่เด็กนั้นตาย ผูสืบสันดานของเด็กจะตองฟองภายในหนึ่งปนับแต
วันที่เด็กนั้นตาย ถาผูสืบสันดานของเด็กไดรูเหตุที่อาจขอใหรับเด็กเปนบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย 
ผูสืบสันดานของเด็กจะตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่รูเหตุดังกลาว แตทั้งนี้ ตองไมพนสิบป
นับแตวันที่เด็กนั้นตาย 

การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรในระหวางที่ผูสืบสันดานของเด็กเปนผูเยาว ให
นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๕๗๑๒๙  การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ใหมีผล

นับแตวันที่เด็กเกิด แตทั้งนี้จะอางเปนเหตุเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตใน

                                                 
๑๒๙

 มาตรา ๑๕๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระหวางเวลาตั้งแตเด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาไดสมรสกันหรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร
หรือศาลพิพากษาถึงที่สุดวาเปนบุตรไมได 

 
มาตรา ๑๕๕๘  การฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรของผูตายที่ไดฟองภายใน

กําหนดอายุความมรดก ถาศาลไดพิพากษาวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย เด็กนั้นมี
สิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 

ในกรณีที่ไดมีการแบงมรดกไปแลว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยเรื่องลาภมิควรไดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๕๙  เมื่อไดจดทะเบียนเด็กเปนบุตรแลวจะถอนมิได 
 
มาตรา ๑๕๖๐  บุตรเกิดระหวางสมรสซึ่งศาลพิพากษาใหเพิกถอนภายหลังนั้น 

ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย 
 

หมวด ๒ 
สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบตุร 

   
 
มาตรา ๑๕๖๑  บุตรมีสิทธิใชช่ือสกุลของบิดา 
ในกรณีที่บิดาไมปรากฏ บุตรมีสิทธิใชช่ือสกุลของมารดา 
 
มาตรา ๑๕๖๒  ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได แต

เมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ อัยการจะยกคดีข้ึนวากลาวก็ได 
 
มาตรา ๑๕๖๓  บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
 
มาตรา ๑๕๖๔  บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควร

แกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว 
บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะผูทุพพล

ภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได 
 
มาตรา ๑๕๖๕  การรองขอคาอุปการะเล้ียงดูบุตรหรือขอใหบุตรไดรับการ

อุปการะเลี้ยงดูโดยประการอื่น นอกจากอัยการจะยกคดีข้ึนวากลาวตามมาตรา ๑๕๖๒ แลว บิดา
หรือมารดาจะนําคดีข้ึนวากลาวก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๖๖๑๓๐  บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจปกครองของบิดา
มารดา 

อํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดาในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) มารดาหรือบิดาตาย 
(๒) ไมแนนอนวามารดาหรือบิดามีชีวิตอยูหรือตาย 
(๓) มารดาหรือบิดาถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ 
(๔) มารดาหรือบิดาตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟนเฟอน 
(๕) ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา 
(๖) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหตกลงกันได 
 
มาตรา ๑๕๖๗  ผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิ 
(๑) กําหนดที่อยูของบุตร 
(๒) ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน 
(๓) ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป 
(๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๕๖๘  เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาไดสมรสกับบุคคลอื่น อํานาจปกครอง

ที่มีตอบุตรอยูกับผูที่บุตรนั้นติดมา 
 
มาตรา ๑๕๖๙  ผูใชอํานาจปกครองเปนผูแทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีที่

บุตรถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูใชอํานาจปกครองยอม
เปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๕๖๙/๑๑๓๑  ในกรณีที่ผูเยาวถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถและ

ศาลมีคําส่ังตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใชผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองเปนผูอนุบาลใหคําส่ังนั้นมีผล
เปนการถอนผูใชอํานาจปกครอง หรือผูปกครองที่เปนอยูในขณะนั้น 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไมมีคูสมรสถูกศาลส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ใหบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเปนผูอนุบาลหรือผู
พิทักษแลวแตกรณี เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืน 

 

                                                 
๑๓๐

 มาตรา ๑๕๖๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๓๑
 มาตรา ๑๕๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๗๐  คําบอกกลาวที่ผูใชอํานาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๖ หรือ
มาตรา ๑๕๖๘ แจงไปหรือรับแจงมา ใหถือวาเปนคําบอกกลาวที่บุตรไดแจงไปหรือรับแจงมา 

 
มาตรา ๑๕๗๑  อํานาจปกครองนั้น รวมทั้งการจัดการทรัพยสินของบุตรดวย 

และใหจัดการทรัพยสินนั้นดวยความระมัดระวังเชนวิญูชนจะพึงกระทํา 
 
มาตรา ๑๕๗๒  ผูใชอํานาจปกครองจะทําหนี้ที่บุตรจะตองทําเองโดยมิไดรับ

ความยินยอมของบุตรไมได 
 
มาตรา ๑๕๗๓  ถาบุตรมีเงินได ใหใชเงินนั้นเปนคาอุปการะเล้ียงดูและ

การศึกษากอน สวนที่เหลือผูใชอํานาจปกครองตองเก็บรักษาไวเพ่ือสงมอบแกบุตร แตถาผูใช
อํานาจปกครองไมมีเงินไดเพียงพอแกการครองชีพตามสมควรแกฐานะ ผูใชอํานาจปกครองจะใช
เงินนั้นตามสมควรก็ได เวนแตจะเปนเงินไดที่เกิดจากทรัพยสินโดยการใหโดยเสนหาหรือ
พินัยกรรมซึ่งมีเง่ือนไขวามิใหผูใชอํานาจปกครองไดประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๕๗๔๑๓๒  นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพยสินของผูเยาวดังตอไปนี้ ผูใช

อํานาจปกครองจะกระทํามิได เวนแตศาลจะอนุญาต 
(๑) ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิ

จํานอง ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
(๒) กระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งทรัพยสิทธิของผูเยาวอัน

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
(๓) กอตั้งภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพัน

ในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย 
(๔) จําหนายไปทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งสิทธิเรียกรองที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยสิทธิ

ในอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได หรือสิทธิเรียกรองที่จะใหทรัพยสินเชนวา
นั้นของผูเยาวปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยูเหนือทรัพยสินนั้น 

(๕) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป 
(๖) กอขอผูกพันใด ๆ ที่มุงใหเกิดผลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๗) ใหกูยืมเงิน 
(๘) ใหโดยเสนหา เวนแตจะเอาเงินไดของผูเยาวใหแทนผูเยาวเพ่ือการกุศล

สาธารณะ เพ่ือการสังคม หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแกฐานานุรูปของผูเยาว 
(๙) รับการใหโดยเสนหาที่มีเง่ือนไขหรือคาภาระติดพัน หรือไมรับการใหโดย

เสนหา 

                                                 
๑๓๒

 มาตรา ๑๕๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลใหผูเยาวตองถูกบังคับชําระหนี้หรือ
ทํานิติกรรมอื่นที่มีผลใหผูเยาวตองรับเปนผูรับชําระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น 

(๑๑) นําทรัพยสินไปแสวงหาผลประโยชนนอกจากในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 
๑๕๙๘/๔ (๑) (๒) หรือ (๓) 

(๑๒) ประนีประนอมยอมความ 
(๑๓) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
 
มาตรา ๑๕๗๕  ถาในกิจการใด ประโยชนของผูใชอํานาจปกครองหรือประโยชน

ของคูสมรสหรือบุตรของผูใชอํานาจปกครองขัดกับประโยชนของผูเยาว ผูใชอํานาจปกครองตอง
ไดรับอนุญาตจากศาลกอนจึงทํากิจการนั้นได มิฉะนั้นเปนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๕๗๖  ประโยชนของผูใชอํานาจปกครอง หรือของคูสมรสหรือบุตรของ

ผูใชอํานาจปกครองตามมาตรา ๑๕๗๕ ใหหมายความรวมถึงประโยชนในกิจการดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑) ประโยชนในกิจการที่กระทํากับหางหุนสวนสามัญที่บุคคลดังกลาวนั้นเปน
หุนสวน 

(๒) ประโยชนในกิจการที่กระทํากับหางหุนสวนจํากัดที่บุคคลดังกลาวนั้นเปน
หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด 

 
มาตรา ๑๕๗๗๑๓๓  บุคคลใดจะโอนทรัพยสินใหผูเยาวโดยพินัยกรรมหรือโดย

การใหโดยเสนหาซึ่งมีเง่ือนไขใหบุคคลอื่นนอกจากผูใชอํานาจปกครองเปนผูจัดการจนกวาผูเยาว
จะบรรลุนิติภาวะก็ได ผูจัดการนั้นตองเปนผูซึ่งผูโอนระบุช่ือไว หรือถามิไดระบุไวก็ใหศาลส่ังแต
การจัดการทรัพยสินนั้นตองอยูภายใตบังคับมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ 

 
มาตรา ๑๕๗๘  ในกรณีที่อํานาจปกครองสิ้นไปเพราะผูเยาวบรรลุนิติภาวะ ผูใช

อํานาจปกครองตองรีบสงมอบทรัพยสินที่จัดการและบัญชีในการนั้นใหผูบรรลุนิติภาวะเพ่ือรับรอง 
ถามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพยสินนั้น ก็ใหสงมอบพรอมกับบัญชี 

ในกรณีที่อํานาจปกครองสิ้นไปเพราะเหตุอ่ืนนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ให
มอบทรัพยสิน บัญชี และเอกสารที่เก่ียวกับเรื่องจัดการทรัพยสินใหแกผูใชอํานาจปกครอง ถามี 
หรือผูปกครองแลวแตกรณี เพ่ือรับรอง 

 
มาตรา ๑๕๗๙  ในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งถึงแกความตายและมีบุตรที่เกิด

ดวยกันและคูสมรสอีกฝายหนึ่งจะสมรสใหม ถาคูสมรสนั้นไดครอบครองทรัพยสินอันเปนสัดสวน
ของบุตรไวอยางถูกตองแลว จะสงมอบทรัพยสินใหแกบุตรในเมื่อสามารถจัดการก็ได หรือ

                                                 
๑๓๓

 มาตรา ๑๕๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มิฉะนั้นจะเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหบุตรเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็ได แตถาทรัพยสินใดเปนจําพวกที่
ระบุไวในมาตรา ๔๕๖ หรือที่มีเอกสารเปนสําคัญ ใหลงช่ือบุตรเปนเจาของรวมในเอกสารนั้น 
กอนที่จะจัดการดังกลาวคูสมรสนั้นจะทําการสมรสมิได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลจะมีคําส่ังใหคูสมรสดังกลาวทําการสมรสไปกอน
ก็ได คําส่ังศาลเชนวานี้ ใหระบุไวดวยวาใหคูสมรสปฏิบัติการแบงแยกทรัพยสินและทําบัญชี
ทรัพยสิน ตามความในวรรคหนึ่งภายในกําหนดเวลาเทาใด ภายหลังการสมรสนั้นดวย 

ในกรณีที่การสมรสไดกระทําไปโดยมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่คู
สมรสไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลดังกลาวในวรรคสอง เมื่อความปรากฏแกศาลเอง หรือเมื่อญาติ
ของผูเยาวหรืออัยการรองขอ ศาลมีอํานาจสั่งใหถอนอํานาจปกครองจากคูสมรสนั้น หรือจะมอบ
ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําบัญชีและลงชื่อบุตรเปนเจาของรวมในเอกสารดังกลาวแทนโดยใหคู
สมรสเสียคาใชจายก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาบุตรบุญธรรมของคูสมรสที่ตายไปและที่ม ี
ชีวิตอยูทั้งสองฝายเปนบตุรที่เกิดจากคูสมรส 
 

มาตรา ๑๕๘๐๑๓๔  ผูเยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว ผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง
จะใหการรับรองการจัดการทรัพยสินของผูเยาวไดตอเมื่อไดรับมอบทรัพยสินบัญชีและเอกสาร
ตามมาตรา ๑๕๗๘ แลว 

 
มาตรา ๑๕๘๑  คดีเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินในระหวางผูเยาวกับผูใชอํานาจ

ปกครองนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนหนึ่งปนับแตเวลาที่อํานาจปกครองสิ้นไป 
ถาอํานาจปกครองสิ้นไปขณะบุตรยังเปนผูเยาวอยู ใหเร่ิมนับอายุความในวรรค

หนึ่งตั้งแตเวลาที่ผูเยาวบรรลุนิติภาวะ หรือเมื่อมีผูแทนโดยชอบธรรมขึ้นใหม 
 
มาตรา ๑๕๘๒  ถาผูใชอํานาจปกครองเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถโดยคําส่ังของศาลก็ดี ใชอํานาจปกครองเกี่ยวแกตัวผูเยาวโดยมิชอบก็ดี ประพฤติช่ัว
รายก็ดี ในกรณีเหลานี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะส่ังเมื่อญาติของผูเยาวหรืออัยการรองขอใหถอนอํานาจ
ปกครองเสียบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 

ถาผูใชอํานาจปกครองลมละลายก็ดี หรือจัดการทรัพยสินของผูเยาวในทางที่ผิดจน
อาจเปนภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งใหถอนอํานาจจัดการทรัพยสินเสียก็ได 

 
มาตรา ๑๕๘๓  ผูถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมดนั้น ถาเหตุดังกลาว

ไวในมาตรากอนสิ้นไปแลว และเมื่อตนเองหรือญาติของผูเยาวรองขอ ศาลจะส่ังใหมีอํานาจ
ปกครองดังเดิมก็ได 

 

                                                 
๑๓๔

 มาตรา ๑๕๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๘๔  การที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนหรือ
ทั้งหมด ไมเปนเหตุใหผูนั้นพนจากหนาที่อุปการะเลี้ยงดูผูเยาวตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๕๘๔/๑๑๓๕  บิดาหรือมารดายอมมีสิทธิที่จะติดตอกับบุตรของตนไดตาม

ควรแกพฤติการณ ไมวาบุคคลใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองก็ตาม 
 

หมวด ๓ 
ความปกครอง 

   
 

มาตรา ๑๕๘๕  บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและไมมีบิดามารดาหรือบิดามารดา
ถูกถอนอํานาจปกครองเสียแลวนั้น จะจัดใหมีผูปกครองขึ้นในระหวางที่เปนผูเยาวก็ได 

ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนตามมาตรา ๑๕๘๒ 
วรรคหนึ่ง ศาลจะตั้งผูปกครองในสวนที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองนั้นก็ได หรือ
ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองถูกถอนอํานาจจัดการทรัพยสินตามมาตรา ๑๕๘๒ วรรคสอง ศาลจะ
ตั้งผูปกครองเพื่อจัดการทรัพยสินก็ได๑๓๖ 

 
มาตรา ๑๕๘๖๑๓๗  ผูปกครองตามมาตรา ๑๕๘๕ นั้น ใหตั้งโดยคําส่ังศาลเมื่อมี

การรองขอของญาติของผูเยาว อัยการ หรือผูซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายทีหลังไดระบุช่ือไวใน
พินัยกรรมใหเปนผูปกครอง 

ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๙๐ การตั้งผูปกครองนั้นถามีขอกําหนดพินัยกรรมก็ให
ศาลตั้งตามขอกําหนดพินัยกรรม เวนแตพินัยกรรมนั้นไมมีผลบังคับหรือบุคคลที่ระบุช่ือไวใน
พินัยกรรมนั้นเปนบุคคลที่ตองหามมิใหเปนผูปกครองตามมาตรา ๑๕๘๗ 

 
มาตรา ๑๕๘๗  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวอาจถูกตั้งเปนผูปกครองได เวนแต 
(๑) ผูซึ่งศาลส่ังวาเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๒) ผูซึ่งเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ผูซึ่งไมเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาวหรือทรัพยสินของผูเยาว 
(๔) ผูซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผูเยาว ผูบุพการีหรือพ่ีนองรวมบิดามารดา

หรือรวมแตบิดาหรือมารดากับผูเยาว 

                                                 
๑๓๕

 มาตรา ๑๕๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๓๖
 มาตรา ๑๕๘๕ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๓๗

 มาตรา ๑๕๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)๑๓๘ ผูซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายไดทําหนังสือระบุช่ือหามไวมิใหเปนผูปกครอง 
 
มาตรา ๑๕๘๘๑๓๙  หากปรากฏวาบุคคลที่ศาลตั้งใหเปนผูปกครองเปนผู

ตองหามมิใหเปนผูปกครองตามมาตรา ๑๕๘๗ อยูในขณะที่ศาลตั้งใหเปนผูปกครองโดยปรากฏ
แกศาลเองหรือผูมีสวนไดเสียหรืออัยการรองขอ ใหศาลสั่งเพิกถอนคําส่ังตั้งผูปกครองนั้นเสียและ
มีคําส่ังเก่ียวกับผูปกครองตอไปตามที่เห็นสมควร 

การเพิกถอนคําส่ังตั้งผูปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของ
บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต เวนแตในกรณีการเพิกถอนคําส่ังตั้งผูปกครองที่ตองหาม
ตามมาตรา ๑๕๘๗ (๑) หรือ (๒) การกระทําของผูปกครองไมผูกพันผูเยาวไมวาบุคคลภายนอก
จะไดกระทําการโดยสุจริตหรือไม 

 
มาตรา ๑๕๘๙๑๔๐  (ถูกยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๙๐๑๔๑  ผูปกครองมีไดคราวหนึ่งเพียงคนเดียว แตในกรณีมี

ขอกําหนดพินัยกรรมใหตั้งผูปกครองหลายคนหรือเมื่อมีผูรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ใหศาล
มีอํานาจตั้งผูปกครองไดตามจํานวนที่ศาลเห็นวาจําเปน ในกรณีที่ตั้งผูปกครองหลายคนศาลจะ
กําหนดใหผูปกครองเหลานั้นกระทําการรวมกันหรือกําหนดอํานาจเฉพาะสําหรับคนหนึ่ง ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๕๙๑๑๔๒  ความเปนผูปกครองนั้นเริ่มแตวันทราบคําส่ังตั้งของศาล 
 
มาตรา ๑๕๙๒๑๔๓  ใหผูปกครองรีบทําบัญชีทรัพยสินของผูอยูในปกครองให

เสร็จภายในสามเดือนนับแตวันที่ทราบคําส่ังตั้งของศาล แตผูปกครองจะรองตอศาลกอนสิ้น
กําหนดขอใหยืดเวลาก็ได 

                                                 
๑๓๘

 มาตรา ๑๕๘๗ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๓๙
 มาตรา ๑๕๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๐

