
พระราชกฤษฎีกา 

ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจช าระใหม่[๑]

 

                   
  

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า 

  
จ าเดิมแต่ได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ และ ๒ แต่

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ เปนต้นมา ได้มีความเห็นแนะน ามากหลาย เพ่ือยังประมวล
กฎหมายนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  
และเมื่อได้พิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว เห็นเปนการสมควรให้ตรวจช าระบทบัญญัติในบรรพ 

๑ และ ๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นใหม่ 
  
จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ ๑ และ ๒ แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้แต่ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ นั้น ให้ยกเลิกเสียสิ้น 
และใช้บทบัญญัติที่ได้ตรวจช าระใหม่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทนสืบไป 

  
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ เปนปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัต

ยุบันนี้ 
 
 

พระราชบัญญัติ 

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                   
  

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

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

และบทบัญญัติลักษณะ ๒๓ สมาคม ของบรรพ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕” 

  
มาตรา ๒[๒]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๓ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยกเลิกบทบญัญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้ใช้บังคับโดย

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๒ ที่ได้ตรวจช าระ
ใหม่ พ.ศ. ๒๔๖๘ 

(๒) ให้ยกเลิกลักษณะ ๒๓ สมาคม ของบรรพ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
ได้ใช้บังคับโดยพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ ที่ได้ตรวจ
ช าระใหม่ พ.ศ. ๒๔๗๑ 

(๓) ให้ใช้บทบัญญัติท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 

  
มาตรา ๔  เอกสารที่มีการใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้กระท าขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์เสมือนกับลงลายมือชื่อต่อไป 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการให้กู้ยืมเงินที่ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ได้
กระท าขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn2


มาตรา ๖  ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ที่ศาลได้ตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
หากยังมิได้จัดท าบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่หรือจัดท ายังไม่แล้วเสร็จ ให้จัดท าให้แล้วเสรจ็ภายในสามเดือนนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้น ามาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๗  ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นทบวงการเมืองตามความหมาย

ของมาตรา ๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
คงมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไป 

  
มาตรา ๘  ให้บรรดาสมาคมที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสมาคมตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระ
ใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

สมาคมใดที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ มิได้ใช้ชื่อซึ่งมีค าว่า “สมาคม” ประกอบกับชื่อของสมาคมให้ยื่นค าขอแก้ไขข้อบังคับของสมาคมให้
ถูกต้องตามมาตรา ๘๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๙  สมาคมตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง สมาคมใด มีวิธีจัดการโดยไม่มีคณะกรรมการเป็น

ผู้ด าเนินกิจการของสมาคมตามมาตรา ๗๙ (๖) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าสมาคมนั้นไม่ด าเนินการยื่นค าขอแก้ไขข้อบังคับของสมาคมและจัดให้มีคณะกรรมการเป็น
ผู้ด าเนินกิจการของสมาคมภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคม
นั้นออกจากทะเบียน 

  
มาตรา ๑๐  สมาคมตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง สมาคมใด มีสมาชิกไม่ถึงสิบคน หากสมาคมนั้น

ไม่ได้จัดให้มีจ านวนสมาชิกตามมาตรา ๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนั้นออก
จากทะเบียนตามมาตรา ๑๐๒ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑  ให้บรรดามูลนิธิที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นมูลนิธิตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าตราสารก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าวเป็นข้อบังคับของมูลนิธิตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 



มูลนิธิใดที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ มิได้ใช้ชื่อซึ่งมีค าว่า “มูลนิธิ” ประกอบกับชื่อของมูลนิธิ ให้ยื่นค าขอแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิให้ถูกต้อง
ตามมาตรา ๑๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ภายในสอง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๒  บรรดามูลนิธิที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมิได้เป็นนิติ

บุคคล ถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและใช้ค าว่า “มูลนิธิ” ประกอบชื่อของตนต่อไป ต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนตามมาตรา ๑๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๓  มูลนิธิตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง มูลนิธิใด มีข้อบังคับที่ก าหนดให้มีผู้จัดการของ

มูลนิธิไม่ถึงสามคนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามูลนิธินั้นไม่ด าเนินการยื่นค าขอแก้ไขข้อบังคับของ
มูลนิธิเพ่ือให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้ด าเนินกิจการของมูลนิธิภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นายทะเบียนด าเนินการตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้เพื่อสั่งการให้แก้ไขข้อบังคับของ
มูลนิธิให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ถ้าปรากฏว่ามูลนิธิใดไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ก็ให้นายทะเบียน
ร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งให้เลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระ
ใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๔  บรรดาระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และท่ีบัญญัติไว้ในลักษณะ ๒๓ สมาคม ของบรรพ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และระยะเวลาที่ก าหนดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ แตกต่างกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้เดิม ให้น าระยะเวลาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๕  ให้แก้เลขมาตราตามท่ีมีอยู่ในมาตราต่าง ๆ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์เป็นเลขมาตราตามบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) “มาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม” ในมาตรา ๑๖๖๖ ให้แก้เป็น “มาตรา ๙ วรรค
สอง” 

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

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



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

(๕) “มาตรา ๖๕” ในมาตรา ๑๖๐๒ ให้แก้เป็น “มาตรา ๖๒” 

(๖) “มาตรา ๖๖” ในมาตรา ๑๖๐๒ ให้แก้เป็น “มาตรา ๖๓” 

(๗) “มาตรา ๘๑” ในมาตรา ๑๖๗๖ ให้แก้เป็น “มาตรา ๑๑๐” 

(๘) “มาตรา ๘๕” ในมาตรา ๑๖๗๗ ให้แก้เป็น “มาตรา ๑๑๔” 

(๙) “มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง” ในมาตรา ๓๖๐ ให้แก้เป็น “มาตรา ๑๖๙ วรรคสอง” 

(๑๐) “มาตรา ๑๘๙” ในมาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๑๗๕๔ ให้แก้เป็น “มาตรา ๑๙๓/๒๗” 

  
มาตรา ๑๖  บทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นท่ีอ้างถึงบทบัญญัติในบรรพ ๑ หรือลักษณะ ๒๓ ใน

บรรพ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงบทบัญญัติที่มีนัย
เช่นเดียวกันในบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๗  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๒๙๗ แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
  

 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                   

  
ข้อความเบื้องต้น 

  
มาตรา ๑  กฎหมายนี้ให้เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



  
มาตรา ๒  ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ตั้งแต่วันที่ใช้ประมวลกฎหมายนี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และ

ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
  

บรรพ ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๔  กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตาม
ตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 

เมื่อไมม่ีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้า
ไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมาย
เช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 

  
มาตรา ๕  ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต 

  
มาตรา ๖  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระท าการโดยสุจริต 

  
มาตรา ๗  ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดย

บทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 
  
มาตรา ๘  ค าว่า “เหตุสุดวิสยั” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี 

เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

  



มาตรา ๙  เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับให้ท าเป็นหนังสือ บุคคลผู้จะต้องท าหนังสือไม่
จ าเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น 

ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นท านองเช่นว่านั้นที่ท าลงในเอกสาร
แทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ 

ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่การลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมาย
อ่ืนท านองเช่นว่านั้น ซึ่งท าลงในเอกสารที่ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
มาตรา ๑๐  เมื่อความข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารอาจตีความได้สองนัย นัยไหนจะท าให้เป็นผล

บังคับได้ ให้ถือเอาตามนัยนั้นดีกว่าที่จะถือเอานัยที่ไร้ผล 

  
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความไปในทางท่ีเป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้ต้อง

เสียในมูลหนี้นั้น 

  
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่จ านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ถ้า

ตัวอักษรกับตัวเลขไม่ตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้ ให้ถือเอาจ านวนเงินหรือปริมาณท่ีเป็น
ตัวอักษรเป็นประมาณ 

  
มาตรา ๑๓  ถ้าจ านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้เป็นตัวอักษรหลายแห่งหรือเป็น

ตัวเลขหลายแห่ง แต่ที่แสดงไว้หลายแห่งนั้นไม่ตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้ ให้ถือเอา
จ านวนเงินหรือปริมาณน้อยที่สุดเป็นประมาณ 

  
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่เอกสารท าขึ้นไว้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็

ตามโดยมีภาษาไทยด้วย ถ้าข้อความในหลายภาษานั้นแตกต่างกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาของคู่กรณีได้ว่า
จะใช้ภาษาใดบังคับ ให้ถือตามภาษาไทย 

  
ลักษณะ ๒ 

บุคคล 

                   
  

หมวด ๑ 

บุคคลธรรมดา 

                   
  



ส่วนที่ ๑ 

สภาพบุคคล 

                   
  

มาตรา ๑๕  สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย 

ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก 

  
มาตรา ๑๖  การนับอายุของบุคคล ให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้

วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้นับ
อายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด 

  
มาตรา ๑๗  ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะ

ก าหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลัง ให้ถือว่าตายพร้อมกัน 

  
มาตรา ๑๘  สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี 

หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอ านาจ
ให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้อง
เสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ 

  
ส่วนที่ ๒ 

ความสามารถ 

                   
  

มาตรา ๑๙  บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ 
  
มาตรา ๒๐  ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อท าการสมรส หากการสมรสนั้นได้ท าตาม

บทบัญญัติมาตรา ๑๔๔๘ 

  
มาตรา ๒๑  ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน 

การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๒๒  ผู้เยาว์อาจท าการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพ่ือจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง 

หรือเป็นการเพ่ือให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง 



  
มาตรา ๒๓  ผู้เยาว์อาจท าการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องท าเองเฉพาะตัว 

  
มาตรา ๒๔  ผู้เยาว์อาจท าการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการ

อันจ าเป็นในการด ารงชีพตามสมควร 

  
มาตรา ๒๕  ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์ 
  
มาตรา ๒๖  ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จ าหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่ง

อันได้ระบุไว้ ผู้เยาว์จะจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบของการที่ระบุไว้นั้นก็ท าได้ตามใจสมัคร 
อนึ่ง ถ้าได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพ่ือการอันใด ผู้เยาว์ก็จ าหน่ายได้ตามใจสมัคร 

  
มาตรา ๒๗  ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการ

ค้าหรือธุรกิจอ่ืน หรือในการท าสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ ในกรณีท่ีผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้
ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตได้ 

ในความเก่ียวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ้างแรงงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้เยาว์มีฐานะ
เสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

ถ้าการประกอบธุรกิจหรือการท างานที่ได้รับความยินยอมหรือท่ีได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอมที่ได้
ให้แก่ผู้เยาว์เสียได้ หรือในกรณีท่ีศาลอนุญาต ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาตที่
ได้ให้แก่ผู้เยาว์นั้นเสียได้ 

ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์อาจร้องขอ
ต่อศาลให้เพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้ 

การบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาล ย่อม
ท าให้ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วของผู้เยาว์สิ้นสุดลง แต่ไม่กระทบกระเทือนการใด ๆ ที่ผู้เยาว์
ได้กระท าไปแล้วก่อนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอนการอนุญาต 

  
มาตรา ๒๘  บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการีกล่าวคือ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย 

ทวดก็ดี ผู้สืบสันดานกล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผูป้กครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น
อยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ ศาลจะสั่งให้
บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้ 



บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล การ
แต่งตั้งผู้อนุบาล อ านาจหน้าที่ของผู้อนุบาล และการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาล ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
บรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้ 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๒๙  การใด ๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท าลง การนั้นเป็น

โมฆียะ 

  
มาตรา ๓๐  การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท า

ลง การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระท าในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่า
ผู้กระท าเป็นคนวิกลจริต 

  
มาตรา ๓๑  ถ้าเหตุที่ท าให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้ว และเมื่อบุคคลผู้นั้นเอง

หรือบุคคลใด ๆ ดังกล่าวมาในมาตรา ๒๘ ร้องขอต่อศาลก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนค าสั่งที่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ
นั้น 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๓๒  บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่าย

เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดท าการงานโดย
ตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา ๒๘ ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ 

บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ในความ
พิทักษ์ การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้ 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมาย
นี้ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอนุโลม 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๓๓  ในคดีท่ีมีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถเพราะวิกลจริต 

ถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลนั้นไม่วิกลจริต แต่มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อมี
ค าขอของคู่ความหรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๘ ศาลอาจสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถก็ได้ หรือในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ ถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลนั้นวิกลจริต เมื่อมีค าขอของคู่ความหรือของบุคคลตามที่
ระบุไว้ในมาตรา ๒๘ ศาลอาจสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้ 



  
มาตรา ๓๔  คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึง

จะท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้ 
(๑) น าทรัพย์สินไปลงทุน 