 มาตรา ๑๕๘๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๔๑
 มาตรา ๑๕๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๔๒

 มาตรา ๑๕๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๔๓
 มาตรา ๑๕๙๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีนั้นตองมีพยานรับรองความถูกตองอยางนอยสองคน พยานสองคนนั้นตอง
เปนผูบรรลุนิติภาวะและเปนญาติของผูอยูในปกครอง แตถาหาญาติไมไดจะใหผูอ่ืนเปนพยานก็
ได 

 
มาตรา ๑๕๙๓  ใหผูปกครองยื่นสําเนาบัญชีทรัพยสินที่ตนรับรองวาถูกตองตอ

ศาลฉบับหนึ่งภายในสิบวันนับแตวันที่ไดทําบัญชีทรัพยสินแลว และศาลจะสั่งใหผูปกครองชี้แจง
เพ่ิมเติมหรือใหนําเอกสารมาประกอบเพื่อแสดงใหเห็นวาบัญชีนั้นถูกตองแลวก็ได 

ถาศาลมิไดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนภายในสิบหาวันนับแตวันยื่นบัญชี หรือวันชี้แจง
เพ่ิมเติม หรือวันนําเอกสารยื่นประกอบแลวแตกรณี ใหถือวาศาลยอมรับบัญชีนั้นแลว๑๔๔ 

 
มาตรา ๑๕๙๔  ถาผูปกครองไมปฏิบัติเก่ียวแกการทําบัญชีทรัพยสินหรือการยื่น

บัญชีทรัพยสินใหถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๙๒ หรือมาตรา ๑๕๙๓ หรือไม
ปฏิบัติตามคําส่ังศาลซึ่งส่ังตามมาตรา ๑๕๙๓ หรือศาลไมพอใจในบัญชีทรัพยสินเพราะทําข้ึนดวย
ความเลินเลออยางรายแรงหรือไมสุจริต หรือเห็นไดชัดวาผูปกครองหยอนความสามารถ ศาลจะ
ส่ังถอนผูปกครองนั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๑๕๙๕  กอนที่ศาลยอมรับบัญชีนั้น หามมิใหผูปกครองทํากิจการใด เวน

แตเปนการเรงรอนและจําเปน แตจะยกขอหามดังกลาวข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการ
โดยสุจริตและเสียคาตอบแทนไมได 

 
มาตรา ๑๕๙๖  ถามีหนี้เปนคุณแกผูปกครองแตเปนโทษตอผูอยูในปกครอง

หรือเปนคุณแกผูอยูในปกครองแตเปนโทษตอผูปกครอง ใหผูปกครองแจงขอความเหลานั้นตอ
ศาลกอนลงมือทําบัญชีทรัพยสิน 

ถาผูปกครองรูวามีหนี้เปนคุณแกตนแตเปนโทษตอผูอยูในปกครอง และมิได
แจงขอความนั้นตอศาล หนี้ของผูปกครองนั้นยอมสูญไป 

ถาผูปกครองรูวามีหนี้เปนโทษตอตน แตเปนคุณแกผูอยูในปกครอง และมิได
แจงขอความนั้นตอศาล ศาลจะสั่งถอนผูปกครองก็ได 

 
มาตรา ๑๕๙๗  เมื่อศาลเห็นสมควรโดยลําพัง หรือเมื่อผูมีสวนไดเสียหรือ

อัยการรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูปกครอง 
(๑) หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครอง ตลอดจน

การมอบคืนทรัพยสินนั้น 
(๒) แถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินของผูอยูในปกครอง 
 

                                                 
๑๔๔

 มาตรา ๑๕๙๓ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๙๘  ในระหวางปกครอง ถาผูอยูในปกครองไดทรัพยสินอันมีคามา
โดยทางมรดกหรือการใหโดยเสนหา ใหนํามาตรา ๑๕๙๒ ถึงมาตรา ๑๕๙๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑  ใหผูปกครองทําบัญชีทรัพยสินสงตอศาลปละคร้ังนับแตวัน

เปนผูปกครอง แตเมื่อศาลไดรับบัญชีปแรกแลวจะสั่งใหสงบัญชีเชนวานั้นในระยะเวลาเกินหนึ่งป
ก็ได 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒  ผูปกครองมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับผูใชอํานาจปกครอง

ตามมาตรา ๑๕๖๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๖๗ 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓  ผูปกครองเปนผูแทนโดยชอบธรรมของผูอยูในปกครอง 
ใหนํามาตรา ๑๕๗๐ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๒ มาตรา ๑๕๗๔ มาตรา 

๑๕๗๕ มาตรา ๑๕๗๖ และมาตรา ๑๕๗๗ มาใชบังคับแกผูปกครองและผูอยูในปกครองโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๔  เงินไดของผูอยูในปกครองนั้น ผูปกครองยอมใชไดตาม

สมควรเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผูอยูในปกครอง ถามีเหลือใหใชเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน เฉพาะในเรื่องตอไปนี ้

(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลไทยค้ําประกัน 
(๒) รับขายฝากหรือรับจํานองอสังหาริมทรัพยในลําดับแรก แตจํานวนเงินที่รับ

ขายฝากหรือรับจํานองตองไมเกินกึ่งราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้น 
(๓) ฝากประจําในธนาคารที่ไดตั้งข้ึนโดยกฎหมายหรือที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการในราชอาณาจักร 
(๔) ลงทุนอยางอ่ืนซึ่งศาลอนุญาตเปนพิเศษ 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๕  ถาผูอยูในปกครองรูจักผิดชอบและมีอายุไมต่ํากวาสิบหาป

บริบูรณเมื่อผูปกครองจะทํากิจการใดที่สําคัญ ใหปรึกษาหารือผูอยูในปกครองกอนเทาที่จะทําได 
การที่ผูอยูในปกครองไดยินยอมดวยนั้นหาคุมผูปกครองใหพนจากความรับผิด

ไม 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๖๑๔๕  ความปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผูอยูในปกครองตายหรือบรรลุ

นิติภาวะ 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๗๑๔๖  ความเปนผูปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผูปกครอง 

                                                 
๑๔๕

 มาตรา ๑๕๙๘/๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยไดรับอนุญาตจากศาล 
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ถูกถอนโดยคําส่ังศาล 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๘๑๔๗  ใหศาลสั่งถอนผูปกครองในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูปกครองละเลยไมกระทําการตามหนาที่ 
(๒) ผูปกครองประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที่ 
(๓) ผูปกครองใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
(๔) ผูปกครองประพฤติมิชอบซึ่งไมสมควรแกหนาที ่
(๕) ผูปกครองหยอนความสามารถในหนาที่จนนาจะเปนอันตรายแกประโยชน

ของผูอยูในปกครอง 
(๖) มีกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๕๘๗ (๓) (๔) หรือ (๕) 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๙  การรองขอใหถอนผูปกครองตามมาตรา ๑๕๙๘/๘ นั้น ผูอยู

ในปกครองซึ่งมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ หรือญาติของผูอยูในปกครองหรืออัยการจะเปนผู
รองขอก็ได 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๐  ในระหวางพิจารณาคํารองขอใหถอนผูปกครอง ศาลจะตั้ง

ผูจัดการชั่วคราวใหจัดการทรัพยสินของผูอยูในปกครองแทนผูปกครองก็ได 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๑  ถาความปกครองหรือความเปนผูปกครองสิ้นสุดลง ให

ผูปกครองหรือทายาทรีบสงมอบทรัพยสินที่จัดการแกผูอยูในปกครอง หรือทายาทหรือผูปกครอง
คนใหม และใหทําบัญชีในการจัดการทรัพยสินสงมอบภายในเวลาหกเดือน และถามีเอกสาร
เก่ียวกับเรื่องจัดการทรัพยสินนั้นก็ใหสงมอบพรอมกับบัญชี แตเมื่อผูปกครองหรือทายาทรองขอ
ศาลจะสั่งใหยืดเวลาก็ได 

ใหนํามาตรา ๑๕๘๐ และมาตรา ๑๕๘๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๒  นับแตวันสงมอบบัญชี ใหเร่ิมคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินซึ่ง

ผูปกครองหรือผูอยูในปกครองจะตองคืนใหแกกัน 

                                                                                                                                            
๑๔๖

 มาตรา ๑๕๙๘/๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๔๗
 มาตรา ๑๕๙๘/๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูปกครองใชเงินของผูอยูในปกครองนอกจากเพื่อประโยชนของผูอยูใน
ปกครองแลว ใหเสียดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอปในจํานวนเงินนั้นตั้งแตวันใชเปนตนไป 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๓  ผูอยูในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ

ผูปกครองเพื่อชําระหนี้ซึ่งคางอยูแกตน 
บุริมสิทธินี้ใหอยูในลําดับที่หกถัดจากบุริมสิทธิสามัญอยางอ่ืนตามมาตรา ๒๕๓ 

แหงประมวลกฎหมายนี ้
 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๔  ผูปกครองไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ เวนแตในกรณีตอไปนี ้
(๑) มีขอกําหนดไวในพินัยกรรมใหผูปกครองไดรับบําเหน็จ ในกรณีเชนวานี้ ให

ผูปกครองไดรับบําเหน็จเทาที่กําหนดในพินัยกรรม 
(๒) ในกรณีที่พินัยกรรมไมไดกําหนดบําเหน็จไว แตไมมีขอกําหนดหาม

ผูปกครองรับบําเหน็จ ผูปกครองจะรองขอตอศาลใหกําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได ศาลจะ
กําหนดใหหรือไมเพียงใดก็ได 

(๓) ในกรณีที่ไมมีคําส่ังตั้งผูปกครองไวในพินัยกรรม และไมมีขอกําหนดหาม
ผูปกครองรับบําเหน็จ ศาลจะกําหนดบําเหน็จใหแกผูปกครองในคําส่ังตั้งผูปกครองก็ได หรือถา
ศาลมิไดกําหนด ผูปกครองจะรองขอตอศาลใหกําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได ศาลจะกําหนดให
หรือไมเพียงใดก็ได 

ในการพิจารณากําหนดบําเหน็จ ใหศาลพิเคราะหถึงพฤติการณ รายไดและฐานะ
ความเปนอยูของผูปกครองและผูอยูในปกครอง 

ถาผูปกครองหรือผูอยูในปกครองแสดงไดวา พฤติการณ รายไดหรือฐานะความ
เปนอยูของผูปกครองหรือผูอยูในปกครองไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ไดเขารับหนาที่ผูปกครอง 
ศาลจะสั่งใหบําเหน็จ งด ลด เพ่ิม หรือกลับใหบําเหน็จแกผูปกครองอีกก็ได แลวแตกรณี ทั้งนี้ ให
ใชบังคับแกกรณีที่มีขอกําหนดหามไวในพินัยกรรมมิใหผูปกครองไดรับบําเหน็จดวย 

 
มาตรา  ๑๕๙๘/๑๕๑๔๘  ในกรณีที่ ศาลสั่ ง ใหสามีห รือภริยาเปนคนไร

ความสามารถและภริยาหรือสามีเปนผูอนุบาล ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูใช
อํานาจปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตสิทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๖๑๔๙  คูสมรสซึ่งเปนผูอนุบาลของคูสมรสที่ถูกศาลส่ังใหเปน

คนไรความสามารถ มีอํานาจจัดการสินสวนตัวของคูสมรสอีกฝายหนึ่งและมีอํานาจจัดการ

                                                 
๑๔๘

 มาตรา ๑๕๙๘/๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๔๙
 มาตรา ๑๕๙๘/๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สินสมรสแตผูเดียว แตการจัดการสินสวนตัวและสินสมรสตามกรณีที่ระบุไวในมาตรา ๑๔๗๖ 
วรรคหนึ่ง คูสมรสนั้นจะจัดการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๗  ในกรณีที่ศาลส่ังใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถ

และศาลเห็นไมสมควรใหคูสมรสเปนผูอนุบาล และตั้งบิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเปนผู
อนุบาล ในกรณีเชนวานี้ ใหผูอนุบาลเปนผูจัดการสินสมรสรวมกันกับคูสมรสอีกฝายหนึ่ง เวนแต
ถามีเหตุสําคัญอันจะเกิดความเสียหายแกคนไรความสามารถ ศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืนก็ได 

อยางไรก็ตาม เมื่อมีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง คูสมรสอีกฝายหนึ่งมีสิทธิรอง
ขอตอศาลใหส่ังแยกสินสมรสได 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๑๘๑๕๐  ในกรณีที่บิดามารดาเปนผูอนุบาลบุตร ถาบุตรนั้นยังไม

บรรลุนิติภาวะ ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองมาใชบังคับโดย
อนุโลม แตถาบุตรนั้นบรรลุนิติภาวะแลว ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูปกครองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตสิทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) 

ในกรณีที่บุคคลอื่นซึ่งมิใชบิดามารดาหรือมิใชคูสมรสเปนผูอนุบาล ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาผูอยูในความอนุบาล
บรรลุนิติภาวะแลวจะใชสิทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓)ไมได 
 

หมวด ๔ 
บุตรบญุธรรม 

   
 

มาตรา ๑๕๙๘/๑๙๑๕๑  บุคคลที่มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปจะรับบุคคลอื่นเปน
บุตรบุญธรรมก็ได แตผูนั้นตองมีอายุแกกวาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอยสิบหาป 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๐  การรับบุตรบุญธรรม ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไม

ต่ํากวาสิบหาป ผูนั้นตองใหความยินยอมดวย 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๑๑๕๒  การรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมจะกระทําไดตอเมื่อ

ไดรับความยินยอมของบิดาและมารดาของผูจะเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใด

                                                 
๑๕๐

 มาตรา ๑๕๙๘/๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๕๑
 มาตรา ๑๕๙๘/๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๕๒

 มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คนหนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองตองไดรับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอํานาจ
ปกครอง 

ถาไมมีผูมีอํานาจใหความยินยอมดังกลาวในวรรคหนึ่ง หรือมีแตบิดาหรือมารดา
คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไมสามารถแสดงเจตนาใหความยินยอมไดหรือไมใหความยินยอม
และการไมใหความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเปนปฏิปกษตอสุขภาพ ความเจริญ
หรือสวัสดิภาพของผูเยาว มารดาหรือบิดาหรือผูประสงคจะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะรอง
ขอตอศาลใหมีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๒๑๕๓  ในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม ถาผูเยาวเปนผูถูก

ทอดทิ้งและอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและ
คุมครองเด็ก ใหสถานสงเคราะหเด็กเปนผูใหความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถาสถาน
สงเคราะหเด็กไมใหความยินยอม ใหนําความในมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๓๑๕๔  ในกรณีที่ผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้ง แตอยูในความอุปการะ

เล้ียงดูของสถานสงเคราะหเด็กตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและคุมครองเด็กบิดาและ
มารดา หรือบิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจ
ปกครอง จะทําหนังสือมอบอํานาจใหสถานสงเคราะหเด็กดังกลาวเปนผูมีอํานาจใหความยินยอม
ในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหนําความในมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หนังสือมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งจะถอนเสียมิไดตราบเทาที่ผูเยาวยังอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้น 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๔๑๕๕  ผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนสถานสงเคราะหเด็กใน

การรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๓ จะรับผูเยาวซึ่งอยูในความ
ดูแลหรืออยูในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะหเด็กนั้นเปนบุตรบุญธรรมของตนเองได
ตอเมื่อศาลไดมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอของผูนั้นแทนการใหความยินยอมของสถานสงเคราะหเด็ก 

 

                                                 
๑๕๓

 มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๕๔
 มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๕๕

 มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๙๘/๒๕๑๕๖  ผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคู
สมรสอยูตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน ในกรณีที่คูสมรสไมอาจใหความยินยอมไดหรือ
ไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูและหาตัวไมพบเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป ตองรองขอตอศาลให
มีคําส่ังอนุญาตแทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญ

ธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบตุรบญุ
ธรรม 

ถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผูเยาวซึ่งเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสอีก
ฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวยจะตองไดรับความยินยอมของคูสมรสซึ่งเปนผูรับบุตรบุญ
ธรรมอยูแลวและมิใหนํามาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มาใชบังคับ๑๕๗ 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๗๑๕๘  การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียน

ตามกฎหมาย แตถาผูจะเปนบุตรบุญธรรมนั้นเปนผูเยาวตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมกอน 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๘  บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวย

กฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น แตไมสูญสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา ในกรณี
เชนนี ้ใหบิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว 

ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ แหงบรรพนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๙  การรับบุตรบุญธรรมไมกอใหเกิดสิทธิรับมรดกของบุตร

บุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมเพราะเหตุการณรับบุตรบุญธรรมนั้น 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๐  ถาบุตรบุญธรรมซึ่งไมมีคูสมรสหรือผูสืบสันดานตายกอน

ผูรับบุตรบุญธรรม ผูรับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกรองเอาทรัพยสินที่ตนไดใหแกบุตรบุญธรรมคืน
จากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเทาที่ทรัพยสินนั้นยังคงเหลืออยูภายหลังที่ชําระหนี้ของกอง
มรดกเสร็จสิ้นแลว 

                                                 
๑๕๖

 มาตรา ๑๕๙๘/๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๕๗
 มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๕๘

 มาตรา ๑๕๙๘/๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หามมิใหฟองคดีเรียกรองสิทธิตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเวลาที่
ผูรับบุตรบุญธรรมไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพนกําหนดสิบปนับแต
วันที่บุตรบุญธรรมตาย 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๑  การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ

แลวจะเลิกโดยความตกลงกันในระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได 
ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําไดตอเมื่อ

ไดรับความยินยอมของบิดาและมารดา และใหนํามาตรา ๑๕๙๘/๒๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไดรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๖ วรรคสอง 
ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมใหกระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังศาลโดย
คํารองขอของผูมีสวนไดเสียหรืออัยการ๑๕๙ 

การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๒  การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝา

ฝนมาตรา ๑๔๕๑ 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๓  คดีฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้นเมื่อ 
(๑)๑๖๐ ฝายหนึ่งทําการชั่วรายไมวาจะเปนความผิดอาญาหรือไม เปนเหตุใหอีก

ฝายหนึ่งอับอายขายหนาอยางรายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือไดรับความเสียหายหรือเดือดรอน
เกินควร อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 

(๒)๑๖๑ ฝายหนึ่งหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีก
ฝายหนึ่งอันเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได ถาบุตรบุญธรรมกระทําการดังกลาวตอคู
สมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ใหผูรับบุตรบุญธรรมฟองเลิกได 