(๒) รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือทุนอย่างอ่ืน 

(๓) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 

(๔) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับช าระหนี้ 
(๕) เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน หรืออสังหาริมทรัพย์มี

ก าหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี 
(๖) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูป เพ่ือการกุศล การสังคม หรือตาม

หน้าที่ธรรมจรรยา 

(๗) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 

(๘) ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือใน
สังหาริมทรัพย์อันมีค่า 

(๙) ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือซ่อมแซมอย่างใหญ่ 
(๑๐) เสนอคดีต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เว้นแต่การร้องขอตามมาตรา ๓๕ 

หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์ 
(๑๑) ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

ถ้ามีกรณีอ่ืนใดนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจัดการไป
ในทางเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ในการสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเมื่อผู้พิทักษ์ร้องขอในภายหลัง ศาลมีอ านาจสั่งให้คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของ
ผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะท าการนั้นได้ 

ในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้
อนุบาลมาใช้บังคับแก่ผู้พิทักษ์โดยอนุโลม 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใดกระท าลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้ การนั้นเป็นโมฆียะ 

  
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระท าการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามมาตรา ๓๔ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอ ศาลจะมีค าสั่ง
อนุญาตให้กระท าการนั้นโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็ได้ ถ้าการนั้นจะเป็นคุณประโยชน์แก่คน
เสมือนไร้ความสามารถ 



  
มาตรา ๓๖  ถ้าเหตุที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้ว ให้น า

บทบัญญัติมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๓ 

ภูมิล าเนา 

                   
  

มาตรา ๓๗  ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ถ่ินอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งส าคัญ 

  
มาตรา ๓๘  ถ้าบุคคลธรรมดามีถ่ินที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ท า

การงานเป็นปกติหลายแห่ง ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น 

  
มาตรา ๓๙  ถ้าภูมิล าเนาไม่ปรากฏ ให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิล าเนา 

  
มาตรา ๔๐  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่ปกติเป็นหลักแหล่ง หรือเป็นผู้ครองชีพในการ

เดินทางไปมาปราศจากหลักแหล่งที่ท าการงาน พบตัวในถิ่นไหนให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น 

  
มาตรา ๔๑  ภูมิล าเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่า

จะเปลี่ยนภูมิล าเนา 

  
มาตรา ๔๒  ถ้าบุคคลใดได้เลือกเอาถิ่นใด โดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะให้เป็นภูมิล าเนา

เฉพาะการเพ่ือท าการใด ให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการส าหรับการนั้น 

  
มาตรา ๔๓  ภูมิล าเนาของสามีและภริยา ได้แก่ถ่ินที่อยู่ที่สามีและภริยาอยู่กินด้วยกันฉันสามี

ภริยา เว้นแต่สามีหรือภริยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิล าเนาแยกต่างหากจากกัน 

  
มาตรา ๔๔  ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ ได้แก่ภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองหรือผู้ปกครอง 

ในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ใต้อ านาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดาและมารดามีภูมิล าเนาแยก
ต่างหากจากกัน ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิล าเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่ด้วย 

  
มาตรา ๔๕  ภูมิล าเนาของคนไร้ความสามารถ ได้แก่ภูมิล าเนาของผู้อนุบาล 



  
มาตรา ๔๖  ภูมิล าเนาของข้าราชการ ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ท าการตามต าแหน่งหน้าที่ หากมิใช่

เป็นต าแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียว 

  
มาตรา ๔๗  ภูมิล าเนาของผู้ที่ถูกจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลหรือตามค าสั่งโดย

ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่เรือนจ าหรือทัณฑสถานที่ถูกจ าคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว 

  
ส่วนที่ ๔ 

สาบสูญ 

                   
  

มาตรา ๔๘  ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
ทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะ
สั่งให้ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลางก่อนตามท่ีจ าเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ 

เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ และไม่มี
ผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดี หรือหนึ่งปีนับแต่วันมีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้ง
หลังสุดก็ดี เมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งร้องขอ ศาลจะตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้ 

  
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอ านาจทั่วไปไว้ และสัญญาตัวแทนระงับ

สิ้นไป หรือปรากฏว่าตัวแทนผู้รับมอบอ านาจทั่วไปได้จัดการทรัพย์สินนั้นในลักษณะที่อาจเสียหายแก่บุคคล
ดังกล่าว ให้น ามาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๐  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้ตัวแทนผู้รับมอบ

อ านาจทั่วไปจัดท าบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นตามที่ศาลจะมีค าสั่งก็ได้ 
  
มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๐๒ ถ้าตัวแทนผู้รับมอบอ านาจทั่วไปเห็นเป็นการจ าเป็น

จะต้องท าการอันใดอันหนึ่งเกินขอบอ านาจที่ได้รับไว้ ต้องขออนุญาตต่อศาล และเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะ
กระท าการนั้นได้ 

  
มาตรา ๕๒  ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลได้ตั้งขึ้น ต้องท าบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้เสร็จ

ภายในสามเดือนนับแต่วันทราบค าสั่งตั้งของศาล แต่ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอต่อศาลให้ขยายเวลาก็ได้ 
  



มาตรา ๕๓  บัญชีทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องอย่างน้อยสองคน พยานสองคนนั้นต้องเป็นคู่สมรสหรือญาติของผู้ไม่อยู่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่
ถ้าไม่มีคู่สมรสหรือหาญาติไม่ได้ หรือคู่สมรสและญาติไม่ยอมเป็นพยาน จะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเป็น
พยานก็ได้ 

  
มาตรา ๕๔  ผู้จัดการทรัพย์สินมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับตัวแทนผู้รับมอบอ านาจทั่วไป

ตามมาตรา ๘๐๑ และมาตรา ๘๐๒ ถ้าผู้จัดการทรัพย์สินเห็นเป็นการจ าเป็นจะต้องท าการอันใดอันหนึ่งเกิน
ขอบอ านาจ ต้องขออนุญาตต่อศาล และเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะกระท าการนั้นได้ 

  
มาตรา ๕๕  ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอ านาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะ

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอ านาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการท่ีตัวแทนจัดท าอยู่นั้นอาจจะ
เสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๕๖  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจ

สั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้จัดการทรัพย์สินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ตลอดจนการ

มอบคืนทรัพย์สินนั้น 

(๒) ให้ผู้จัดการทรัพย์สินแถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ 
(๓) ถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน และตั้งผู้อื่นให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินแทนต่อไป 