(๓)๑๖๒ ฝายหนึ่งกระทําการประทุษรายอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีหรือคูสมรสของ
อีกฝายหนึ่งเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจอยางรายแรงและการกระทํานั้นเปนความผิด
ที่มีโทษอาญา อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
                                                 

๑๕๙
 มาตรา ๑๕๙๘/๓๑ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๐

 มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๖๑
 มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๒)แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๒

 มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๓)แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองเลิกได 
(๕) ฝายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้นฟองเลิกได 
(๖) ฝายหนึ่งตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเกินสามป เวนแตความผิดที่

กระทําโดยประมาท อีกฝายหนึ่งฟองเลิกได 
(๗) ผูรับบุตรบุญธรรมทําผิดหนาที่บิดามารดา และการกระทํานั้นเปนการ

ละเมิด หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๖๔ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๓ มาตรา ๑๕๗๔ หรือ
มาตรา ๑๕๗๕ เปนเหตุใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอบุตรบุญธรรม บุตรบุญ
ธรรมฟองเลิกได 

(๘)๑๖๓ ผูรับบุตรบุญธรรมผูใดถูกถอนอํานาจปกครองบางสวนหรือทั้งหมดและ
เหตุที่ถูกถอนอํานาจปกครองนั้นมีพฤติการณแสดงใหเห็นวา ผูนั้นไมสมควรเปนผูรับบุตรบุญ
ธรรมตอไป บุตรบุญธรรมฟองเลิกได 

(๙)๑๖๔ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๔  หามมิใหฟองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเมื่อพนกําหนด

หนึ่งป นับแตวันที่ผูขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรูหรือควรไดรูขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหเลิกการนั้น
หรือเมื่อพนกําหนดสิบปนับแตเหตุนั้นเกิดขึ้น 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๕๑๖๕  การฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรม ถาบุตรบุญธรรมมี

อายุไมครบสิบหาปบริบูรณใหบิดามารดาโดยกําเนิดเปนผูมีอํานาจฟองแทน แตถาบุตรบุญธรรมมี
อายุสิบหาปบริบูรณแลวบุตรบุญธรรมฟองไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง อัยการจะฟองคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได 
 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๖  การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล ยอมมี

ผลแตเวลาที่คําพิพากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดย
สุจริตไมได เวนแตไดจดทะเบียนแลว 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๗๑๖๖  เมื่อผูรับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญ

ธรรม ถาบุตรบุญธรรมยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหบิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครองนับแต
                                                 

๑๖๓
 มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๘)แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๔

 มาตรา ๑๕๙๘/๓๓ (๙) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑๖๕
 มาตรา ๑๕๙๘/๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๑๖๖

 มาตรา ๑๕๙๘/๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เวลาที่ผูรับบุตรบุญธรรมตาย หรือนับแตเวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 
๑๕๙๘/๓๑ หรือนับแตเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเลิกการรับบุตรบุญธรรม เวนแตศาล
เห็นสมควรสั่งเปนประการอื่น 

ในกรณีที่มีการตั้งผูปกครองของผูเปนบุตรบุญธรรมไวกอนผูรับบุตรบุญธรรม
ตาย หรือกอนการเลิกรับบุตรบุญธรรม ใหผูปกครองยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไป เวนแต
บิดามารดาโดยกําเนิดจะรองขอ และศาลมีคําส่ังใหผูรองขอเปนผูมีอํานาจปกครอง 

การเปลี่ยนผูใชอํานาจปกครองตามวรรคหนึ่งหรือผูปกครองตามวรรคสองไม
เปนเหตุเส่ือมสิทธิที่บุคคลภายนอกไดมาโดยสุจริตกอนผูรับบุตรบุญธรรมตายหรือกอนจด
ทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม 

ใหพนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจรองขอเพื่อใหศาลมีคําส่ังเปนประการอื่นตาม
วรรคหนึ่ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
คาอุปการะเลี้ยงดู 
   

 
 

มาตรา ๑๕๙๘/๓๘  คาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา หรือระหวางบิดา
มารดากับบุตรนั้นยอมเรียกจากกันไดในเมื่อฝายที่ควรไดรับอุปการะเลี้ยงดูไมไดรับการอุปการะ
เล้ียงดูหรือไดรับการอุปการะเลี้ยงดูไมเพียงพอแกอัตภาพ คาอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจใหเพียงใด
หรือไมใหก็ได โดยคํานึงถึงความสามารถของผูมีหนาที่ตองให ฐานะของผูรับและพฤติการณแหง
กรณี 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๓๙  เมื่อผูมีสวนไดเสียแสดงวาพฤติการณ รายได หรือฐานะ

ของคูกรณีไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแกไขในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูโดยใหเพิกถอน ลด เพ่ิม 
หรือกลับใหคาอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได 

ในกรณีที่ศาลไมพิพากษาใหคาอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแตเพียงอีกฝายหนึ่งไม
อยูในฐานะที่จะใหคาอุปการะเลี้ยงดูไดในขณะนั้น หากพฤติการณ รายได หรือฐานะของอีกฝาย
หนึ่งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป และพฤติการณรายไดหรือฐานะของผูเรียกรองอยูในสภาพที่ควรไดรับ
คาอุปการะเลี้ยงดู ผูเรียกรองอาจรองขอใหศาลเปลี่ยนแปลงคําส่ังในคดีนั้นใหมได 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ คาอุปการะเลี้ยงดูนั้นใหชําระเปนเงินโดยวิธีชําระเปนครั้ง

คราวตามกําหนด เวนแตคูกรณีจะตกลงกันใหชําระเปนอยางอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน ถาไมมีการตกลง
กันและมีเหตุพิเศษ เมื่อฝายใดฝายหนึ่งรองขอและศาลเห็นสมควร จะกําหนดใหคาอุปการะเลี้ยง
ดูเปนอยางอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน โดยจะใหชําระเปนเงินดวยหรือไมก็ได 

ในกรณีขอคาอุปการะเล้ียงดูบุตร เมื่อมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเปนการสมควร
เพ่ือประโยชนแกบุตร จะกําหนดใหบุตรไดรับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใด ๆ นอกจากที่
คูกรณีตกลงกัน หรือนอกจากที่ฝายใดฝายหนึ่งรองขอก็ได เชนใหไปอยูในสถานการศึกษาหรือ
วิชาชีพ โดยใหผูที่มีหนาที่ตองชําระคาอุปการะเลี้ยงดูออกคาใชจายในการนี้ 

 
มาตรา ๑๕๙๘/๔๑  สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะสละหรือโอนมิไดและ

ไมอยูในขายแหงการบังคับคด ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรพ ๖๑๖๗ 
มรดก 

_________ 
 

ลักษณะ ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
หมวด ๑ 

การตกทอดแหงทรัพยมรดก 
   

 
มาตรา ๑๕๙๙  เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้

หรือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๑๖๐๐  ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดก

ของผูตายไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแต 
ตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

 
มาตรา ๑๖๐๑  ทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน 
 
มาตรา ๑๖๐๒๑๖๘ เมื่อบุคคลใดตองถือวาถึงแกความตายตามความในมาตรา ๖๒ 

แหงประมวลกฎหมายนี้ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
ถาพิสูจนไดวาบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู หรือตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดั่งระบุ

ไวในคําส่ังที่ส่ังใหเปนคนสาบสูญ ใหใชบทบัญญัติมาตรา ๖๓ แหงประมวลกฎหมายนี้บังคับแก
ทายาทของบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๑๖๐๓  กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดย

พินัยกรรม 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม”  

                                                 
๑๖๗

 บรรพ ๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติใหใชบรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๖๘ มาตรา ๑๖๐๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 
 

หมวด ๒ 
การเปนทายาท 

   
 

มาตรา ๑๖๐๔  บุคคลธรรมดาจะเปนทายาทไดก็ตอเมื่อมีสภาพบุคคลหรือ
สามารถมีสิทธิไดตามมาตรา ๑๕ แหงประมวลกฎหมายนี้ ในเวลาที่เจามรดกถึงแกความตาย 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาเด็กที่เกิดมารอดอยูภายในสามรอยสิบวันนับ
แตเวลาที่เจามรดกถึงแกความตายนั้น เปนทารกในครรภมารดาอยูในเวลาที่เจามรดกถึงแกความ
ตาย 

 
มาตรา ๑๖๐๕  ทายาทคนใดยักยาย หรือปดบังทรัพยมรดกเทาสวนที่ตนจะได

หรือมากกวานั้นโดยฉอฉลหรือรูอยูวา ตนทําใหเส่ือมประโยชนของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้น
ตองถูกกําจัดมิใหไดมรดกเลย แตถาไดยักยายหรือปดบังทรัพยมรดกนอยกวาสวนที่ตนจะได 
ทายาทคนนั้นตองถูกกําจัดมิใหไดมรดกเฉพาะสวนที่ไดยักยายหรือปดบังไวนั้น 

มาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับพินัยกรรม ซึ่งผูตายไดทําพินัยกรรมยกทรัพยสินให
เฉพาะส่ิงเฉพาะอยาง ในอันที่จะไดรับทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๑๖๐๖  บุคคลดั่งตอไปนี้ตองถูกกําจัดมิใหรับมรดกฐานเปนผูไมสมควร 

คือ  
(๑) ผูที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหเจา

มรดกหรือผูมีสิทธิไดรับมรดกกอนตนถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ผูที่ไดฟองเจามรดกหาวาทําความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับตอง

คําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จหรือทําพยานเท็จ 
(๓) ผูที่รูแลววา เจามรดกถูกฆาโดยเจตนา แตมิไดนําขอความนั้นข้ึนรองเรียน

เพ่ือเปนทางที่จะเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ แตขอนี้มิใหใชบังคับถาบุคคลนั้นมีอายุยังไมครบสิบ
หกปบริบูรณ หรือเปนคนวิกลจริตไมสามารถรูผิดชอบ หรือถาผูที่ฆานั้นเปนสามีภริยาหรือผู
บุพการีหรือผูสืบสันดานของตนโดยตรง 

(๔) ผูที่ฉอฉลหรือขมขูใหเจามรดกทํา หรือเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลง
พินัยกรรมแตบางสวนหรือทั้งหมดซึ่งเก่ียวกับทรัพยมรดก หรือไมใหกระทําการดังกลาวนั้น 

(๕) ผูที่ปลอม ทําลาย หรือปดบังพินัยกรรมแตบางสวนหรือทั้งหมด 
เจามรดกอาจถอนขอกําจัดฐานเปนผูไมสมควรเสียก็ไดโดยใหอภัยไวเปนลาย

ลักษณอักษร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๒
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๐๗  การถูกกําจัดมิใหรับมรดกนั้นเปนการเฉพาะตัว ผูสืบสันดานของ
ทายาทที่ถูกกําจัดสืบมรดกตอไปเหมือนหนึ่งวาทายาทนั้นตายแลว แตในสวนทรัพยสินซึ่ง
ผูสืบสันดานไดรับมรดกมาเชนนี้ ทายาทที่วานั้นไมมีสิทธิที่จะจัดการและใชดั่งที่ระบุไวในบรรพ ๕ 
ลักษณะ ๒ หมวด ๓ แหงประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีเชนนั้นใหใชมาตรา ๑๕๔๘ บังคับโดย
อนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การตัดมใิหรับมรดก 

   
 

มาตรา ๑๖๐๘  เจามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิใหรับมรดกก็ได
แตดวยแสดงเจตนาชัดแจง 

(๑)  โดยพินัยกรรม 
(๒)  โดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ 
ตัวทายาทผูถูกตัดมิใหรับมรดกนั้นตองระบุไวใหชัดเจน 
แตเมื่อบุคคลใดไดทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสียทั้งหมดแลว ใหถือวา

บรรดาทายาทโดยธรรมผูที่มิไดรับประโยชนจากพินัยกรรม เปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก 
 
มาตรา ๑๖๐๙  การแสดงเจตนาตัดมิใหรับมรดกนั้นจะถอนเสียก็ได 
ถาการตัดมิใหรับมรดกนั้นไดทําโดยพินัยกรรม จะถอนเสียไดก็แตโดยพินัยกรรม

เทานั้น แตถาการตัดมิใหรับมรดกไดทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ การถอนจะทํา
ตามแบบใดแบบหนึ่งดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๖๐๘ (๑) หรือ (๒) ก็ได 

 
หมวด ๔ 

การสละมรดกและอื่น ๆ 
   

 
มาตรา ๑๖๑๐๑๖๙  ถามรดกตกทอดแกผูเยาว หรือบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู

ไมสามารถจะจัดทําการงานของตนเองไดตามความหมายแหงมาตรา ๓๒ แหงประมวลกฎหมายนี้
และบุคคลนั้นยังไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ เมื่อผูมีสวนไดเสีย หรือ
พนักงานอัยการรองขอ ก็ใหศาลตั้งผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษแลวแตกรณี 

 

                                                 
๑๖๙ มาตรา ๑๖๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๑๑๑๗๐  ทายาทซึ่งเปนผูเยาว บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผูไมสามารถ
จะจัดทําการงานของตนเองไดตามความหมายแหงมาตรา ๓๒ แหงประมวลกฎหมายนี้ จะทําการ
ดั่งตอไปนี้ไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมของบิดามารดา ผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ
แลวแตกรณีและไดรับอนุมัติจากศาลแลวคือ 

(๑)  สละมรดก 
(๒)  รับมรดกอันมีคาภาระติดพันหรือเง่ือนไข 
 
มาตรา ๑๖๑๒  การสละมรดกนั้น ตองแสดงเจตนาชัดแจงเปนหนังสือมอบไวแก

พนักงานเจาหนาที่ หรือทําเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 
มาตรา ๑๖๑๓  การสละมรดกนั้น จะทําแตเพียงบางสวน หรือทําโดยมีเง่ือนไข 

หรือเง่ือนเวลาไมได 
การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได 
 
มาตรา ๑๖๑๔  ถาทายาทสละมรดกดวยวิธีใดโดยที่รูอยูวาการท่ีทําเชนนั้นจะทํา

ใหเจาหนี้ของตนเสียเปรียบ เจาหนี้มีสิทธิที่จะรองขอใหเพิกถอนการสละมรดกนั้นเสียได แตความ
ขอนี้มิใหใชบังคับ ถาปรากฏวาในขณะที่สละมรดกนั้น บุคคลซึ่งเปนผูไดลาภงอกแตการนั้นมิได
รูเทาถึงขอความจริงอันเปนทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบนั้นดวย แตหากกรณีเปนการสละมรดก
โดยเสนหา เพียงแตทายาทผูสละมรดกเปนผูรูฝายเดียวเทานั้นก็พอแลว ที่จะขอเพิกถอนได 

เมื่อไดเพิกถอนการสละมรดกแลว เจาหนี้จะรองขอใหศาลส่ัง เพ่ือใหตนรับ
มรดกแทนที่ทายาทและในสิทธิของทายาทนั้นก็ได 

ในกรณีเชนนี้ เมื่อไดชําระหนี้ของทายาทนั้นใหแกเจาหนี้แลว ถาสวนของทายาท
นั้นยังมีเหลืออยูอีก ก็ใหไดแกผูสืบสันดานของทายาทนั้น หรือทายาทอื่นของเจามรดกแลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๑๖๑๕  การที่ทายาทสละมรดกนั้น มีผลยอนหลังไปถึงเวลาท่ีเจามรดก

ตาย 
เมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผูสืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได

ตามสิทธิของตน และชอบที่จะไดรับสวนแบงเทากับสวนแบงที่ผูสละมรดกนั้นจะไดรับ แต
ผูสืบสันดานนั้นตองไมใชผูที่บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูอนุบาลแลวแตกรณี ไดบอกสละมรดก
โดยสมบูรณในนามของผูสืบสันดานนั้น 

 
มาตรา ๑๖๑๖  ถาผูสืบสันดานของผูสละมรดกไดมรดกมาดั่งกลาวไวใน มาตรา 

                                                 
๑๗๐มาตรา ๑๖๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๖๑๕ แลว ผูที่ไดสละมรดกนั้นไมมีสิทธิในสวนทรัพยสินอันผูสืบสันดานของตนไดรับมรดกมา 
ในอันที่จะจัดการและใชดั่งที่ระบุไวในบรรพ ๕ ลักษณะ ๒ หมวด ๓ แหงประมวลกฎหมายนี้ และ
ใหใชมาตรา ๑๕๔๘ บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๑๗  ผูรับพินัยกรรมคนใดสละมรดก ผูนั้นรวมตลอดทั้งผูสืบสันดาน

ไมมีสิทธิจะรับมรดกที่ไดสละแลวนั้น 
 
มาตรา ๑๖๑๘  ถาทายาทโดยธรรมผูที่ไดสละมรดกไมมีผูสืบสันดานที่จะรับ

มรดกได หรือผูรับพินัยกรรมไดสละมรดก ใหปนสวนแบงของผูที่ไดสละมรดกนั้นๆ แกทายาทอื่น
ของเจามรดกตอไป 

 
มาตรา ๑๖๑๙  ผูใดจะสละหรือจําหนายจายโอนโดยประการใด ซึ่งสิทธิอันหาก

จะมีในภายหนาในการสืบมรดกผูที่ยังมีชีวิตอยูนั้นไมได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๖๒๐  ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไวหรือทําพินัยกรรมไวแตไมมี

ผลบังคับได ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพยหรือมีผล

บังคับไดแตเพียงบางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่
พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๖๒๑  เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดแสดงเจตนากําหนดไวในพินัยกรรม

เปนอยางอ่ืน แมทายาทโดยธรรมคนใดจะไดรับทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดตามพินัยกรรม ทายาท
คนนั้นก็ยังมีสิทธิที่จะเรียกเอาสวนโดยธรรมของตนจากทรัพยมรดกสวนที่ยังไมไดจําหนายโดย
พินัยกรรมจนเต็มอีกก็ได 

 
มาตรา ๑๖๒๒  พระภิกษุนั้น จะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะที่เปนทายาท

โดยธรรมไมได เวนแตจะไดสึกจากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 
๑๗๕๔ 

แตพระภิกษุนั้น อาจเปนผูรับพินัยกรรมได 
 
มาตรา ๑๖๒๓  ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศ

นั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพใหตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เวน
ไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางชีวิตหรือโดยพินัยกรรม 

 
มาตรา ๑๖๒๔  ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปนพระภิกษุ 

ทรัพยสินนั้นหาตกเปนสมบัติของวัดไม และใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของบุคคล
นั้น หรือบุคคลนั้นจะจําหนายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได 