  
มาตรา ๕๗  ในค าสั่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน ศาลจะก าหนดบ าเหน็จให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สินโดย

จ่ายจากทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ ถ้าศาลมิได้ก าหนด ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอต่อศาลให้ก าหนดบ าเหน็จ
ในภายหลังก็ได้ 

ถ้าผู้จัดการทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการร้องขอ หรือเมื่อมีกรณีปรากฏ
แก่ศาลว่า พฤติการณ์เก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งก าหนดบ าเหน็จ งด ลด เพ่ิม 
หรือกลับให้บ าเหน็จแก่ผู้จัดการทรัพย์สินอีกก็ได้ 

  
มาตรา ๕๘  ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา 

(๒) ผู้ไม่อยู่นั้นมิได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพ่ือจัดการทรัพย์สินของตน
แล้ว 

(๓) ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 

(๔) ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตาย 



(๕) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๗) ศาลถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน 

  
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๕๘ (๔) (๕) 

หรือ (๖) ผู้จัดการทรัพย์สินหรือทายาทของผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการมรดก ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของผู้จัดการทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี จะต้องแถลงให้ศาลทราบถึง
ความสิ้นสุดนั้นโดยไม่ชักช้าเพ่ือศาลจะได้มีค าสั่งเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินต่อไปตามที่เห็นสมควร ในระหว่าง
เวลาดังกล่าวนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดการตามควรแก่พฤติการณ์เพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้ไม่อยู่ จนกว่าจะ
ได้ส่งมอบทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่ศาลจะได้มีค าสั่ง 

  
มาตรา ๖๐  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้ มาใช้บังคับแก่การ

จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๑  ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมี

ชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็น
คนสาบสูญก็ได้ 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปี 
(๑) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และ

หายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว 

(๒) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป 

(๓) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคล
นั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น 

  
มาตรา ๖๒  บุคคลซึ่งศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบ

ก าหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๑ 

  
มาตรา ๖๓  เมื่อบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเองหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน

อัยการร้องขอต่อศาล และพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือว่าตายใน
เวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา ๖๒ ก็ดี ให้ศาลสั่งถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น แต่การถอนค าสั่ง
นี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ท าไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมี
ค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนค าสั่งนั้น 



บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินมาเนื่องแต่การที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ แต่ต้องเสียสิทธิของ
ตนไปเพราะศาลสั่งถอนค าสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวล
กฎหมายนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๔  ค าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญหรือค าสั่งถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๒ 

นิติบุคคล 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖๕  นิติบุคคลจะมีข้ึนได้ก็แต่ด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อ่ืน 

  
มาตรา ๖๖  นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือ

กฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือตราสารจัดตั้ง 

  
มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคล

ธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น 

  
มาตรา ๖๘  ภูมิล าเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่

ท าการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 

  
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งที่ท าการหลายแห่งหรือมีส านักงานสาขา ให้ถือว่า

ถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ท าการหรือของส านักงานสาขาเป็นภูมิล าเนาในส่วนกิจการอันได้กระท า ณ ที่นั้นด้วย 

  
มาตรา ๗๐  นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคน  ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมาย ข้อบังคับ 

หรือตราสารจัดตั้งจะได้ก าหนดไว้ 



ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล 

  
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน การด าเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไป

ตามเสียงข้างมากของผู้แทนของนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้มีข้อก าหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือตราสารจัดตั้ง 

  
มาตรา ๗๒  การเปลี่ยนตัวผู้แทนของนิติบุคคล หรือการจ ากัดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจ

ของผู้แทนของนิติบุคคล ให้มีผลต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งแล้ว แต่จะยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริตมิได้ 

  
มาตรา ๗๓  ถ้ามีต าแหน่งว่างลงในจ านวนผู้แทนของนิติบุคคล และมีเหตุอันควรเชื่อว่าการ

ปล่อยต าแหน่งว่างไว้น่าจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลจะแต่งตั้ง
ผู้แทนชั่วคราวขึ้นก็ได้ 

  
มาตรา ๗๔  ถ้าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทนของนิติบุคคล

ในการอันใด ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้ 
  
มาตรา ๗๕  ถ้ากรณีตามมาตรา ๗๔ เป็นเหตุให้ไม่มีผู้แทนของนิติบุคคลเหลืออยู่ หรือผู้แทน

ของนิติบุคคลที่เหลืออยู่มีจ านวนไม่พอจะเป็นองค์ประชุม หรือไม่พอจะกระท าการอันนั้นได้ หากกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้น มิได้มีข้อก าหนดในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น าความในมาตรา 
๗๓ มาใช้บังคับเพ่ือตั้งผู้แทนเฉพาะการโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๖  ถ้าการกระท าตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติ

บุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย 

ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนเกิดจากการกระท าที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออ านาจ
หน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระท าการนั้นหรือได้เป็นผู้กระท าการ
ดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น 

  
มาตรา ๗๗  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้ มาใช้บังคับแก่ความ

เกี่ยวพันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนของนิติบุคคล และระหว่างนิติบุคคล หรือผู้แทนของนิติบุคคลกับ
บุคคลภายนอก โดยอนุโลม 

  



ส่วนที่ ๒ 

สมาคม 

                   
  

มาตรา ๗๘  การก่อตั้งสมาคมเพ่ือกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็น
การหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๗๙  ข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อสมาคม 

(๒) วัตถุประสงค์ของสมาคม 

(๓) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และที่ตั้งส านักงานสาขาทั้งปวง 

(๔) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 

(๕) อัตราค่าบ ารุง 

(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคม ได้แก่ จ านวนกรรมการ การตั้งกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

(๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม 

(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
  
มาตรา ๘๐  สมาคมต้องใช้ชื่อซึ่งมีค าว่า “สมาคม” ประกอบกับชื่อของสมาคม 

  
มาตรา ๘๑  การขอจดทะเบียนสมาคมนั้น ให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคน ร่วมกันยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีส านักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น พร้อมกับ
แนบข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน และรายชื่อ ที่อยู่และ
อาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมมากับค าขอด้วย 

  
มาตรา ๘๒  เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับแล้วเห็นว่าค าขอนั้น

ถูกต้องตามมาตรา ๘๑ และข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๗๙ และวัตถุประสงค์ของสมาคมไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 
และรายการซึ่งจดแจ้งในค าขอหรือข้อบังคับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม และผู้จะเป็นกรรมการของ
สมาคมนั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ให้นายทะเบียน
รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนั้น และประกาศการจัดตั้งสมาคมในราช
กิจจานุเบกษา 