 
มาตรา ๑๖๒๕  ถาผูตายเปนผูสมรสแลว การคิดสวนแบงและการปนทรัพยสิน

ระหวางผูตายกับคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นใหเปนไปดั่งนี้ 
(๑)  ในเร่ืองสวนแบงในทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหอยูในบังคับของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการหยาโดยยินยอมทั้งสองฝาย อันมีบทบัญญัติเพ่ิมเติม
ใหบริบูรณในมาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘ และโดยเฉพาะตองอยูในบังคับแหงมาตรา ๑๕๑๓ ถึง 
๑๕๑๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ แตการคิดสวนแบงนั้นมีผลตั้งแตวันที่การสมรสไดส้ินไปดวยเหตุ
ความตายนั้น 

(๒)  ในเรื่องสวนแบงในทรัพยมรดกของผูตาย ใหอยูในบังคับของบทบัญญัติ
แหงบรรพนี้ นอกจากมาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘ 

 
มาตรา ๑๖๒๖  เมื่อไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๒๕ (๑) แลว ใหคิดสวนแบงทรัพย

มรดกระหวางทายาทโดยธรรม ดั่งตอไปนี้ 
(๑)  ทรัพยมรดกนั้นใหแบงแกทายาทตามลําดับและชั้นตาง ๆ ดั่งที่บัญญัติไวใน

หมวด ๒ แหงลักษณะนี้ 
(๒)  สวนแบงอันจะไดแกทายาทในลําดับและชั้นตาง ๆ นั้น ใหแบงในระหวาง

บรรดาทายาทในลําดับและชั้นนั้น ๆ ดั่งที่บัญญัติไวในหมวด ๓ แหงลักษณะนี้ 
 
มาตรา ๑๖๒๗  บุตรนอกกฎหมายที่บิดาไดรับรองแลวและบุตรบุญธรรมนั้นให

ถือวาเปนผูสืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ตามความหมายแหงประมวลกฎหมาย
นี้ 

 
มาตรา ๑๖๒๘  สามีภริยาที่รางกัน หรือแยกกันอยูโดยยังมิไดหยาขาดจากกัน

ตามกฎหมาย มิไดส้ินไปซึ่งสิทธิโดยธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน 
 

หมวด ๒ 
การแบงทรัพยมรดกระหวางทายาท 
โดยธรรมในลําดบัและชั้นตาง ๆ 

   
 

มาตรา ๑๖๒๙  ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา 
๑๖๓๐ วรรค ๒ แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดั่งตอไปนี้ คือ 

(๑)  ผูสืบสันดาน 
(๒)  บิดามารดา 
(๓)  พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
(๔)  พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 
(๕)  ปู ยา ตา ยาย 
(๖)  ลุง ปา นา อา 
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๓๒๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พิเศษแหงมาตรา ๑๖๓๕ 
 
มาตรา ๑๖๓๐  ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดกแทนที่ยังไม

ขาดสายแลวแตกรณีในลําดับหนึ่งๆ ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผูที่อยูในลําดับถัดลงไปไมมี
สิทธิในทรัพยมรดกของผูตายเลย 

แตความในวรรคกอนนี้มิใหใชบังคับในกรณีเฉพาะท่ีมีผูสืบสันดานคนใดยังมี
ชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่กัน แลวแตกรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู ในกรณีเชนนั้นให
บิดามารดาไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาเปนทายาทชั้นบุตร 

 
มาตรา ๑๖๓๑  ในระหวางผูสืบสันดานตางช้ันกันนั้น บุตรของเจามรดกอันอยูใน

ช้ันสนิทที่สุดเทานั้นมีสิทธิรับมรดก ผูสืบสันดานที่อยูในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกไดก็แตโดยอาศัย
สิทธิในการรับมรดกแทนที่ 

 
หมวด ๓ 

การแบงสวนมรดกของทายาทโดยธรรม 
ในลําดับและชัน้ตางๆ 

   
 

สวนที่ ๑ 
ญาต ิ

   
 

มาตรา ๑๖๓๒  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสุดทาย การแบงสวน
มรดกของทายาทโดยธรรมในลําดับญาติใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนที่ ๑ แหงหมวดนี้ 

 
มาตรา ๑๖๓๓  ทายาทโดยธรรมในลําดับเดียวกัน ในลําดับหนึ่งๆ ที่ระบุไวใน

มาตรา ๑๖๒๙ นั้น ชอบที่จะไดรับสวนแบงเทากัน ถาในลําดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียว
ทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิไดรับสวนแบงทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๖๓๔  ระหวางผูสืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในสวนแบงของสาย

หนึ่งๆ ตามบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๔ นั้น ใหไดรับสวนแบงมรดกดั่งนี้ 
(๑)  ถามีผูสืบสันดานตางช้ันกัน บุตรของผูตายซึ่งอยูในชั้นสนิทที่สุดเทานั้นมี

สิทธิรับมรดก ผูสืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกไดก็แตโดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่ 
(๒)  ผูสืบสันดานในชั้นเดียวกันไดรับสวนแบงเทากัน 
(๓)  ถาในช้ันหนึ่งมีผูสืบสันดานคนเดียว ผูสืบสันดานคนนั้นมีสิทธิไดรับสวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แบงทั้งหมด 
 

สวนที่ ๒ 
คูสมรส 

   
 

มาตรา ๑๖๓๕  ลําดับและสวนแบงของคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูในการรับมรดกของ
ผูตายนั้น ใหเปนไปดั่งตอไปนี้ 

(๑)  ถามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ซึ่งยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่
แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้น มีสิทธิไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาตนเปนทายาทชั้นบุตร 

(๒)  ถามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๓) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับ
มรดกแทนที่ หรือถาไมมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) แตมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) 
แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นมีสิทธิไดรับมรดกกึ่งหนึ่ง 

(๓)  ถามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๔) หรือ (๖) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู 
หรือมีผูรับมรดกแทนที่ หรือมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๕) แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู 
มีสิทธิไดมรดกสองสวนในสาม 

(๔)  ถาไมมีทายาทดั่งที่ระบุไวในมาตรา ๑๖๒๙ คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นมีสิทธิ
ไดรับมรดกทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๖๓๖  ถาเจามรดกมีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายกอนใชประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยบรรพ ๕ หลายคนยังมีชีวิตอยู ภริยาเหลานั้นทั้งหมดรวมกันมีสิทธิไดรับมรดก
ตามลําดับชั้นและสวนแบงดั่งระบุไวในมาตรา ๑๖๓๕ แตในระหวางกันเองใหภริยานอยแตละคน
มีสิทธิไดรับมรดกกึ่งสวนที่ภริยาหลวงจะพึงไดรับ 

 
มาตรา ๑๖๓๗  ถาคูสมรสฝายใดที่ยังมีชีวิตอยูเปนผูรับประโยชนตามสัญญา

ประกันชีวิต คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิรับจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดตกลงไวกับผูรับประกันภัย แตจําตอง
เอาจํานวนเบี้ยประกันภัย เพียงเทาที่พิสูจนไดวาสูงกวาจํานวนเงินที่ผูตายจะพึงสงใชเปนเบี้ย
ประกันภัยได ตามรายไดหรือฐานะของตนโดยปกติไปชดใชสินเดิมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง หรือ
สินสมรสแลวแตกรณี 

ถึงอยางไรก็ดี จํานวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงสงคืนตามบทบัญญัติขางตนนั้น
รวมทั้งส้ินตองไมเกินจํานวนเงินที่ผูรับประกันภัยไดชําระให 

 
มาตรา ๑๖๓๘  เมื่อคูสมรสทั้งสองฝายไดลงทุนออกเงินในการทําสัญญา และ

ตามสัญญานั้นทั้งสองฝายจะตองไดรับเงินปในขณะที่ยังมีชีวิตอยูรวมกัน และเมื่อฝายหนึ่งฝายใด
ตาย ฝายที่ยังมีชีวิตอยูยังจะตองไดรับเงินปตอไปตลอดอายุ ฝายที่ยังมีชีวิตอยู จําตองชดใชสิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒๙
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดิมของอีกฝายหนึ่ง หรือสินสมรสแลวแตกรณี สุดแตวาไดเอาเงินสินเดิม หรือสินสมรสไปใชใน
การลงทุนนั้น เงินที่จะตองชดใชสินเดิมหรือสินสมรสดั่งวานี้ ใหชดใชเทาจํานวนเงินซึ่งผูจายเงิน
รายปจะเรียกใหใชเพ่ิมขึ้นเปนพิเศษ เพ่ือผูจายจะไดจายเงินรายปใหแกคูสมรสฝายที่ยังมีชีวิตอยู
นั้นตอไป 
 

หมวด ๔ 
การรับมรดกแทนที่กัน 

   
 
มาตรา ๑๖๓๙  ถาบุคคลใดซึ่งจะเปนทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) 

หรือ (๖) ถึงแกความตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนเจามรดกตาย ถาบุคคลนั้นมี
ผูสืบสันดานก็ใหผูสืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถาผูสืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแกความตาย
หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกเชนเดียวกัน ก็ใหผูสืบสันดานของผูสืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ และ
ใหมีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะสวนแบงของบุคคลเปนรายๆ สืบตอกันเชนนี้ไปจนหมดสาย 

 
มาตรา ๑๖๔๐๑๗๑  เมื่อบุคคลใดตองถือวาถึงแกความตายตามความในมาตรา 

๖๒ แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหมีการรับมรดกแทนที่กันได 
 
มาตรา ๑๖๔๑  ถาบุคคลใดซึ่งจะเปนทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) หรือ (๕) 

ถึงแกความตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนเจามรดกตาย ถามีทายาทในลําดับเดียวกันยังมี
ชีวิตอยู ก็ใหสวนแบงทั้งหมดตกไดแกทายาทนั้นเทานั้น หามมิใหมีการรับมรดกแทนที่กันตอไป 

 
มาตรา ๑๖๔๒  การรับมรดกแทนที่กันนั้น ใหใชบังคับแตในระหวางทายาทโดย

ธรรม 
 
มาตรา ๑๖๔๓  สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นไดเฉพาะแกผูสืบสันดานโดยตรง

ผูบุพการีหามีสิทธิดั่งนั้นไม 
 
มาตรา ๑๖๔๔  ผูสืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ไดตอเมื่อมีสิทธิบริบูรณในการรับ

มรดก 
 
มาตรา ๑๖๔๕  การที่บุคคลใดสละมรดกของบุคคลอีกคนหนึ่งนั้น ไมตัดสิทธิ

ของผูสละที่จะรับมรดกแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นในการสืบมรดกบุคคลอื่น 

                                                 
๑๗๑

 มาตรา ๑๖๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติใหใชบรรพ ๑ ท่ีไดตรวจชําระใหม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
พินัยกรรม 

   
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๖๔๖  บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกําหนดการเผื่อตายใน

เร่ืองทรัพยสินของตนเอง หรือในการตางๆ อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตาย
ก็ได 

 
มาตรา ๑๖๔๗  การแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายนั้นยอมทําไดดวยคําส่ังครั้ง

สุดทายกําหนดไวในพินัยกรรม 
 
มาตรา ๑๖๔๘  พินัยกรรมนั้นตองทําตามแบบซึ่งระบุไวในหมวด ๒ แหงลักษณะ

นี้ 
มาตรา ๑๖๔๙  ผูจัดการมรดกซึ่งผูตายตั้งไวยอมมีอํานาจและหนาที่ในอันที่จะ

จัดการทําศพของผูตาย เวนแตผูตายจะไดตั้งบุคคลอื่นไวโดยเฉพาะใหจัดการดั่งวานั้น 
ถาผูตายมิไดตั้งผูจัดการมรดกหรือบุคคลใดไวใหเปนผูจัดการทําศพ หรือทายาท

มิไดมอบหมายตั้งใหบุคคลใดเปนผูจัดการทําศพ บุคคลผูไดรับทรัพยมรดกโดยพินัยกรรมหรือ
โดยสิทธิโดยธรรมเปนจํานวนมากที่สุด เปนผูมีอํานาจและตกอยูในหนาที่ตองจัดการทําศพ เวน
แตศาลจะเห็นเปนการสมควรตั้งบุคคลอื่นใหจัดการเชนนั้น ในเมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคน
หนึ่งรองขอข้ึน 

 
มาตรา ๑๖๕๐  คาใชจายเกิดมีหนี้เปนคุณแกบุคคลใดในการจัดการทําศพนั้น 

ใหเรียกเอาไดตามบุริมสิทธิที่ระบุไวในมาตรา ๒๕๓ (๒) แหงประมวลกฎหมายนี้ 
ถาการจัดการทําศพ ตองชักชาไปดวยประการใดๆ ใหบุคคลผูมีอํานาจตามความ

ในมาตรากอนกันเงินเปนจํานวนอันสมควรจากสินทรัพยแหงกองมรดกเพื่อใชในการนี้ โดยให
บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งรองตอศาลไดในกรณีที่ไมตกลงหรือคัดคานการกันเงินจํานวน
นั้น 

กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม เงินคาใชจาย หรือเงินที่กันไวอันเกี่ยวกับการจัดการทํา
ศพนั้น ใหกันไวไดแตเพียงจํานวนตามสมควรแกฐานะในสมาคมของผูตาย แตจะตองไมเปนการ
เส่ือมเสียตอสิทธิของเจาหนี้ของผูตาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๕๑  ภายใตบังคับบทบัญญัติลักษณะ ๔ 
(๑)  เมื่อตามขอกําหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะไดรับทรัพยมรดก

ทั้งหมดของเจามรดก หรือตามเศษสวน หรือตามสวนที่เหลือแหงทรัพยมรดก ซึ่งมิไดแยกไว
ตางหากเปนพิเศษจากกองมรดก บุคคลนั้นเรียกวาผูรับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป และมีสิทธิและ
ความรับผิดเชนเดียวกับทายาทโดยธรรม 

(๒)  เมื่อตามขอกําหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะไดรับทรัพยสินเฉพาะสิ่ง
เฉพาะอยาง ซึ่งเจาะจงไวโดยเฉพาะ หรือแยกไวตางหากเปนพิเศษจากกองมรดก บุคคลนั้น
เรียกวา ผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ และมีสิทธิและความรับผิดที่เก่ียวกับทรัพยสินเทานั้น 

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูรับพินัยกรรมเปนผูรับพินัยกรรม
ลักษณะเฉพาะ 

 
มาตรา ๑๖๕๒  บุคคลผูอยูในความปกครองนั้น จะทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดก

ของตนใหแกผูปกครองหรือคูสมรส บุพการี หรือผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองของผูปกครองไมได
จนกวาผูปกครองจะไดทําคําแถลงการณปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗๗ และมาตรา
ตอๆ ไป แหงประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้นแลว 

 
มาตรา ๑๖๕๓  ผูเขียน หรือพยานในพินัยกรรมจะเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรม

นั้นไมได 
ใหใชบทบัญญัติในวรรคกอนบังคับแกคูสมรสของผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรม

ดวย 
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดจดขอความแหงพินัยกรรมที่พยานนํามาแจงตาม มาตรา 

๑๖๖๓ ใหถือวาเปนผูเขียนพินัยกรรมตามความหมายแหงมาตรานี้ 
 
มาตรา ๑๖๕๔  ความสามารถของผูทําพินัยกรรมนั้นใหพิจารณาแตในเวลาที่ทํา

พินัยกรรมเทานั้น 
ความสามารถของผูรับพินัยกรรมนั้น ใหพิจารณาแตในเวลาที่ผูทําพินัยกรรมตาย

เทานั้น 
 

หมวด ๒ 
แบบพนิัยกรรม 
   

 
มาตรา ๑๖๕๕  พินัยกรรมนั้น จะทําไดก็แตตามแบบใดแบบหนึ่งดั่งที่บัญญัติไว

ในหมวดนี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๒
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๕๖  พินัยกรรมนั้น จะทําตามแบบดั่งนี้ก็ได กลาวคือตองทําเปน
หนังสือลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทําข้ึน และผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานอยาง
นอยสองคนพรอมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นตองลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือของผูทําพินัยกรรมไว
ในขณะนั้น 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไม
สมบูรณ เวนแตจะไดปฏิบัติตามแบบอยางเดียวกับการทําพินัยกรรมตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๑๖๕๗  พินัยกรรมนั้น จะทําเปนเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได กลาวคือ

ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยมือตนเองซึ่งขอความทั้งหมด วัน เดือน ป และลายมือช่ือของตน 
การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไม

สมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดทําดวยมือตนเอง และลงลายมือช่ือกํากับไว 
บทบัญญัติมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายนี้ มิใหใชบังคับแกพินัยกรรมที่ทําข้ึน

ตามมาตรานี้ 
 
มาตรา ๑๖๕๘  พินัยกรรมนั้น จะทําเปนเอกสารฝายเมืองก็ได กลาวคือ 
(๑)  ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรม

ของตนแกกรมการอําเภอตอหนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน 
(๒)  กรมการอําเภอตองจดขอความที่ผูทําพินัยกรรมแจงใหทราบนั้นลงไว และ

อานขอความนั้นใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง 
(๓)  เมื่อผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความที่กรมการอําเภอจด

นั้นเปนการถูกตองตรงกันกับที่ผูทําพินัยกรรมแจงไวแลว ใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือ
ช่ือไวเปนสําคัญ 

(๔)  ขอความที่กรมการอําเภอจดไวนั้น ใหกรมการอําเภอลงลายมือช่ือและลง 
วัน เดือน ป ทั้งจดลงไวดวยตนเองเปนสําคัญวา พินัยกรรมนั้นไดทําข้ึนถูกตองตามบทบัญญัติ
อนุมาตรา ๑ ถึง ๓ ขางตน แลวประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญ 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไม
สมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรม พยาน และกรมการอําเภอจะไดลงลายมือช่ือกํากับไว 

 
มาตรา ๑๖๕๙  การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนั้น จะทํานอกที่วาการ

อําเภอก็ได เมื่อมีการรองขอเชนนั้น 
 
มาตรา ๑๖๖๐  พินัยกรรมนั้น จะทําเปนเอกสารลับก็ได กลาวคือ 
(๑)  ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือช่ือในพินัยกรรม 
(๒)  ผูทําพินัยกรรมตองผนึกพินัยกรรมนั้น แลวลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้น 
(๓)  ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงตอกรมการอําเภอ และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๓
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยานอีกอยางนอยสองคน และใหถอยคําตอบุคคลทั้งหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถา
พินัยกรรมนั้นผูทําพินัยกรรมมิไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงนามและ
ภูมิลําเนาของผูเขียนใหทราบดวย 

(๔)  เมื่อกรมการอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรมและวัน เดือน ป ที่ทํา
พินัยกรรมมาแสดงไวบนซองนั้นและประทับตราตําแหนงแลว ใหกรมการอําเภอผูทําพินัยกรรม
และพยานลงลายมือช่ือบนซองนั้น 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไม
สมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดลงลายมือช่ือกํากับไว 

 
มาตรา ๑๖๖๑  ถาบุคคลผูเปนทั้งใบและหูหนวกหรือผูที่พูดไมได มีความ

ประสงคจะทําพินัยกรรมเปนแบบเอกสารลับ ใหผูนั้นเขียนดวยตนเองบนซองพินัยกรรมตอหนา
กรมการอําเภอและพยานซึ่งขอความวาพินัยกรรมที่ผนึกนั้นเปนของตนแทนการใหถอยคําดั่งที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๖๖๐ (๓) และถาหากมีผูเขียนก็ใหเขียนชื่อกับภูมิลําเนาของผูเขียน
พินัยกรรมนั้นไวดวย 

ใหกรมการอําเภอจดลงไวบนซองเปนสําคัญวา ผูทําพินัยกรรมไดปฏิบัติตาม
ขอความในวรรคกอนแลว แทนการจดถอยคําของผูทําพินัยกรรม 

 
มาตรา ๑๖๖๒  พินัยกรรมซึ่งไดทําเปนแบบเอกสารฝายเมืองหรือเอกสารลับนั้น 

กรมการอําเภอจะเปดเผยแกบุคคลอื่นใดไมไดในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู และผูทํา
พินัยกรรมจะเรียกใหกรมการอําเภอสงมอบพินัยกรรมนั้นแกตนในเวลาใดๆ กรมการอําเภอ
จําตองสงมอบให 

ถาพินัยกรรมนั้นทําเปนแบบเอกสารฝายเมือง กอนสงมอบพินัยกรรม ให
กรมการอําเภอคัดสําเนาพินัยกรรมไวแลวลงลายมือช่ือประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ สําเนา
พินัยกรรมนั้นจะเปดเผยแกบุคคลอื่นใดไมได ในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู 

 
มาตรา ๑๖๖๓  เมื่อมีพฤติการณพิเศษซึ่งบุคคลใดไมสามารถจะทําพินัยกรรม

ตามแบบอื่นที่กําหนดไวได เชน ตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือ
สงคราม บุคคลนั้นจะทําพินัยกรรมดวยวาจาก็ได 

เพ่ือการนี้ ผูทําพินัยกรรมตองแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรมตอหนาพยาน
อยางนอยสองคนซึ่งอยูพรอมกัน ณ ที่นั้น 

พยานสองคนนั้นตองไปแสดงตนตอกรมการอําเภอโดยมิชักชาและแจงขอความ
ที่ผูทําพินัยกรรมไดส่ังไวดวยวาจานั้น ทั้งตองแจงวัน เดือน ป สถานที่ที่ทําพินัยกรรมและ
พฤติการณพิเศษนั้นไวดวย 

ใหกรมการอําเภอจดขอความที่พยานแจงนั้นไว และพยานสองคนนั้นตองลง
ลายมือช่ือไว หรือมิฉะนั้น จะใหเสมอกับการลงลายมือช่ือไดก็แตดวยลงลายพิมพนิ้วมือโดยมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยานลงลายมือช่ือรับรองสองคน 
 
มาตรา ๑๖๖๔  ความสมบูรณแหงพินัยกรรมซึ่งทําข้ึนตามมาตรากอนนั้นยอมสิ้น

ไปเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตเวลาผูทําพินัยกรรมกลับมาสูฐานะที่จะทําพินัยกรรมตามแบบ
อ่ืนที่กําหนดไวได 

 
มาตรา ๑๖๖๕  เมื่อผูทําพินัยกรรมจะตองลงลายมือช่ือตามมาตรา ๑๖๕๖, 

๑๖๕๘, ๑๖๖๐ จะใหเสมอกับลงลายมือช่ือได ก็แตดวยลงลายพิมพนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือ
ช่ือรับรองไวดวยสองคนในขณะนั้น 

 
มาตรา ๑๖๖๖๑๗๒  บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายนี้ มิให

ใชบังคับแกพยานผูที่จะตองลงลายมือช่ือตามมาตรา ๑๖๕๖, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐ 
 
มาตรา ๑๖๖๗  เมื่อคนในบังคับไทยจะทําพินัยกรรมในตางประเทศ พินัยกรรม

นั้นอาจทําตามแบบซึ่งกฎหมายของประเทศที่ทําพินัยกรรมบัญญัติไว หรือตามแบบที่กฎหมาย
ไทยบัญญัติไวก็ได 

เมื่อทําพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว อํานาจและหนาที่ของ
กรมการอําเภอตามมาตรา ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑, ๑๖๖๒, ๑๖๖๓ ใหตกแกบุคคลดั่งตอไปนี้ 
คือ 

(๑)  พนักงานทูต หรือกงสุลฝายไทย กระทําการตามขอบอํานาจของตน หรือ 
(๒)  พนักงานใดๆ ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายของตางประเทศนั้นๆ ที่จะรับ

บันทึกขอแจงความไวเปนหลักฐานได 
 
มาตรา ๑๖๖๘  ผูทําพินัยกรรมไมจําเปนตองเปดเผยขอความในพินัยกรรมนั้น

ใหพยานทราบ เวนแตกฎหมายจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๑๖๖๙๑๗๓  ในระหวางเวลาที่ประเทศตกอยูในภาวะการรบหรือการ

สงคราม บุคคลที่รับราชการทหารหรือทําการเกี่ยวของอยูกับราชการทหาร จะทําพินัยกรรมตาม
แบบที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๕๘ มาตรา ๑๖๖๐ หรือมาตรา ๑๖๖๓ ก็ได ในกรณีเชนวานั้น ให
นายทหารหรือขาราชการฝายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอ 

บทบัญญัติวรรคกอนใหนํามาใชบังคับแกกรณีที่บุคคลที่รับราชการทหารหรือทํา

                                                 
๑๗๒ มาตรา ๑๖๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗๓มาตรา ๑๖๖๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเกี่ยวของอยูกับราชการทหารทําพินัยกรรมในตางประเทศในระหวางที่ปฏิบัติการเพื่อประเทศ
ในภาวะการรบหรือการสงครามในตางประเทศโดยอนุโลม และในกรณีเชนวานี้ ใหนายทหารหรือ
ขาราชการฝายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานทูตหรือกงสุลฝายไทย 

ถาผูทําพินัยกรรมตามความในสองวรรคกอนนั้นปวยเจ็บหรือตองบาดเจ็บ และ
อยูในโรงพยาบาล ใหแพทยแหงโรงพยาบาลนั้นมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอ
หรือพนักงานทูต หรือกงสุลฝายไทย แลวแตกรณีดวย 

 
มาตรา ๑๖๗๐  บุคคลตอไปนี้จะเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมได 
(๑)  ผูซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(๒)  บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลส่ังใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 
(๓)  บุคคลที่หูหนวก เปนใบ หรือจักษุบอดทั้งสองขาง 
 
มาตรา ๑๖๗๑  เมื่อบุคคลใดนอกจากผูทําพินัยกรรมเปนผูเขียนขอความแหง

พินัยกรรม บุคคลนั้นตองลงลายมือช่ือของตนทั้งระบุวาเปนผูเขียน 
ถาบุคคลนั้นเปนพยานดวย ใหเขียนขอความระบุวาตนเปนพยานไวตอทาย

ลายมือช่ือของตนเชนเดียวกับพยานอื่นๆ 
 
มาตรา ๑๖๗๒๑๗๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กลาโหม และ

ตางประเทศ มีอํานาจและหนาที่เทาที่เก่ียวกับกระทรวงนั้นๆ ที่จะออกกฎกระทรวง เพ่ือใหการ
เปนไปตามประมวลกฎหมายบรรพนี้ รวมทั้งกําหนดอัตราคาฤชาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับการนั้น 
 

หมวด ๓ 
ผลและการตคีวามแหงพินยักรรม 

   
 

มาตรา ๑๖๗๓  สิทธิและหนาที่ใดๆ อันเกิดขึ้นตามพินัยกรรม ใหมีผลบังคับ
เรียกรองกันไดตั้งแตผูทําพินัยกรรมตายเปนตนไป เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดกําหนดเง่ือนไข
หรือเง่ือนเวลาใหมีผลบังคับเรียกรองกันไดภายหลัง 

 
มาตรา ๑๖๗๔  ถาขอกําหนดพินัยกรรมมีเง่ือนไข และเง่ือนไขนั้นสําเร็จเสียกอน

เวลาที่ผูทําพินัยกรรมตาย หากวาเปนเง่ือนไขบังคับกอน ขอกําหนดพินัยกรรมนั้นมีผลเมื่อผูทํา
พินัยกรรมตาย หากวาเปนเง่ือนไขบังคับหลัง ขอกําหนดพินัยกรรมนั้นเปนอันไรผล 

ถาเง่ือนไขบังคับกอนสําเร็จภายหลังที่ผูทําพินัยกรรมตาย ขอกําหนดพินัยกรรมมี
                                                 

๑๗๔ มาตรา ๑๖๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลตั้งแตเวลาเงื่อนไขสําเร็จ 
ถาเง่ือนไขบังคับหลังสําเร็จภายหลังที่ผูทําพินัยกรรมตาย ขอกําหนดพินัยกรรมมี

ผลตั้งแตเวลาที่ผูทําพินัยกรรมตาย แตตกเปนอันไรผลในเมื่อเง่ือนไขนั้นสําเร็จ 
แตถาผูทําพินัยกรรมไดกําหนดไวในพินัยกรรมวา ในกรณีที่กลาวมาในสองวรรค

กอนนั้น ใหความสําเร็จแหงเง่ือนไขมีผลยอนหลังไปถึงเวลาท่ีผูทําพินัยกรรมตาย ก็ใหเปนไปตาม
เจตนาของผูทําพินัยกรรมนั้น 

 
มาตรา ๑๖๗๕  เมื่อพินัยกรรมมีเง่ือนไขบังคับกอน ผูรับประโยชนตามขอความ

แหงพินัยกรรมนั้นจะรองตอศาลขอใหตั้งผูจัดการทรัพยสินที่ยกใหโดยพินัยกรรมนั้นจนกวาจะถึง
เวลาที่เง่ือนไขสําเร็จ หรือจนกวาความสําเร็จแหงเง่ือนไขตกเปนอันพนวิสัยก็ได 

ถาศาลเห็นเปนการสมควร จะตั้งผูรองนั้นเปนผูจัดการทรัพยสินเสียเอง และ
เรียกใหผูรองนั้นวางประกันตามที่สมควรก็ได 

 
มาตรา ๑๖๗๖๑๗๕  พินัยกรรมจะทําข้ึนโดยใหบุคคลใดตกอยูในภาระติดพันที่

จะตองกอตั้งมูลนิธิ หรือจะส่ังจัดสรรทรัพยสินไวโดยตรง เพ่ือประโยชนอยางใดอยางหนึ่งตาม
บทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ แหงประมวลกฎหมายนี้ก็ได 

 
มาตรา ๑๖๗๗๑๗๖  เมื่อมีพินัยกรรมกอตั้งมูลนิธิข้ึนตามมาตรากอน ใหเปน

หนาที่ของทายาทหรือผูจัดการมรดกแลวแตกรณี ที่จะตองรองขอใหรัฐบาลใหอํานาจจัดตั้งข้ึนเปน
นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑๘ แหงประมวลกฎหมายนี้ เวนแตจะไดมีขอกําหนดไวในพินัยกรรมเปน
อยางอ่ืน 

ถาบุคคลดั่งกลาวแลวมิไดรองขอใหรัฐบาลใหอํานาจ บุคคลผูมีสวนไดเสียคน
หนึ่งคนใดหรือพนักงานอัยการจะเปนผูรองขอก็ได 

 
มาตรา ๑๖๗๘  เมื่อมูลนิธิใดซึ่งกอตั้งข้ึนโดยพินัยกรรมไดตั้งข้ึนเปนนิติบุคคล

แลว ใหถือวาทรัพยสินซึ่งผูทําพินัยกรรมจัดสรรไวเพ่ือการนั้น ตกเปนของนิติบุคคลนั้นตั้งแตเวลา
ซึ่งพินัยกรรมมีผล เวนแตจะมีขอกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๖๗๙  ถาจัดตั้งมูลนิธิข้ึนไมไดตามวัตถุที่ประสงค ใหทรัพยสินตกทอด

ไปตามที่ระบุไวในพินัยกรรม 
ถาพินัยกรรมไมไดระบุไว เมื่อทายาทหรือผูจัดการมรดก หรือพนักงานอัยการ

                                                 
๑๗๕มาตรา ๑๖๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗๖ มาตรา ๑๖๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 
๓๓๗ 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งรอง ขอ ใหศาลจัดสรรทรัพยสินนั้นใหแกนิติบุคคล
อ่ืนซึ่งปรากฏวามีวัตถุที่ประสงคใกลชิดที่สุดกับความประสงคของผูทําพินัยกรรม 

ถาหากวาจัดสรรทรัพยสินอยางนี้ไมไดก็ดี หรือวามูลนิธินั้นตั้งข้ึนไมได เพราะ
เปนการขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดี
ขอกําหนดพินัยกรรมในการจัดตั้งมูลนิธินั้นเปนอันไรผล 

 
มาตรา ๑๖๘๐  เจาหนี้ของผูทําพินัยกรรมมีสิทธิที่จะรองขอใหเพิกถอน

ขอกําหนดพินัยกรรมซึ่งกอตั้งมูลนิธินั้นไดเพียงเทาที่ตนตองเสียประโยชนเนื่องแตการนั้น 
 
มาตรา ๑๖๘๑  ถาทรัพยสินซึ่งเปนวัตถุแหงพินัยกรรมนั้น ไดสูญหาย ทําลาย

หรือบุบสลายไป และพฤติการณทั้งนี้เปนผลใหไดทรัพยสินอื่นมาแทน หรือไดสิทธิเรียกรองเอาคา
สินไหมทดแทนทรัพยสินนั้น ผูรับพินัยกรรมจะเรียกใหสงมอบของแทนซึ่งไดรับมานั้น หรือจะ
เรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ไดแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๖๘๒  เมื่อพินัยกรรมทําข้ึนเปนการปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกรอง 

พินัยกรรมนั้นมีผลเพียงจํานวนซึ่งคงคางชําระอยูในเวลาที่ผูทําพินัยกรรมตาย เวนแตผูทํา
พินัยกรรมจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ถามีเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ที่ปลดใหหรือสิทธิเรียกรองที่โอนไปนั้นก็ให
สงมอบแกผูรับพินัยกรรมและใหใชมาตรา ๓๐๓ ถึง ๓๑๓, ๓๔๐ แหงประมวลกฎหมายนี้บังคับ
โดยอนุโลม แตถาผูทําพินัยกรรมจะตองกระทําการหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา
นั้นๆ แลว บุคคลผูตองจัดการตามพินัยกรรมหรือผูรับพินัยกรรมจะกระทําการหรือดําเนินการ
นั้นๆ แทนผูทําพินัยกรรมก็ได 

 
มาตรา ๑๖๘๓  พินัยกรรมที่บุคคลทําใหแกเจาหนี้คนใดของตนนั้น ให

สันนิษฐานไวกอนวา มิไดทําข้ึนเพื่อชําระหนี้อันคางชําระแกเจาหนี้คนนั้น 
 
มาตรา ๑๖๘๔  เมื่อความขอใดขอหนึ่งในพินัยกรรมอาจตีความไดเปนหลายนัย

ใหถือเอาตามนัยที่จะสําเร็จผลตามความประสงคของผูทําพินัยกรรมนั้นไดดีที่สุด 
 
มาตรา ๑๖๘๕  ในกรณีที่ผูทําพินัยกรรมไดกําหนดผู รับพินัยกรรมไวโดย

คุณสมบัติที่ทราบตัวแนนอนได ถามีบุคคลหลายคนทรงไวซึ่งคุณสมบัติที่จะเปนผูรับพินัยกรรม
ตามที่ผูทําพินัยกรรมกําหนดไวดั่งนั้นได ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหถือวาทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับสวน
ปนเทาๆ กัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
พินัยกรรมที่ตั้งผูปกครองทรัพย 

   
 

มาตรา ๑๖๘๖๑๗๗  อันวาทรัสตนั้น จะกอตั้งข้ึนโดยตรงหรือโดยทางออมดวย
พินัยกรรมหรือดวยนิติกรรมใดๆ ที่มีผลในระหวางชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแลวก็ดี หามีผลไม เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อการกอตั้งทรัสตเทานั้น 

 
มาตรา ๑๖๘๗  ถาผูทําพินัยกรรมประสงคจะยกทรัพยสินใหแกผูเยาว หรือผูซึ่ง

ศาลไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือแกผูซึ่งตองรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาลเพราะเหตุวิกลจริต แตตองการมอบการเก็บรักษาและจัดการทรัพยสินนั้นแกบุคคล
อ่ืนนอกจากบิดามารดา ผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษของบุคคลเชนนั้น ผูทําพินัยกรรมตอง
ตั้งผูปกครองทรัพยข้ึน 

การตั้งผูปกครองทรัพยนี้ หามมิใหตั้งข้ึนเปนเวลาเกินกวากําหนดแหงการเปน
ผูเยาว หรือกําหนดที่ศาลไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
กําหนดที่ตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๖๘๘  การตั้งผูปกครองทรัพยนั้น ในสวนที่เก่ียวดวยอสังหาริมทรัพย

หรือทรัพยสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ยอมไมบริบูรณ เวนแตจะไดจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที ่

บทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับแกเรือมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป 
ทั้งแพและสัตวพาหนะดวย๑๗๘ 

 
มาตรา ๑๖๘๙  นอกจากบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๑๕๕๗ แหงประมวลกฎหมาย

นี้ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถบริบูรณ จะรับตั้งเปนผูปกครองทรัพยก็ได 
 
มาตรา ๑๖๙๐  ผูปกครองทรัพยนั้น ยอมตั้งข้ึนไดโดย 
(๑) ผูทําพินัยกรรม 
(๒) บุคคลซึ่งระบุไวในพินัยกรรมใหเปนผูตั้ง 
 