ถ้านายทะเบียนเห็นว่าค าขอหรือข้อบังคับไม่ถูกต้องตามมาตรา ๘๑ หรือมาตรา ๗๙ หรือ
รายการซึ่งจดแจ้งในค าขอหรือข้อบังคับไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือผู้จะเป็นกรรมการของ
สมาคมมีฐานะหรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ให้มีค าสั่งให้ผู้ยื่น
ค าขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียน
และออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความ
มั่นคงของรัฐ หรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
ค าสั่งของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่รับจด
ทะเบียนไปยังผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนโดยมิชักช้า 

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่รับ
การจดทะเบียน 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับหนังสืออุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๘๓  สมาคมท่ีได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา ๘๔  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมจะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 

และสมาคมต้องน าข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของ
สมาคมตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ลงมติและให้น าความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อนาย
ทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

  
มาตรา ๘๕  การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ของสมาคม ให้กระท าตามข้อบังคับของสมาคม และสมาคมต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ี
ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
สมาคม 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการของสมาคมตามวรรคหนึ่งผู้ใด มีฐานะหรือความประพฤติไม่
เหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกรรมการของ
สมาคมผู้นั้นก็ได้ ในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการของสมาคม นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลที่
ไม่รับจดทะเบียนให้สมาคมทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียน และให้น าความในมาตรา 
๘๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่ ถ้าข้อบังคับของสมาคมมิได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้กรรมการของสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมต่อไปจนกว่าจะได้มี
การจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่ 

  
มาตรา ๘๖  คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมายและ

ข้อบังคับ ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ 
  
มาตรา ๘๗  คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก 

  
มาตรา ๘๘  บรรดากิจการที่คณะกรรมการของสมาคมได้กระท าไป แม้จะปรากฏในภายหลัง

ว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการของสมาคม กิจการนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์ 
  
มาตรา ๘๙  สมาชิกของสมาคมมีสิทธิที่จะตรวจตรากิจการและทรัพย์สินของสมาคมใน

ระหว่างเวลาท าการของสมาคมได้ 
  
มาตรา ๙๐  สมาชิกของสมาคมต้องช าระค่าบ ารุงเต็มจ านวนในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก

หรือในวันเริ่มต้นของระยะเวลาช าระค่าบ ารุง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 

  
มาตรา ๙๑  สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคม

จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๙๒  สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดในหนี้ของสมาคมไม่เกินจ านวนค่าบ ารุงที่สมาชิก

นั้นค้างช าระอยู่ 
  
มาตรา ๙๓  คณะกรรมการของสมาคมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง 

  
มาตรา ๙๔  คณะกรรมการของสมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะ

เห็นสมควร 

สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคนหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับจะท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการของ
สมาคมให้ประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือการใด 



เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคสอง 
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยจัดให้มีการประชุมข้ึนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับค าร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม สมาชิกท่ีเป็นผู้
ร้องขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนสมาชิกที่ก าหนดตามวรรคสองจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ 

  
มาตรา ๙๕  ในการเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการของสมาคมต้องส่งหนังสือนัดประชุมไป

ยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียนของสมาคมก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหรือลงพิมพ์โฆษณาอย่าง
น้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก็ได้ 

การเรียกประชุมใหญ่ต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมและจัดส่ง
รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วย ส าหรับการเรียกประชุมใหญ่โดยการพิมพ์โฆษณา 
รายละเอียดและเอกสารดังกล่าวต้องจัดไว้และพร้อมที่จะมอบให้แก่สมาชิกที่ร้องขอ ณ สถานที่ที่ผู้เรียกประชุม
ก าหนด 

  
มาตรา ๙๖  การประชุมใหญ่ของสมาคมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะก าหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้และการประชุมใหญ่นั้นได้เรียก
ตามค าร้องขอของสมาชิก ก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ ให้
คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจัดให้มีการประชุมข้ึนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจ าต้องครบองค์ประชุม 

  
มาตรา ๙๗  มติของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่กรณีท่ีข้อบังคับ

ของสมาคมก าหนดเสียงข้างมากไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ 

สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๙๘  สมาชิกจะมอบอ านาจให้สมาชิกผู้ใดมาเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่จะมีมติในเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม

ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ไม่ได้ 



  
มาตรา ๑๐๐  ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติ

ตาม หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมหรือบทบัญญัติในส่วนนี้ สมาชิก หรือพนักงานอัยการอาจร้องขอให้ศาลสั่ง
เพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 

  
มาตรา ๑๐๑  สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีเหตุตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

(๒) ถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื่อสิ้นระยะเวลานั้น 

(๓) ถ้าสมาคมตั้งขึ้นเพ่ือกระท ากิจการใด เมื่อกิจการนั้นส าเร็จแล้ว 

(๔) เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 

(๕) เมื่อสมาคมล้มละลาย 

(๖) เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา ๑๐๒ 

(๗) เมื่อศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา ๑๐๔ 

  
มาตรา ๑๐๒  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และ
นายทะเบียนได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 

(๒) เมื่อปรากฏว่าการด าเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 

(๓) เมื่อสมาคมหยุดด าเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป 

(๔) เมื่อปรากฏว่าสมาคมให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคมเป็นผู้ด าเนิน
กิจการของสมาคม 

(๕) เมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบคนมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่าสองปี 
  
มาตรา ๑๐๓  เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งให้ถอนชื่อสมาคมใดออกจากทะเบียนตามมาตรา 

๑๐๒ แล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสมาคมนั้นโดยมิชักช้า และประกาศการเลิกสมาคม
ในราชกิจจานุเบกษา 

กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือสมาชิกของสมาคมจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๘๒ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  



มาตรา ๑๐๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๒ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อ
สมาคมออกจากทะเบียนได้ ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายใน
เวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว ผู้ร้องขอนั้น
จะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๑๐๕  เมื่อสมาคมมีเหตุต้องเลิกตามมาตรา ๑๐๑ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให้