มาตรา ๑๖๙๑  เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในพินัยกรรม

ผูปกครองทรัพยจะทําพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นใหทําการสืบแทนตนก็ได 
 

                                                 
๑๗๗ มาตรา ๑๖๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗๘ มาตรา ๑๖๘๘ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓๙
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๙๒  เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอ่ืน
ในสวนที่เก่ียวดวยทรัพยสินที่ไดรับมอบไว ผูปกครองทรัพยมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับ
ผูปกครองตามความหมายในบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายนี้ 

 
หมวด ๕ 

การเพิกถอนและการตกไปแหงพินัยกรรม 
หรือขอกําหนดพินัยกรรม 

   
 

มาตรา ๑๖๙๓  ผูทําพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมด หรือ
แตบางสวนในเวลาใดก็ได 

 
มาตรา ๑๖๙๔  ถาจะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับกอนเสียทั้งหมด หรือแตบางสวน

ดวยพินัยกรรมฉบับหลัง การเพิกถอนจะสมบูรณตอเมื่อพินัยกรรมฉบับหลังนั้นไดทําตามแบบใด
แบบหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติไว 

 
มาตรา ๑๖๙๕  ถาพินัยกรรมไดทําเปนตนฉบับแตฉบับเดียว ผูทําพินัยกรรมอาจ

เพิกถอนพินัยกรรมนั้นทั้งหมดหรือบางสวนได โดยทําลายหรือขีดฆาเสียดวยความตั้งใจ 
ถาพินัยกรรมไดทําเปนตนฉบับหลายฉบับ การเพิกถอนนั้นไมบริบูรณ เวนแตจะ

ไดกระทําแกตนฉบับเหลานั้นทุกฉบับ 
 
มาตรา ๑๖๙๖  ถาผูทําพินัยกรรมไดโอนไปโดยสมบูรณซึ่งทรัพยสินอันเปนวัตถุ

แหงขอกําหนดพินัยกรรมใดดวยความตั้งใจ ขอกําหนดพินัยกรรมนั้นเปนอันเพิกถอนไป 
วิธีเดียวกันนี้ใหใชบังคับ เมื่อผูทําพินัยกรรมไดทําลายทรัพยสินนั้นดวยความ

ตั้งใจ 
 
มาตรา ๑๖๙๗  ถาผูทําพินัยกรรมมิไดแสดงเจตนาไวในพินัยกรรมเปนอยางอ่ืน 

และปรากฏวาพินัยกรรมฉบับกอนกับฉบับหลังขัดกัน ใหถือวาพินัยกรรมฉบับกอนเปนอันเพิก
ถอนโดยพินัยกรรมฉบับหลัง เฉพาะในสวนที่มีขอความขัดกันนั้นเทานั้น 

 
มาตรา ๑๖๙๘  ขอกําหนดพินัยกรรมนั้น ยอมตกไป 
(๑)  เมื่อผูรับพินัยกรรมตายกอนผูทําพินัยกรรม 
(๒)  เมื่อขอกําหนดพินัยกรรมเปนผลใชไดตอเมื่อเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่ง

สําเร็จลง และผูรับพินัยกรรมตายเสียกอนเงื่อนไขสําเร็จ หรือปรากฏเปนที่แนนอนอยูแลววา
เง่ือนไขนั้นไมอาจจะสําเร็จได 

(๓)  เมื่อผูรับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม 
(๔)  เมื่อทรัพยสินทั้งหมดที่ยกใหสูญหาย หรือถูกทําลายโดยผูทําพินัยกรรม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มิไดตั้งใจในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู และผูทําพินัยกรรมมิไดไดมาซึ่งของแทน หรือ
ซึ่งสิทธิที่จะเรียกคาทดแทนในการที่ทรัพยสินนั้นสูญหายไป 

 
มาตรา ๑๖๙๙  ถาพินัยกรรม หรือขอกําหนดในพินัยกรรม เก่ียวกับทรัพยสิน

รายใดเปนอันไรผลดวยประการใดๆ ทรัพยสินรายนั้นตกทอดแกทายาทโดยธรรมหรือไดแก
แผนดินแลวแตกรณี 

 
หมวด ๖ 

ความเสียเปลาแหงพินัยกรรมหรือ 
ขอกําหนดพินยักรรม 

   
 

มาตรา ๑๗๐๐  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในหมวดนี้บุคคลจะจําหนาย
ทรัพยสินใดๆ โดยนิติกรรมที่มีผลในระหวางชีวิต หรือเมื่อตายแลว โดยมีขอกําหนดหามมิใหผูรับ
ประโยชนโอนทรัพยสินนั้นก็ได แตตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกจากผูรับประโยชนกําหนดไว 
สําหรับเปนผูจะไดรับทรัพยสินนั้นเปนสิทธิเด็ดขาด ในเมื่อมีการละเมิดขอกําหนดหามโอน 

ผูซึ่งกําหนดขึ้นดั่งกลาวนั้นตองเปนผูสามารถจะมีสิทธิตางๆ ไดอยูในขณะที่การ
จําหนายทรัพยสินนั้นมีผลบังคับ 

ถามิไดกําหนดบุคคลที่จะเปนผูรับทรัพยสินในเมื่อมีการละเมิดขอกําหนดหาม
โอนไว ใหถือวาขอกําหนดหามโอนนั้นเปนอันไมมีเลย 

 
มาตรา ๑๗๐๑  ขอกําหนดหามโอนตามมาตรากอนนั้นจะใหมีกําหนดเวลาหรือ

ตลอดชีวิตของผูรับประโยชนก็ได 
ถาไมไดกําหนดเวลาหามโอนไว ในกรณีที่ผูรับประโยชนเปนบุคคลธรรมดา ให

ถือวาขอกําหนดหามโอนมีระยะเวลาอยูตลอดชีวิตของผูรับประโยชน แตในกรณีที่ผูรับประโยชน
เปนนิติบุคคล ใหมีระยะเวลาเพียงสามสิบป 

ถาไดกําหนดเวลาหามโอนไว กําหนดนั้นมิใหเกินสามสิบป ถากําหนดไวนานกวา
นั้น ก็ใหลดลงมาเปนสามสิบป 

 
มาตรา ๑๗๐๒  ขอกําหนดหามโอนอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพยซึ่งไมอาจจด

ทะเบียนกรรมสิทธิ์ไดนั้น ใหถือวาเปนอันไมมีเลย 
ขอกําหนดหามโอนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิ อันเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยนั้น ไมบริบูรณ เวนแตจะไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการหามโอนตอ
พนักงานเจาหนาที่ 

บทบัญญัติในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับแกเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งแพ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และสัตวพาหนะดวย๑๗๙ 
 
มาตรา ๑๗๐๓  พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไมครบสิบหาปบริบูรณทําข้ึนนั้น

เปนโมฆะ 
 
มาตรา ๑๗๐๔  พินัยกรรมซึ่งบุคคลผูถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถทําข้ึน

นั้นเปนโมฆะ 
พินัยกรรมซึ่งบุคคลผูถูกอางวาเปนคนวิกลจริต แตศาลยังไมไดส่ังใหเปนคนไร

ความสามารถทําข้ึนนั้น จะเปนอันเสียเปลาก็แตเมื่อพิสูจนไดวาในเวลาท่ีทําพินัยกรรมนั้นผูทําจริต
วิกลอยู 

 
มาตรา ๑๗๐๕  พินัยกรรมหรือขอกําหนดพินัยกรรมนั้น ถาไดทําข้ึนขัดตอ

บทบัญญัติแหงมาตรา ๑๖๕๒, ๑๖๕๓, ๑๖๕๖, ๑๖๕๗, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑ หรือ ๑๖๖๓ 
ยอมเปนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๗๐๖  ขอกําหนดพินัยกรรมเปนโมฆะ 
(๑) ถาตั้งผูรับพินัยกรรมไวโดยมีเง่ือนไขวา ใหผูรับพินัยกรรมจําหนายทรัพยสิน

ของเขาเองโดยพินัยกรรมใหแกผูทําพินัยกรรม หรือแกบุคคลภายนอก 
(๒) ถากําหนดบุคคลซึ่งไมอาจที่จะทราบตัวแนนอนไดเปนผูรับพินัยกรรม แต

ผูรับพินัยกรรมตามพินัยกรรมลักษณะเฉพาะนั้น อาจกําหนดโดยใหบุคคลใดคนหนึ่งเปนผูระบุ
เลือกเอาจากบุคคลอื่นหลายคน หรือจากบุคคลอื่นหมูใดหมูหนึ่ง ซึ่งผูทําพินัยกรรมระบุไวก็ได 

(๓) ถาทรัพยสินที่ยกใหโดยพินัยกรรมระบุไวไมชัดแจงจนไมอาจที่จะทราบ
แนนอนได หรือถาใหบุคคลใดคนหนึ่งกําหนดใหมากนอยเทาใดตามแตใจ 

 
มาตรา ๑๗๐๗  ถาขอกําหนดพินัยกรรมตั้งผูรับพินัยกรรมโดยมีเง่ือนไขวาให

ผูรับพินัยกรรมจําหนายทรัพยสินที่ยกใหโดยพินัยกรรมนั้นแกบุคคลอื่น ใหถือวาเง่ือนไขนั้นเปน
อันไมมีเลย 

 
มาตรา ๑๗๐๘  เมื่อผูทําพินัยกรรมตายแลว บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่ง

จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งไดทําข้ึนเพราะเหตุขมขูก็ได แตหากผูทําพินัยกรรมยังมี
ชีวิตอยูตอมาเกินหนึ่งปนับแตผูทําพินัยกรรมพนจากการขมขูแลว จะมีการรองขอเชนวานั้นไมได 

 
มาตรา ๑๗๐๙  เมื่อผูทําพินัยกรรมตายแลว บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่ง

จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งไดทําข้ึนเพราะสําคัญผิดหรือกลฉอฉลได ก็ตอเมื่อ
ความสําคัญผิดหรือกลฉอฉลนั้นถึงขนาด ซึ่งถามิไดมีความสําคัญผิดหรือกลฉอฉลเชนนั้น
                                                 

๑๗๙ มาตรา ๑๗๐๒ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พินัยกรรมนั้นก็จะมิไดทําข้ึน 
ความในวรรคกอนนี้ ใหใชบังคับ แมถึงวากลฉอฉลนั้น บุคคลซึ่งมิใชเปนผูรับ

ประโยชนตามพินัยกรรมไดกอข้ึน 
แตพินัยกรรมซึ่งไดทําข้ึนโดยสําคัญผิดหรือกลฉอฉลยอมมีผลบังคับได เมื่อผูทํา

พินัยกรรมมิไดเพิกถอนพินัยกรรมนั้นภายในหนึ่งปนับแตที่ไดรูถึงการสําคัญผิดหรือกลฉอฉลนั้น 
 
มาตรา ๑๗๑๐  คดีฟองขอใหเพิกถอนขอกําหนดพินัยกรรมนั้น มิใหฟองเมือ่พน

กําหนดดั่งนี ้
(๑)  สามเดือนภายหลังที่ผูทําพินัยกรรมตาย ในกรณีที่โจทกรูเหตุแหงการที่จะ

ขอใหเพิกถอนได ในระหวางที่ผูทําพินัยกรรมมีชีวิตอยู หรือ 
(๒)  สามเดือนภายหลังที่โจทกไดรูเหตุเชนนั้นในกรณีอ่ืนใด 
แตถาโจทกไมรูวามีขอกําหนดพินัยกรรมอันกระทบกระทั่งถึงสวนไดเสียของตน 

แมวาโจทกจะไดรูเหตุแหงการที่จะขอใหเพิกถอนไดก็ดี อายุความสามเดือนใหเร่ิมนับแตขณะที่
โจทกรูหรือควรจะไดรูวามีขอกําหนดพินัยกรรมนั้น 

แตอยางไรก็ดี หามมิใหฟองคดีเชนนี้เมื่อพนสิบปนับแตผูทําพินัยกรรมตาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก 

   
 

หมวด ๑ 
ผูจัดการมรดก 

   
 

มาตรา ๑๗๑๑  ผูจัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งข้ึนโดยพินัยกรรมหรอื
โดยคําส่ังศาล 

 
มาตรา ๑๗๑๒  ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งข้ึนได 
(๑)  โดยผูทําพินัยกรรมเอง 
(๒)  โดยบุคคลซึ่งระบุไวในพินัยกรรม ใหเปนผูตั้ง 
 
มาตรา ๑๗๑๓  ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะรองตอศาล

ขอใหตั้งผูจัดการมรดกก็ได ในกรณีดั่งตอไปนี้ 
(๑)  เมื่อเจามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมไดสูญหายไป หรือ

อยูนอกราชอาณาเขต หรือเปนผูเยาว 
(๒)  เมื่อผูจัดการมรดกหรือทายาทไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจัดการ หรือมี

เหตุขัดของในการจัดการ หรือในการแบงปนมรดก 
(๓)  เมื่อขอกําหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผูจัดการมรดกไวไมมีผลบังคับไดดวย

ประการใด ๆ 
การตั้งผูจัดการมรดกนั้น ถามีขอกําหนดพินัยกรรมก็ใหศาลตั้งตามขอกําหนด

พินัยกรรม และถาไมมีขอกําหนดพินัยกรรม ก็ใหศาลตั้งเพ่ือประโยชนแกกองมรดกตาม
พฤติการณและโดยคํานึงถึงเจตนาของเจามรดก แลวแตศาลจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๗๑๔  เมื่อศาลตั้งใหผูใดเปนผูจัดการมรดกเพื่อการใดโดยเฉพาะ ผูนั้น

ไมจําตองทําบัญชีทรัพยมรดก เวนแตจะจําเปนเพื่อการนั้น หรือศาลส่ังใหทํา 
 
มาตรา ๑๗๑๕  ผูทําพินัยกรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนใหเปน

ผูจัดการมรดกก็ได 
เวนแตจะมีขอกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอ่ืน ถามีผูจัดการมรดกหลายคน

แตผูจัดการเหลานั้นบางคนไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจัดการ และยังมีผูจัดการมรดกเหลืออยู
แตคนเดียว ผูนั้นมีสิทธิที่จะจัดการมรดกไดโดยลําพัง แตถามีผูจัดการมรดกเหลืออยูหลายคนให
สันนิษฐานไวกอนวา ผูจัดการเหลานั้นแตละคนจะจัดการโดยลําพังไมได 

 
มาตรา ๑๗๑๖  หนาที่ผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง ใหเร่ิมนับแตวันที่ไดฟงหรือถือวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดฟงคําส่ังศาลแลว 
 
มาตรา ๑๗๑๗  ในเวลาใดๆ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เจามรดกตาย แตตองเปน

เวลาภายหลังที่เจามรดกตายแลวสิบหาวัน ทายาทหรือผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่ง จะแจงความ
ถามไปยังผูที่ถูกตั้งเปนผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมวาจะรับเปนผูจัดการมรดกหรือไมก็ได 

ถาผูที่ไดรับแจงความมิไดตอบรับเปนผูจัดการมรดกภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน
รับแจงความนั้น ใหถือวาผูนั้นปฏิเสธ แตการรับเปนผูจัดการมรดกนั้น จะทําภายหลังหนึ่งปนับแต
วันที่เจามรดกตายไมได เวนแตศาลจะอนุญาต 

 
มาตรา ๑๗๑๘  บุคคลตอไปนี้จะเปนผูจัดการมรดกไมได 
(๑) ผูซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(๒) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลส่ังใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 
(๓) บุคคลซึ่งศาลส่ังใหเปนคนลมละลาย 
 
มาตรา ๑๗๑๙  ผูจัดการมรดกมีสิทธิและหนาที่ที่จะทําการอันจําเปน เพ่ือใหการ

เปนไปตามคําส่ังแจงชัดหรือโดยปริยายแหงพินัยกรรม และเพ่ือจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพ่ือ
แบงปนทรัพยมรดก 

 
มาตรา ๑๗๒๐  ผูจัดการมรดกตองรับผิดตอทายาทตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๘๐๙  ถึง  ๘๑๒ ,  ๘๑๙ ,  ๘๒๓  แหงประมวลกฎหมายนี้ โดยอนุ โลม  และเมื่อ เ ก่ียวกับ
บุคคลภายนอก ใหใชมาตรา ๘๓๑ บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๒๑  ผูจัดการมรดกไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จจากกองมรดก เวนแต

พินัยกรรม หรือทายาทโดยจํานวนขางมากจะไดกําหนดใหไว 
 
มาตรา ๑๗๒๒  ผูจัดการมรดกจะทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งตนมีสวนไดเสียเปน

ปฏิปกษตอกองมรดกหาไดไม เวนแตพินัยกรรมจะไดอนุญาตไว หรือไดรับอนุญาตจากศาล 
 
มาตรา ๑๗๒๓  ผูจัดการมรดกตองจัดการโดยตนเอง เวนแตจะทําการโดย

ตัวแทนไดตามอํานาจที่ใหไวชัดแจงหรือโดยปริยายในพินัยกรรม หรือโดยคําส่ังศาล หรือใน
พฤติการณเพ่ือประโยชนแกกองมรดก 

 
มาตรา ๑๗๒๔  ทายาทยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลาย

อันผูจัดการมรดกไดทําไปภายในขอบอํานาจในฐานะที่เปนผูจัดการมรดก 
ถาผูจัดการมรดกเขาทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแกทรัพยสินอยาง

ใดๆ หรือประโยชนอยางอ่ืนใด อันบุคคลภายนอกไดให หรือไดใหคํามั่นวาจะใหเปนลาภสวนตัว
ทายาทหาตองผูกพันไม เวนแตทายาทจะไดยินยอมดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗๒๕  ผูจัดการมรดกตองสืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผูมีสวนไดเสียและ
แจงไปใหทราบถึงขอกําหนดพินัยกรรมที่เก่ียวกับผูมีสวนไดเสียนั้นภายในเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๑๗๒๖  ถาผูจัดการมรดกมีหลายคน การทําการตามหนาที่ของผูจัดการ

มรดกนั้นตองถือเอาเสียงขางมาก เวนแตจะมีขอกําหนดพินัยกรรมเปนอยางอ่ืน ถาเสียงเทากัน 
เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ ก็ใหศาลเปนผูช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๗๒๗  ผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะรองขอใหศาลสั่งถอนผูจัดการ

มรดก เพราะเหตุผูจัดการมรดกละเลยไมทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุอยางอ่ืนที่สมควรก็ได 
แตตองรองขอเสียกอนที่การปนมรดกเสร็จสิ้นลง 

แมถึงวาจะไดเขารับตําแหนงแลวก็ดี ผูจัดการมรดกจะลาออกจากตําแหนงโดยมี
เหตุอันสมควรก็ได แตตองไดรับอนุญาตจากศาล 

 
มาตรา ๑๗๒๘  ผูจัดการมรดกตองลงมือจัดทําบัญชีทรัพยมรดกภายในสิบหาวัน 
(๑)  นับแตเจามรดกตาย ถาในขณะนั้นผูจัดการมรดกไดรูถึงการตั้งแตงตาม

พินัยกรรมที่มอบหมายไวแกตน หรือ 
(๒)  นับแตวันที่เร่ิมหนาที่ผูจัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๒๖ ในกรณีที่ศาลตั้ง

เปนผูจัดการมรดก หรือ 
(๓)  นับแตวันที่ผูจัดการมรดกรับเปนผูจัดการมรดกในกรณีอ่ืน 
 
มาตรา ๑๗๒๙  ผูจัดการมรดกตองจัดทําบัญชีทรัพยมรดกใหแลวเสร็จภายใน

หนึ่งเดือนนับแตเวลาที่ระบุไวในมาตรา ๑๗๒๘ แตกําหนดเวลานี้ เมื่อผูจัดการมรดกรองขอกอน
ส้ินกําหนดเวลาหนึ่งเดือน ศาลจะอนุญาตใหขยายตอไปอีกก็ได 

บัญชีนั้นตองทําตอหนาพยานอยางนอยสองคน ซึ่งตองเปนผูมีสวนไดเสียในกอง
มรดกนั้นดวย 

บุคคลซึ่งจะเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมไดตามมาตรา ๑๖๗๐ จะเปนพยาน
ในการทําบัญชีใดๆ ที่ตองทําข้ึนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ไมได 

 
มาตรา ๑๗๓๐  ใหนํามาตรา ๑๕๖๓, ๑๕๖๔ วรรค ๑ และ ๒ และ ๑๕๖๕ แหง

ประมวลกฎหมายนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม ในระหวางทายาทกับผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมและ
ในระหวางศาลกับผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง 

 
มาตรา ๑๗๓๑  ถาผูจัดการมรดกมิไดจัดทําบัญชีภายในเวลาและตามแบบที่

กําหนดไว หรือถาบัญชีนั้นไมเปนที่พอใจแกศาล เพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือ
การทุจริต หรือความไมสามารถอันเห็นประจักษของผูจัดการมรดก ศาลจะถอนผูจัดการมรดกเสีย
ก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗๓๒  ผูจัดการมรดกตองจัดการตามหนาที่และทํารายงานแสดงบัญชี
การจัดการและแบงปนมรดกใหเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระบุไวในมาตรา ๑๗๒๘ เวนแตผูทํา
พินัยกรรม ทายาทโดยจํานวนขางมาก หรือศาลจะไดกําหนดเวลาใหไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๗๓๓  การใหอนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิด หรือขอตกลงอื่นๆ 

อันเกี่ยวกับรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๗๓๒ นั้น จะสมบูรณ
ตอเมื่อรายงานแสดงบัญชีนั้นไดสงมอบลวงหนาแกทายาทพรอมดวยเอกสารอันเกี่ยวกับการนั้นไม
นอยกวาสิบวันกอนแลว 

คดีเก่ียวกับการจัดการมรดกนั้น มิใหทายาทฟองเกินกวาหาปนับแตการจัดการ
มรดกสิ้นสุดลง 
 

หมวด ๒ 
การรวบรวมจําหนายทรัพยมรดกเปนตัวเงิน 
และการชําระหนี้กับแบงปนทรัพยมรดก 

   
 

มาตรา ๑๗๓๔  เจาหนี้กองมรดกชอบแตจะไดรับการชําระหนี้จากทรัพยสินใน
กองมรดกเทานั้น 

 
มาตรา ๑๗๓๕  ทายาทจําตองบอกทรัพยมรดกและหนี้สินของผูตายตามที่ตนรู

ทั้งหมดแกผูจัดการมรดก 
 
มาตรา ๑๗๓๖  ตราบใดที่เจาหนี้กองมรดก หรือผูรับพินัยกรรมที่ปรากฏตัว ยัง

ไมไดรับชําระหนี้ หรือสวนไดตามพินัยกรรมแลวทุกคน ใหถือวาทรัพยมรดกยังคงอยูในระหวาง
จัดการ 

ในระหวางเวลาเชนวานั้น ผูจัดการมรดกชอบที่จะทําการใดๆ ในทางจัดการ
ตามที่จําเปนได เชนฟองคดีหรือแกฟองในศาลและอื่นๆ อนึ่งผูจัดการมรดกตองทําการทุกอยาง
ตามที่จําเปน เพ่ือเรียกเก็บหนี้สินซึ่งคางชําระอยูแกกองมรดกภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะทําได 
และเมื่อเจาหนี้กองมรดกไดรับชําระหนี้แลว ผูจัดการมรดกตองทําการแบงปนมรดก 

 
มาตรา ๑๗๓๗  เจาหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกรองตอทายาทคนใดก็ได แต

ถามีผูจัดการมรดก ใหเจาหนี้เรียกเขามาในคดีดวย 
 
มาตรา ๑๗๓๘  กอนแบงมรดก เจาหนี้กองมรดกจะบังคับชําระหนี้เต็มจํานวน

จากกองมรดกก็ได ในกรณีเชนนี้ทายาทคนหนึ่งๆ อาจเรียกใหชําระหนี้จากทรัพยมรดกของเจา
มรดก หรือใหเอาเปนประกันก็ไดจนถึงเวลาแบงมรดก 

เมื่อแบงมรดกแลว เจาหนี้อาจเรียกใหทายาทคนใดคนหนึ่งชําระหนี้ไดเพียงไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เกินทรัพยมรดกที่ทายาทคนนั้นไดรับไป ในกรณีเชนนี้ ทายาทคนใดซึ่งไดชําระหนี้แกเจาหนี้กอง
มรดกเกินกวาสวนที่ตนจะตองเฉล่ียใชหนี้ ทายาทคนนั้นมีสิทธิไลเบี้ยจากทายาทคนอื่นได 

 
มาตรา ๑๗๓๙  ใหชําระหนี้ที่กองมรดกคางชําระตามลําดับตอไปนี้ และตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยบุริมสิทธิ โดยตองไมเปนที่เส่ือมเสียแกบรรดาเจาหนี้ผูมี
บุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และบรรดาเจาหนี้ที่มีประกันโดยการ
จํานําหรือการจํานอง 

(๑)  คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกันของกองมรดก 
(๒)  คาใชจายในการทําศพเจามรดก 
(๓)  คาภาษีอากรซึ่งกองมรดกคางชําระอยู 
(๔)  คาจางซึ่งเจามรดกคางชําระแกเสมียน คนใชและคนงาน 
(๕)  คาเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเปนประจําวันซึ่งสงใหแกเจามรดก 
(๖)  หนี้สินสามัญของเจามรดก 
(๗)  บําเหน็จของผูจัดการมรดก 
 
มาตรา ๑๗๔๐  เวนแตเจามรดกหรือกฎหมายจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ให

จัดสรรทรัพยสินของเจามรดกเพื่อชําระหนี้ตามลําดับตอไปนี้ 
(๑)  ทรัพยสินนอกจากอสังหาริมทรัพย 
(๒)  อสังหาริมทรัพยซึ่งจัดสรรไวชัดแจงในพินัยกรรมวาสําหรับชําระหนี้ถาหาก

วามีทรัพยสินเชนนั้น 
(๓)  อสังหาริมทรัพยซึ่งทายาทโดยธรรมชอบที่จะไดรับในฐานะเชนนั้น 
(๔)  อสังหาริมทรัพยซึ่งเจามรดกทําพินัยกรรมใหแกผูใดผูหนึ่งโดยมีเง่ือนไขวา

ผูนั้นตองชําระหนี้ของเจามรดก 
(๕)  อสังหาริมทรัพยซึ่งเจามรดกทําพินัยกรรมใหโดยลักษณะทั่วไปดั่งบัญญัติไว

ในมาตรา ๑๖๕๑ 
(๖)  ทรัพยสินเฉพาะอยางซึ่งเจามรดกทําพินัยกรรมใหโดยลักษณะเฉพาะดั่ง

บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๕๑  
ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไดจัดสรรไวตามความที่กลาวมาแลวขางตนนั้น ให

เอาออกขายทอดตลาด แตทายาทคนใดคนหนึ่งอาจมิใหมีการขายเชนวานั้นได โดยชําระราคา
ทรัพยสินนั้นทั้งหมด หรือแตบางสวนตามที่ผูตีราคาซึ่งศาลตั้งข้ึนไดกําหนดให จนพอแกจํานวนที่
จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ 

 
มาตรา ๑๗๔๑  เจาหนี้กองมรดกคนใดคนหนึ่ง จะคัดคานการขายทอดตลาด

หรือการตีราคาทรัพยสินดั่งระบุไวในมาตรากอน โดยเสียคาใชจายของตนเองก็ได ถาเจาหนี้ได
รองคัดคานแลว ยังไดกระทําการขายทอดตลาด หรือตีราคาไป จะยกการขายทอดตลาดหรือตี
ราคานั้นขึ้นยันตอเจาหนี้ผูรองคัดคานแลวนั้นหาไดไม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗๔๒  ถาในการชําระหนี้ซึ่งคางชําระอยูแกตน เจาหนี้คนใดคนหนึ่ง

ไดรับตั้งในระหวางที่ผูตายมีชีวิตอยู ใหเปนผูรับประโยชนในการประกันชีวิต เจาหนี้คนนั้นชอบที่
จะไดรับเงินทั้งหมด ซึ่งไดตกลงไวกับผูรับประกัน อนึ่ง เจาหนี้เชนวานั้น จําตองสงเบี้ยประกันภัย
คืนเขากองมรดกก็ตอเมื่อเจาหนี้คนอื่นๆ พิสูจนไดวา 

(๑)  การที่ผูตายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้โดยวิธีดั่งกลาวมานั้นเปนการขัดตอ
บทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ และ 

(๒)  เบี้ยประกันภัยเชนวานั้น เปนจํานวนสูงเกินสวนเมื่อเทียบกับรายไดหรือ
ฐานะของผูตาย 

ถึงอยางไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงสงคืนเขากองมรดกนั้นตองไมเกินกวา
จํานวนเงินที่ผูรับประกันชําระให 

 
มาตรา ๑๗๔๓  ทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมโดยลักษณะทั่วไป ไม

จําตองปฏิบัติตามขอกําหนดในพินัยกรรมลักษณะเฉพาะเกินกวาจํานวนทรัพยมรดกที่ตนไดรับ 
 
มาตรา ๑๗๔๔  ผูจัดการมรดกไมจําตองสงมอบทรัพยมรดกหรือสวนใดสวน

หนึ่งแหงทรัพยมรดกใหแกทายาทกอนปหนึ่งนับแตวันที่เจามรดกถึงแกความตาย เวนแตเจาหนี้
กองมรดกและผูรับพินัยกรรมที่ปรากฏตัวไดรับชําระหนี้และสวนไดตามพินัยกรรมแลวทุกคน 
 

หมวด ๓ 
การแบงมรดก 

   
 

มาตรา ๑๗๔๕  ถามีทายาทหลายคน ทายาทเหลานั้นมีสิทธิและหนาที่เก่ียวกับ
ทรัพยมรดกรวมกันจนกวาจะไดแบงมรดกกันเสร็จแลว และใหใชมาตรา ๑๓๕๖ ถึงมาตรา ๑๓๖๖ 
แหงประมวลกฎหมายนี้บังคับ เพียงเทาที่ไมขัดกับบทบัญญัติแหงบรรพนี ้

 
มาตรา ๑๗๔๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย หรือขอความในพินัยกรรมถาหากมี

ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูเปนทายาทดวยกันมีสวนเทากันในกองมรดกที่ยังไมไดแบง 
 
มาตรา ๑๗๔๗  การที่ทายาทคนใดไดรับทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใด หรือ

ประโยชนอยางอ่ืนใดจากเจามรดกโดยการให หรือโดยการอยางอ่ืนใด ซึ่งทําใหโดยเสนหาใน
ระหวางเวลาที่เจามรดกยังมีชีวิตอยูนั้น หาทําใหสิทธิในการแบงปนทรัพยมรดกของทายาทคนนั้น 
ตองเส่ือมเสียไปแตโดยประการใดไม 

 
มาตร ๑๗๔๘  ทายาทคนใดครอบครองทรัพยมรดกซึ่งยังมิไดแบงกัน ทายาทคน

นั้นมีสิทธิที่จะเรียกรองใหแบงทรัพยมรดกนั้นได แมวาจะลวงพนกําหนดอายุความตามมาตรา 
๑๗๕๔ แลวก็ดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิทธิที่จะเรียกใหแบงทรัพยมรดกตามวรรคกอน จะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละ
สิบปไมได 

 
มาตรา ๑๗๔๙  ถามีคดีฟองเรียกทรัพยมรดก ผูซึ่งอางวาตนเปนทายาทมีสิทธใิน

ทรัพยมรดกนั้น จะรองสอดเขามาในคดีก็ได 
แตศาลจะเรียกทายาทอื่น นอกจากคูความ หรือผูรองสอด ใหเขามารับสวนแบง

หรือกันสวนแหงทรัพยมรดกไวเพ่ือทายาทอื่นนั้นไมได 
 
มาตรา ๑๗๕๐  การแบงปนทรัพยมรดกนั้น อาจทําไดโดยทายาทตางเขา

ครอบครองทรัพยสินเปนสวนสัด หรือโดยการขายทรัพยมรดกแลวเอาเงินที่ขายไดมาแบงปนกัน
ระหวางทายาท 

ถาการแบงปนมิไดเปนไปตามวรรคกอน แตไดทําโดยสัญญา จะฟองรองให
บังคับคดีหาไดไม เวนแตจะมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใด ลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับ
ผิดหรือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ในกรณีเชนนี้ใหนํามาตรา ๘๕๐, ๘๕๒ แหงประมวล
กฎหมายนี้วาดวยประนีประนอมยอมความมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๕๑  ภายหลังที่ไดแบงมรดกกันแลว ถาทรัพยสินทั้งหมดหรือ

บางสวน ซึ่งทายาทคนใดคนหนึ่งไดรับตามสวนแบงปนนั้น หลุดมือไปจากทายาทคนนั้นเนื่องจาก
การรอนสิทธิ ทายาทคนอื่นๆ จําตองใชคาทดแทน 

หนี้เชนวานั้น เปนอันระงับเมื่อมีการตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน หรือการรอนสิทธิ
เปนผลเนื่องมาจากความผิดของทายาทผูถูกรอนสิทธิ หรือเนื่องมาจากเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการ
แบงปน 

ทายาทคนอื่นๆ ตองใชคาทดแทนใหแกทายาทผูถูกรอนสิทธิตามสวนแหงสวน
แบงของตน แตใหหักจํานวนที่เปนสวนเฉลี่ย ซึ่งทายาทผูถูกรอนสิทธิจะตองออกกับเขาดวยนั้น
ออกเสีย แตถาทายาทคนใดคนหนึ่งเปนคนหนี้สินลนพนตัว ทายาทคนอื่นๆ ตองรับผิดในสวน
ของทายาทคนนั้นตามสวนเฉลี่ยเชนเดียวกัน แตใหหักจํานวนที่เปนสวนเฉลี่ยซึ่งทายาทผูที่จะ
ไดรับคาทดแทนจะตองออกแทนทายาทผูที่มีหนี้สินลนพนตัวนั้นออกเสีย 

บทบัญญัติในวรรคกอนๆ มิใหใชบังคับแกผูรับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ 
 
มาตรา ๑๗๕๒  คดีฟองใหรับผิดเนื่องจากการรอนสิทธิตามมาตรา ๑๗๕๑ นั้นมิ

ใหฟองเมื่อพนกําหนดสามเดือนนับแตเมื่อถูกรอนสิทธิ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
มรดกที่ไมมีผูรับ 
   

 
มาตรา ๑๗๕๓  ภายใตบังคับแหงสิทธิของเจาหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก

ความตายโดยไมมีทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดก
ของบุคคลนั้นตกทอดแกแผนดิน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๖ 
อายุความ 

   
 

มาตรา ๑๗๕๔๑๘๐  หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจา
มรดกตายหรือนับแตเมื่อทายาทโดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

คดีฟองเรียกตามขอกําหนดพินัยกรรม มิใหฟองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อ
ผูรับพินัยกรรมไดรูหรือควรไดรูถึงสิทธิซึ่งตนมีอยูตามพินัยกรรม 

ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาสิทธิเรียกรอง
ของเจาหนี้อันมีตอเจามรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้นั้นฟองรองเม่ือพน
กําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อเจาหนี้ไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

ถึงอยางไรก็ดี สิทธิเรียกรองตามที่วามาในวรรคกอนๆ นั้น มิใหฟองรองเมื่อพน
กําหนดสิบปนับแตเมื่อเจามรดกตาย 

 
มาตรา ๑๗๕๕  อายุความหนึ่งปนั้น จะยกขึ้นตอสูไดก็แตโดยบุคคลซึ่งเปน

ทายาท หรือบุคคลซึ่งชอบที่จะใชสิทธิของทายาท หรือโดยผูจัดการมรดก 

                                                 
๑๘๐ มาตรา ๑๗๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และ ๒ ที่ได
ตรวจชําระใหม๑๘๑ 
 
พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๓ ที่ไดตรวจชําระ
ใหม๑๘๒ 
 
พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญตับิรรพ ๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย๑๘๓ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗๑๘๔ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ 
๒)๑๘๕ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ 
๓)๑๘๖ 
 
พระราชบัญญตัิใหใชบทบญัญัตบิรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 
๒๔๗๗๑๘๗ 

มาตรา ๓  ใหเพ่ิมบทบัญญัติบรรพ ๕ ตั้งแตมาตรา ๑๔๓๕ ถึงมาตรา ๑๕๙๘ 
ตามที่ไดตราไวตอทายพระราชบัญญัตินี้เขาเปนสวนหนึ่งแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชบทบัญญัติแหงบรรพนี้ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปนตนไป 

 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงบรรพนี้ไมกระทบกระเทือนถึง 
(๑) การสมรส ซึ่งไดมีอยูกอนวันใชประมวลกฎหมายบรรพนี้ และทั้งสัมพันธใน