คณะกรรมการของสมาคมที่อยู่ในต าแหน่งขณะมีการเลิกสมาคมแจ้งการเลิกสมาคมต่อนายทะเบียนภายในสิบ
สี่วันนับแต่วันที่มีการเลิกสมาคม 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุดให้สมาคมล้มละลายตามมาตรา ๑๐๑ (๕) หรือมี
ค าสั่งถึงที่สุดให้เลิกสมาคมตามมาตรา ๑๐๔ ให้ศาลแจ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบ
ด้วย 

ให้นายทะเบียนประกาศการเลิกสมาคมในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีที่มีการเลิกสมาคม ให้มีการช าระบัญชีสมาคมและให้น าบทบัญญัติใน

บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด มาใช้
บังคับแก่การช าระบัญชีสมาคมโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๐๗  เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด จะแบ่งให้แก่สมาชิกของ

สมาคมนั้นไม่ได้ ทรัพย์สินที่เหลือนั้นจะต้องโอนให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับ
การสาธารณกุศล ตามท่ีได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของสมาคม หรือถ้าข้อบังคับไม่ได้ระบุชื่อไว้ก็ให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าข้อบังคับของสมาคมหรือที่ประชุมใหญ่มิได้ระบุผู้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไว้ หรือระบุ
ไว้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา ๑๐๘  ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับสมาคมท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 

หรือจะขอให้นายทะเบียนคัดส าเนาเอกสารดังกล่าว พร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้อง ให้ยื่นค าขอต่อนาย
ทะเบียน และเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้วให้นายทะเบียนปฏิบัติตามค าขอนั้น 

  
มาตรา ๑๐๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในส่วนนี้ และ

ให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเก่ียวกับ 

(๑) การยื่นค าขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 

(๒) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดส าเนาเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมการขอให้นายทะเบียนด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสมาคม รวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

(๓) การด าเนินกิจการของสมาคมและการทะเบียนสมาคม 



(๔) การอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

ส่วนที่ ๓ 

มูลนิธิ 
                   

  
มาตรา ๑๑๐  มูลนิธิได้แก่ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศล 

สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน โดยมิได้
มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดนอกจากเพ่ือ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง 

  
มาตรา ๑๑๑  มูลนิธิต้องมีข้อบังคับ และต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบด้วยบุคคล

อย่างน้อยสามคน เป็นผู้ด าเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ 
  
มาตรา ๑๑๒  ข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อมูลนิธิ 
(๒) วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 
(๓) ที่ตั้งส านักงานใหญ่และที่ตั้งส านักงานสาขาทั้งปวง 

(๔) ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง 

(๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ ได้แก่ จ านวนกรรมการ การตั้งกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ 

(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพย์สินและบัญชีของมูลนิธิ 
  
มาตรา ๑๑๓  มูลนิธิต้องใช้ชื่อซึ่งมีค าว่า “มูลนิธิ” ประกอบกับชื่อของมูลนิธิ 
  
มาตรา ๑๑๔  การขอจดทะเบียนมูลนิธินั้น ให้ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อนาย

ทะเบียนแห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิจะตั้งขึ้น ในค าขออย่างน้อยต้องระบุเจ้าของทรัพย์สินและ
รายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรส าหรับมูลนิธิ รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน 
พร้อมกับแนบข้อบังคับของมูลนิธิมากับค าขอด้วย 

  



มาตรา ๑๑๕  เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอแล้วเห็นว่า ค าขอนั้นถูกต้องตามมาตรา ๑๑๔ 
และข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๑๑๒ และวัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรา ๑๑๐ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ และ
รายการซึ่งจดแจ้งในค าขอหรือข้อบังคับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
นั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนและออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่มูลนิธินั้น และประกาศการจัดตั้งมูลนิธิในราชกิจจา
นุเบกษา 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าค าขอหรือข้อบังคับไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๒ หรือ
รายการซึ่งจดแจ้งในค าขอหรือข้อบังคับไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรือผู้จะเป็นกรรมการของ
มูลนิธิมีฐานะหรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ให้มีค าสั่งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและออก
ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่มูลนิธินั้น 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่อาจรับจดทะเบียนได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๑๐ หรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของ
ประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ หรือผู้ขอจดทะเบียนไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ทราบค าสั่งของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลที่
ไม่รับจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยมิชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนนั้นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่รับจด
ทะเบียน 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับหนังสืออุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๑๑๖  ก่อนที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิมีสิทธิขอถอนการ

จัดตั้งมูลนิธิได้โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียน สิทธิที่จะขอถอนการจัดตั้งมูลนิธินี้ไม่ตกทอดไปยังทายาท 

ในกรณีที่มีผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิหลายคน ถ้าผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิคนหนึ่งคนใดใช้สิทธิถอนการจัดตั้ง
มูลนิธิ ให้ค าขอจัดตั้งมูลนิธินั้นเป็นอันระงับไป 

  
มาตรา ๑๑๗  ในกรณีที่ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียน

มูลนิธิ ถ้าผู้ตายมิได้ท าพินัยกรรมยกเลิกการจัดตั้งมูลนิธิที่ขอจัดตั้งไว้ให้ค าขอจัดตั้งมูลนิธิที่ผู้ตายได้ยื่นไว้ต่อ
นายทะเบียนยังคงใช้ได้ต่อไป และให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ซึ่งผู้ตายมอบหมาย ด าเนินการในฐานะ



เป็นผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิต่อไป ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ด าเนินการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิถึง
แก่ความตาย บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะด าเนินการในฐานะเป็นผู้ขอจัดตั้งมูลนิธินั้นต่อไปก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ตายก าหนดไว้ ถ้าหากไม่มี
พินัยกรรมของผู้ตายสั่งการในเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น าความในมาตรา ๑๖๗๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ถ้าไม่สามารถด าเนินการตามมาตรา ๑๖๗๙ วรรคสอง หรือมูลนิธิจัดตั้งขึ้นไม่ได้ตามมาตรา ๑๑๕ ให้
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้ตกเป็นมรดกของผู้ตาย 

  
มาตรา ๑๑๘  ในกรณีที่มีข้อก าหนดพินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิตามมาตรา ๑๖๗๖ ให้บุคคล

ซึ่งมีหน้าที่ท่ีจะต้องจัดตั้งมูลนิธิตามมาตรา ๑๖๗๗ วรรคหนึ่ง ด าเนินการตามมาตรา ๑๑๔ และตามบทบัญญัติ
แห่งมาตรานี้ 