ครอบครัว อันเกิดแตการสมรสนั้น ๆ 
(๒) การใชอํานาจปกครอง ความปกครอง การอนุบาล การรับบุตรบุญธรรม ซึ่ง

มีอยูกอนวันใชประมวลกฎหมายบรรพนี้ หรือสิทธิและหนี้อันเกิดแตการนั้น ๆ 
 

                                                 
๑๘๑

 ราชกิจจานุเบกษา เลม /-/๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ 
๑๘๒

 รก.๒๔๗๑/-/๑/๑ มกราคม ๒๔๗๑ 
๑๘๓

 รก.๒๔๗๓/-/๔๔๒/๑๘ มีนาคม ๒๔๗๓ 
๑๘๔

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๑/-/หนา ๔๔๑/๒ กันยายน ๒๔๗๗ 
๑๘๕

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๗๑/๒๑ เมษายน ๒๔๗๘ 
๑๘๖

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๓๓๗/๕ พฤษภาคม ๒๔๗๘ 
๑๘๗

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๔๗๔/๒๙ พฤษภาคม ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ฐานะของภริยากอนใชประมวลกฎหมายบรรพนี้ อาจพิสูจนไดโดย
บันทึกในทะเบียนตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว 

 
มาตรา ๖  บทบัญญัติแหงบรรพนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎขอบังคับสําหรับ

ปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ ในสวนที่เก่ียวดวยครอบครัว 
 

พระราชบัญญตัิใหใชบทบญัญัตบิรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 
๒๔๗๗๑๘๘ 

 
มาตรา ๓  ใหเพ่ิมบทบัญญตัิ บรรพ ๖ ตัง้แตมาตรา ๑๕๙๙ ถึงมาตรา ๑๗๕๕ 

ตามทีไ่ดตราไวทายพระราชบัญญตัินี ้เขาเปนสวนหนึ่งของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
ใหใชบทบัญญตัิแหงบรรพนีต้ั้งแตวนัที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปนตนไป 

 
มาตรา ๔  บทบัญญตัิแหงบรรพนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎขอบังคับสาํหรับ

ปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ ในสวนที่เก่ียวดวยมรดก 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๘๑๘๙ 

 
มาตรา ๒  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เพ่ือพนกําหนดเกาสิบวัน นบัแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัเฉพาะสัญญาจาํนองที่ไดทาํตั้งแตวันให

ใชพระราชบัญญัติเปนตนไป 
 

พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๙๑๙๐ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติใหใชบทบญัญัตบิรรพ ๖ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ พุทธศักราช ๒๔๘๖๑๙๑ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติใหใชบทบญัญัตบิรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ พุทธศักราช ๒๔๘๖๑๙๒ 

 

                                                 
๑๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๕๒๙/๗ มิถุนายน ๒๔๗๘ 
๑๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๑๓๒๐/๒๙ กันยายน ๒๔๗๘ 
๑๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๓/-/หนา ๖๓๔/๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ 
๑๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๐/ตอนที่ ๓๒/หนา ๑๐๙๒/๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๖ 
๑๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๐/ตอนที่ ๓๒/หนา ๑๐๘๙/๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ แตไมใหกระทบกระเทือนถึงการสมรส
ของบุคคลซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งไดมีอยูกอนวันใชพระราชกําหนดนี้ และท้ังสัมพันธใน
ครอบครัวอันเกิดแตการสมรสนั้น ๆ 

 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕๑๙๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เปน

ตนไป 
 

พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๖๑๙๔ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๙๕ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติวา ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน จําตองแกไข
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
โดยแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๒๐ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไข
เพ่ิมบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔๕ ซึ่งใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหชายและหญิงที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป
บริบูรณทําการสมรสไดโดยบัญญัติใหชายหญิงซึ่งไดรับอนุญาตจากศาลทําการสมรสไดกอนอายุ
ครบสิบแปดปบริบูรณบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส นอกจากนี้ไดพิจารณาเห็นวา มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ และวรรคสอง
ของมาตรา ๑๓๗ เปนบทบัญญัติที่จําจัดสิทธิสตรี สมควรยกเลิกเสีย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระ
ใหม พ.ศ. ๒๕๑๙๑๙๖ 

 
มาตรา ๔  บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจ

ชําระใหม ทายพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 
๒๔๗๗ 

                                                 
๑๙๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๙/ตอนที่ ๑๒/หนา ๑๘๙/๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๕ 
๑๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๘/หนา ๑๗๖/๒๗ มกราคม ๒๔๙๖ 
๑๙๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๑๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๒๙/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕  บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจ

ชําระใหม ทายพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการหมั้น การสมรส 
สัญญากอนสมรส การเปนบิดามารดากับบุตร การเปนผูปกครอง การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ 
และการรับบุตรบุญธรรมที่ไดมีอยูแลวในวันใชบังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม ทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรส ซึ่งสัญญากอนสมรสนัน้ได

ทําข้ึนไวกอนวันใชบังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจ
ชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ใหกระทําไดโดยคูสมรสนําหนังสือสัญญากอนสมรสพรอมดวย
ขอตกลงการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนไปยื่นตอนายทะเบียนสมรส ณ ทองที่ที่ตนทําการสมรส และให
นายทะเบียนสมรสจดการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรสไวในทะเบียนสมรส และแนบ
หนังสือสัญญากอนสมรส พรอมดวยขอตกลงเปลี่ยนแปลงเพิกถอนไวทายทะเบียนสมรสดวย 

การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนสมรสจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ศาลตามเงื่อนไขและกรณีที่ระบุไวในมาตรา ๑๔๖๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ได
ตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ได

ตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือนถึงอํานาจการจัดการสินบริคณหที่คู
สมรสฝายใดฝายหนึ่งไดมีอยูแลวในวันใชบังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม ทายพระราชบัญญัตินี้ แตใหถือวาสินเดิมตามบทบัญญัติบรรพ 
๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเดิมของฝายใดเปนสินสวนตัวตามบทบัญญัติบรรพ ๕ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม ทายพระราชบัญญัตินี้ของฝายนั้น 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ถาคูสมรสฝายใดเปนผูจัดการสินบริคณหแตฝาย
เดียว ใหถือวาคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดยินยอมใหคูสมรสฝายนั้นจัดการสินสมรสและสินสวนตัวตาม
วรรคหนึ่งของตนดวย 

ในกรณีที่คูสมรสฝายใดประสงคจะใชอํานาจจัดการสินสวนตัวตามวรรคหนึ่งที่
เปนสวนของตน ถาคูสมรสนั้นมิไดเปนผูจัดการสินบริคณหใหแจงใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งทราบ 
และใหคูสมรสทั้งสองฝายรวมกันจัดการแบงสินสวนตัวดังกลาวที่อยูในสภาพที่แบงไดใหแกฝายที่
ประสงคจะจัดการ แตถาสินสวนตัวนั้นไมอยูในสภาพที่แบงไดใหทั้งสองฝายจัดการรวมกัน 

 
มาตรา ๘  บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจ

ชําระใหม ทายพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงการจัดการสินเดิมที่เปลี่ยนเปนสินสวนตัว
ตามมาตรา ๗ ซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๙  บรรดาอายุความหรือระยะเวลาที่บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยไดกําหนดไวกอนวันใชบังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ถาหากยังไมสุดสิ้นลงในวันที่ใชบังคับบทบัญญัติ
บรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ และ
อายุความหรือระยะเวลาที่กําหนดขึ้นใหมนั้น แตกตางกับอายุความหรือระยะเวลาที่กําหนดไวแต
เดิมก็ใหนําอายุความหรือระยะเวลาที่ยาวกวามาบังคับ 

 
มาตรา ๑๐  คําวา “คาอุปการะเลี้ยงดู” ในบรรดาบทกฎหมายซึ่งมีความหมายถึง

คาอุปการะเลี้ยงดูตามนัยของบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐๖ และมาตรา ๑๕๐๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเดิมนั้น ใหใชคําวา “คาเล้ียงชีพ” แทน 

 
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงบรรพ ๕ หรือบทบัญญัติในบรรพ 

๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเดิม ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นอางถึงบรรพ ๕ 
หรือบทบัญญัติในบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม ทาย
พระราชบัญญัตินี้ ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๒  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติวาชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน จําตองแกไข
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑๑๙๗ 
 

มาตรา ๑๑  การเสนอขายหุนและหุนกูตอประชาชนที่ไดมีการจดทะเบียนหนังสือ
ช้ีชวน หนังสือบอกกลาวปาวรอง หรือหนังสืออยางอ่ืนในการชี้ชวนใหซื้อหุนหรือหุนกูโดยถูกตอง
ตามกฎหมายในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหคงดําเนินการตอไปได
อีกไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํามาตรา ๑๒๓๐ มาตรา ๑๒๓๑ 
มาตรา ๑๒๓๒ มาตรา ๑๒๓๓ มาตรา ๑๒๓๔ และมาตรา ๑๒๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับจนกวาจะพนกําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒  บริษัทใดจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอยูกอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมีผูถือหุนตั้งแตหนึ่งรอยคนอยูแลว หรือมีผูถือหุนเพิ่มขึ้นถึง
หนึ่งรอยคนขึ้นไปภายหลังที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงเปนบริษัทตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยตอไป 

 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หนา ๙๘/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๗
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งกําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัดตองมีผูถือหุน
ตั้งแตหนึ่งรอยคน และมีบทบัญญัติควบคุมการเสนอขายหุนและหุนกู เพ่ือปองกันมิใหประชาชน
ถูกหลอกลวงแลว สมควรกําหนดหามมิใหบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีผู
ถือหุนถึงหนึ่งรอยคนและเสนอขายหุน หรือหุนกูตอประชาชน ซึ่งจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หมวด ๔ เฉพาะมาตราที่เก่ียวของให
สอดคลองกับหลักการดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๓๑๙๘ 
 

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่มีการใหของหมั้นกันไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหของหมั้นดังกลาวตกเปนสิทธิแกหญิงเมื่อไดทําการสมรสแลว 

 
มาตรา ๖๓  นิติกรรมที่คูสมรสฝายหนึ่งไดกระทําไปในการจัดการสินสมรสโดย

ปราศจากความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การให
สัตยาบันหรือการขอใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้น ใหเปนไปตามมาตรา ๑๔๘๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๔  ถามีคดีฟองขอใหศาลแสดงวาการสมรสเปนโมฆะเพราะเหตุสมรส

ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยคางพิจารณาอยูในศาลใด
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหศาลนั้นพิจารณาพิพากษาคดีตอไปไดจนกวาคดีจะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีการสมรสฝาฝนมาตรา ๑๔๕๒ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย สิทธิเรียกคาเล้ียงชีพหรือสิทธิในมรดกของคูสมรสที่ตายซึ่งคูสมรสอีกฝายหนึ่งที่
สมรสโดยสุจริตมีอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามมาตรา ๑๔๙๙ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๖  ในการจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย ถาเจาหนาที่ไดสง

แจงความการขอจดทะเบียนไปยังเด็กหรือมารดาเด็กแลว แตยังไมมีการจดทะเบียนกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การจดทะเบียนเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายใหบังคับตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๗  บิดาซึ่งไดจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยอมมีสิทธิรองขอตอศาลใหถอนความเปนผูปกครองไดตามมาตรา 

                                                 
๑๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๘๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๖ กันยายน ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๘ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๕๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมวาบิดาจะ
ไดเคยรองขอตอศาลใหมีคําส่ังถอนความเปนผูปกครองมากอนแลวหรือไมก็ตาม 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่มีการตั้งผูปกครองโดยพินัยกรรม ถาผูที่ทําพินัยกรรมตาย

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การตั้งผูปกครองใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๙  บทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ และมาตรา ๑๕๙๘/๒๓ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึง
ความสมบูรณของการใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมที่ไดกระทําไปแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๐  บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการหมั้น การสมรส สัญญา
กอนสมรส การเปนบิดามารดากับบุตร การเปนผูปกครอง และการรับบุตรบุญธรรมที่ไดมีอยูแลว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๗๑  บรรดาอายุความหรือระยะเวลาที่บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยไดกําหนดไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากยังไมส้ินสุดลงในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และอายุความหรือระยะเวลาที่กําหนดขึ้นใหมนั้นแตกตางกับอายุความ
หรือระยะเวลาที่กําหนดไวเดิม ก็ใหนําอายุความหรือระยะเวลาที่ยาวกวามาบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติบรรพ ๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยความสมบูรณของการหมั้นและผลของการหมั้น การ
คุมครองคูสมรสที่วิกลจริต การจัดการสินสมรส การแยกสินสมรสและรวมสินสมรส การสมรสที่
เปนโมฆะ เหตุหยา ผูใชอํานาจปกครองบุตรในกรณีมีการหยา บทสันนิษฐานความเปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมาย การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร การฟองปฏิเสธความเปนบุตร การจดทะเบียนเด็ก
เปนบุตร การฟองใหรับเด็กเปนบุตร  อํานาจปกครอง การเปนผูอนุบาลและผูพิทักษ การจัดการ
ทรัพยสินของผูเยาว สิทธิหนาที่ของบิดามารดาและบุตร ผูปกครอง และบุตรบุญธรรม นั้น ยังไม
สอดคลองและไมเอ้ืออํานวยตอสภาพความเปนอยูในสังคมปจจุบัน สมควรปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญตัิใหใชบทบญัญัตบิรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทีไ่ดตรวจ 
ชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕๑๙๙ 
 

                                                 
๑๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หนา ๑/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕๙ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติบรรพ ๑ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งไดใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๑ และบรรพ ๒ ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๔๖๘ ไดใช
บังคับมาเปนเวลานานและบทบัญญัติหลายประการลาสมัย ไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบัน สมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๐๐ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีการแก ไข
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหยกเลิกการกําหนดอัตราสวนการถือหุน และ
จํานวนผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ือใหการแปรสภาพบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
จํากัด เปนไปโดยความสมัครใจ ในกรณีที่บริษัทจํากัดประสงคจะชี้ชวนใหประชาชนรวมลงทุน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๒๐๑ 
 

มาตรา ๖  บทบัญญัติมาตรา ๔๙๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับแกสัญญาขายฝากที่ไดทําไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยในเรื่องขายฝากมีบทบัญญัติยังไมเหมาะสม เปนเหตุใหมีการเอาเปรียบผูขายฝาก 
โดยการกําหนดสินไถที่สูงเกินควร เพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมายหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา รวมทั้งใน
กรณีที่ถึงกําหนดเวลาไถผูซื้อฝากมักจะหลีกเล่ียงไมยอมใหมีการไถจนเปนเหตุใหผูขายฝากตอง
สูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไปโดยไมชอบธรรม นอกจากนี้ เห็นควรปรับปรุงระยะเวลาในการใช
สิทธิไถในสัญญาขายฝากใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๑๒๐๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนตนไป 
                                                 

๒๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๓/หนา ๕๖/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๑๘ก/หนา ๑/๙ เมษายน ๒๕๔๑ 
๒๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา ๑/๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติใหหนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา  คาทํางานใน
วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มให
ลูกจาง หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด
ของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ดังนั้น จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยให
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนที่เก่ียวกับสิทธิของลูกจาง โดยใหรวม
ความถึง สิทธิของเสมียน คนใช และคนงาน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๓ เดิมดวย โดย
กําหนดลําดับบุริมสิทธิในเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับอยูในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร 
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๗ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและจํานวนเงินสูงสุดของบุริมสิทธิใน
เงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบันดวย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๐๓ 
 

มาตรา ๑๗  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบถึงนิติกรรม สิทธิ หนาที่ หรือความรับ
ผิดตามกฎหมายอันไดกระทําลงหรือมีข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนที่ เ ก่ียวกับสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ประเภทของสังหาริมทรัพยที่ตองจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ จํานวนเงินในการกูยืมเงินที่ตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ จํานวนเงินที่เจา
สํานักโรงแรมตองรับผิดในการที่ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหาย อัตรา
คาธรรมเนียมและคาคัดสําเนาเอกสารตามที่ปรากฏในบทบัญญัติที่วาดวยบริษัทจํากัด รวมถึง
จํานวนเงินรางวัลหรือคาธรรมเนียมที่บุคคลผูมีสิทธิจะรับทรัพยสินหายตองชําระใหแกผูเก็บได
หรือแกสวนราชการที่รับผิดชอบ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสภาวการณ
ในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙๒๐๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัทของบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพง

                                                 
๒๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๑๐ ก/หนา ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
๒๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๗ ก/หนา ๑/๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และพาณิชย กรณีการลาออกของหุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัด 
และการลาออกของกรรมการบริษัทจํากัด กําหนดเวลาที่การลาออกมีผล ตลอดจนการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนภายในกําหนดเวลา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในผลทางกฎหมาย และ
การนําผลทางกฎหมายและขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกรณีดังกลาวไปใชอางอิง จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๐๕ 
 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบถึงนิติกรรม สิทธิ หนาที่ หรือความรับผิด
ตามกฎหมายอันไดกระทําลงหรือมีข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหความคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข แตบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔๕ มาตรา ๑๔๔๖ มาตรา ๑๔๔๗/๑ วรรคสาม มาตรา ๑๕๑๖ 
(๑) และมาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบทบัญญัติที่เลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองเพศ สมควรแกไข
บทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับหลักการมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง และหลักการ
หามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองเพศท่ีเคย
ไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๐๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีกฎหมายวา
ดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งกําหนดใหสามารถกอตั้งทรัสตเพ่ือเปนเครื่องมืออีกประการ
หนึ่งที่จะทําใหธุรกรรมในตลาดทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแกไขขอติดขัดบาง
ประการในการระดมทุนและในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนได ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับ
กฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๐๗ 

                                                 
๒๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๑๔/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 
๒๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๔๒/๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ วาดวยหุนสวนและบริษัทใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติ
บางมาตราสรางภาระโดยไมจําเปนแกประชาชนและกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน และความ
ลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ นอกจากนี้ ยังเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศอีกดวย ดังนั้น เพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาวและเพื่อใหการ
ดําเนินกิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๐๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติบรรพ ๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการรองตอศาลขอใหส่ังอนุญาตใหสามีภริยาอยูตางหาก 
การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิง การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชาย การนับวันที่เปน
บุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา และการกลับมีอํานาจปกครองบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเม่ือมีการ
เลิกรับบุตรบุญธรรม นั้น ยังไมสอดคลองและไมเอ้ืออํานวยตอสภาพความเปนอยูในสังคมปจจบุนั 
สมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 
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