ถ้าบุคคลซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องจัดตั้งมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง มิได้ขอจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รู้หรือควรรู้ข้อก าหนดพินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิ บุคคลผู้มีส่วนได้
เสียคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานอัยการจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนมูลนิธิก็ได้ 

ถ้าผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมูลนิธิไม่ด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามค าสั่งของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๑๑๕ จนเป็นเหตุให้นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนมูลนิธิเพราะเหตุดังกล่าว บุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานอัยการจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนมูลนิธินั้นอีกก็ได้ 

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิตามมาตรานี้ จะขอถอนการก่อตั้งมูลนิธิตามมาตรา ๑๑๖ 
ไม่ได้ 

ในกรณีที่มีผู้คัดค้านต่อนายทะเบียนว่าพินัยกรรมนั้นมิได้ก าหนดให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิ ให้นาย
ทะเบียนแจ้งให้ผู้คัดค้านไปร้องต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และให้นาย
ทะเบียนรอการพิจารณาการจดทะเบียนไว้ก่อน เพ่ือด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ถ้าผู้คัดค้าน
ไม่ยืน่ค าร้องต่อศาลภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนพิจารณาการจดทะเบียนมูลนิธินั้นต่อไป 

  
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่มีข้อก าหนดพินัยกรรมให้จัดตั้งมูลนิธิ ถ้าพินัยกรรมที่ท าไว้มิได้มี

ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการตามมาตรา ๑๑๒ (๑) (๓) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ยื่นค าขอตามมาตรา ๑๑๘ ก าหนด
รายการดังกล่าวได้ ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดคัดค้าน ให้นายทะเบียนมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควร แล้วแจ้งให้
ผู้ยื่นค าขอและผู้คัดค้านทราบพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า หากผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าว ก็ให้
ไปร้องคัดค้านต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และให้นายทะเบียนรอการ
พิจารณาจดทะเบียนไว้ก่อนเพ่ือด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล แต่ถ้าไม่มีการร้องคัดค้านต่อ
ศาลภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนมูลนิธิตามท่ีได้มีค าสั่งไว้นั้นต่อไป 

  
มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่มีบุคคลหลายรายยื่นค าขอจดทะเบียนมูลนิธิตามพินัยกรรมของเจ้า

มรดกรายเดียวกัน ถ้าค าขอนั้นมีข้อขัดแย้งกัน ให้นายทะเบียนเรียกผู้ยื่นค าขอมาตกลงกัน และถ้าผู้ยื่นค าขอไม่



มาตกลงกัน หรือตกลงกันไม่ได้ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด ให้นายทะเบียนมีค าสั่งตามที่
เห็นสมควร และให้น าความในมาตรา ๑๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๒๑  เมื่อได้จดทะเบียนมูลนิธิแล้ว ถ้าผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิมีชีวิตอยู่ ให้ทรัพย์สินที่จัดสรร

ไว้เพ่ือการนั้นตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิเป็นต้นไป 

ในกรณีที่ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิถึงแก่ความตายก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนมูลนิธิ เมื่อได้จด
ทะเบียนมูลนิธิแล้ว ให้ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เพื่อการนั้นตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่เวลาที่ผู้ขอจัดตั้งมูลนิธินั้นถึงแก่
ความตาย 

  
มาตรา ๑๒๒  มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา ๑๒๓  คณะกรรมการของมูลนิธิเป็นผู้แทนของมูลนิธิในกิจการอันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก 

  
มาตรา ๑๒๔  บรรดากิจการที่คณะกรรมการของมูลนิธิได้กระท าไป แม้จะปรากฏในภายหลัง

ว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการของมูลนิธิ กิจการนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์ 
  
มาตรา ๑๒๕  การแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ของมูลนิธิ ให้กระท าตามข้อบังคับของมูลนิธิ และมูลนิธิต้องน าไปจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 

ถ้านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการของมูลนิธิตามวรรคหนึ่งผู้ใด มีฐานะหรือความประพฤติไม่
เหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิผู้
นั้นก็ได้ ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิ นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่รับจด
ทะเบียนให้มูลนิธิทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียน และให้น าความในมาตรา ๑๑๕ วรรค
สี่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากต าแหน่งและไม่มีกรรมการของมูลนิธิเหลืออยู่ หรือ
กรรมการของมูลนิธิที่เหลืออยู่ไม่สามารถด าเนินการตามหน้าที่ได้ ถ้าข้อบังคับของมูลนิธิมิได้ก าหนดการปฏิบัติ
หน้าที่ไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่า
นายทะเบียนจะได้แจ้งการรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่ 

กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากต าแหน่งเพราะถูกถอดถอนโดยค าสั่งศาลตามมาตรา ๑๒๙ จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสามไม่ได้ 

  



มาตรา ๑๒๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการของมูลนิธิเป็นผู้มีอ านาจแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับของมูลนิธิ แต่ถ้าข้อบังคับของมูลนิธิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ การ
แก้ไขเพ่ิมเติมต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับก าหนด และให้มูลนิธิน าข้อบังคับที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการของมูลนิธิได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของมูลนิธิและให้
น าความในมาตรา ๑๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๒๗  การแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในข้อบังคับของมูลนิธิตามมาตรา ๑๑๒ (๒) จะ

กระท าได้แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรือ 

(๒) พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นมีประโยชน์น้อย หรือไม่
อาจด าเนินการให้สมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นได้ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น
ใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์เดิมของมูลนิธิ 

  
มาตรา ๑๒๘  ให้นายทะเบียนมีอ านาจตรวจตราและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของ

มูลนิธิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ เพ่ือการนี้ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายเป็นหนังสือ มีอ านาจ 

(๑) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของมูลนิธิ ชี้แจงแสดง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิ หรือเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบถาม หรือให้ส่งหรือแสดงสมุดบัญชีและ
เอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิเพ่ือตรวจสอบ 

(๒) เข้าไปในส านักงานของมูลนิธิในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกเพ่ือ
ตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นนายทะเบียนให้แสดงบัตรประจ าตัวและถ้าเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้แสดงบัตรประจ าตัวและหนังสือมอบหมายของนายทะเบียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๑๒๙  ในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิผู้ใดด าเนินกิจการของมูลนิธิผิดพลาดเสื่อมเสียต่อ

มูลนิธิ หรือด าเนินกิจการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของมูลนิธิ หรือกลายเป็นผู้มีฐานะหรือความประพฤติไม่
เหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผู้มีส่วนได้เสียคน
หนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิผู้นั้นได้ 

ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของคณะกรรมการของมูลนิธิหรือปรากฏ
ว่าคณะกรรมการของมูลนิธิไม่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายทะเบียน 
พนักงานอัยการ หรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิทั้ง
คณะได้ 



ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งถอดถอนกรรมการของมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ศาลจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการของมูลนิธิ หรือคณะกรรมการของมูลนิธิแทนกรรมการ
ของมูลนิธิ หรือคณะกรรมการของมูลนิธิที่ศาลถอดถอนก็ได้ เมื่อศาลมีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลใดเป็นกรรมการของ
มูลนิธิแล้ว ให้นายทะเบียนด าเนินการจดทะเบียนไปตามนั้น 

  
มาตรา ๑๓๐  มูลนิธิย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีเหตุตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

(๒) ถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื่อสิ้นระยะเวลานั้น 

(๓) ถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใด และได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ส าเร็จ
บริบูรณ์แล้ว หรือวัตถุประสงค์นั้นกลายเป็นพ้นวิสัย 

(๔) เมื่อมูลนิธินั้นล้มละลาย 

(๕) เมื่อศาลมีค าสั่งให้เลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ 

  
มาตรา ๑๓๑  นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อ

ศาลให้มีค าสั่งให้เลิกมูลนิธิได้ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขัดต่อกฎหมาย 

(๒) เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิกระท าการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ
เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 

(๓) เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือหยุด
ด าเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป 

  
มาตรา ๑๓๒  เมื่อมูลนิธิมีเหตุต้องเลิกตามมาตรา ๑๓๐ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้

คณะกรรมการของมูลนิธิที่อยู่ในต าแหน่งขณะมีการเลิกมูลนิธิแจ้งการเลิกมูลนิธิต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่มีการเลิกมูลนิธิ 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุดให้มูลนิธิล้มละลายตามมาตรา ๑๓๐ (๔) หรือมี
ค าสั่งถึงที่สุดให้เลิกมูลนิธิตามมาตรา ๑๓๑ ให้ศาลแจ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วย 

ให้นายทะเบียนประกาศการเลิกมูลนิธิในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๓๓  ในกรณีที่มีการเลิกมูลนิธิ ให้มีการช าระบัญชีมูลนิธิและให้น าบทบัญญัติใน

บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด มาใช้
บังคับแก่การช าระบัญชีมูลนิธิโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอรายงานการช าระบัญชีต่อนายทะเบียน 
และให้นายทะเบียนเป็นผู้อนุมัติรายงานนั้น 

  



มาตรา ๑๓๔  เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ให้โอนทรัพย์สินของมูลนิธิให้แก่มูลนิธิหรือนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๑๐ ซึ่งได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของมูลนิธิ ถ้าข้อบังคับของมูลนิธิมิได้ระบุชื่อมูลนิธิ
หรือนิติบุคคลดังกล่าวไว้ พนักงานอัยการ ผู้ช าระบัญชี หรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใด อาจร้องขอต่อศาลให้
จัดสรรทรัพย์สินนั้นแก่มูลนิธิหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ปรากฏว่ามีวัตถุประสงค์ใกล้ชิดที่สุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
นั้นได้ 

ถ้ามูลนิธินั้นถูกศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา ๑๓๑ (๑) หรือ (๒) หรือการจัดสรรทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งไม่อาจกระท าได้ ให้ทรัพย์สินของมูลนิธิตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ หรือ

จะขอให้นายทะเบียนคัดส าเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้อง ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน และ
เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้นายทะเบียนปฏิบัติตามค าขอนั้น 

  
มาตรา ๑๓๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในส่วนนี้ และ

ให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเก่ียวกับ 

(๑) การยื่นค าขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 

(๒) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดส าเนาเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมการขอให้นายทะเบียนด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับมูลนิธิรวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

(๓) แบบบัตรประจ าตัวของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๔) การด าเนินกิจการของมูลนิธิและการทะเบียนมูลนิธิ 
(๕) การอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
ลักษณะ ๓ 

ทรัพย์ 
                   

  
มาตรา ๑๓๗  ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง 

  
มาตรา ๑๓๘  ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจ

ถือเอาได้ 
  



มาตรา ๑๓๙  อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมี
ลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับที่ดิน 
หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๔๐  สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และ

หมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๔๑  ทรัพย์แบ่งได้ หมายความว่า ทรัพย์อันอาจแยกออกจากกันเป็นส่วน ๆ ได้จริง

ถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ล าพังตัว 

  
มาตรา ๑๔๒  ทรัพย์แบ่งไม่ได้ หมายความว่า ทรัพย์อันจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจาก

เปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์ และหมายความรวมถึงทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ด้วย 

  
มาตรา ๑๔๓  ทรัพย์นอกพาณิชย์ หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้และทรัพย์ที่

โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๔๔  ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีต

ประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะ
ท าลาย ท าให้บุบสลาย หรือท าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น 

  
มาตรา ๑๔๕  ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ 
ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบ

กับท่ีดิน 

  
มาตรา ๑๔๖  ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับ

ที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้
สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๔๗  อุปกรณ์ หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดย

เจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจ าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพ่ือ
ประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้น ามาสู่ทรัพย์ที่เป็น



ประธานโดยการน ามาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือท าโดยประการอ่ืนใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่
เป็นประธานนั้น 

อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นการชั่วคราวก็ยังไม่ขาดจากการเป็นอุปกรณ์
ของทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น 

อุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรัพย์ที่เป็นประธาน เว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๔๘  ดอกผลของทรัพย์ ได้แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย 

ดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของทรัพย์ ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ 
โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์นั้น 

ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของ
ทรัพย์จากผู้อ่ืนเพ่ือการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถค านวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

  
ลักษณะ ๔ 

นิติกรรม 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑๔๙  นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจ
สมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 

  
มาตรา ๑๕๐  การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือ

เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๕๑  การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอัน

เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๕๒  การใดมิได้ท าให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ 

  



มาตรา ๑๕๓  การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล 
การนั้นเป็นโมฆียะ 

  
หมวด ๒ 

การแสดงเจตนา 

                   
  

มาตรา ๑๕๔  การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้
แสดงออกมาก็ตาม หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่ เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนา
อันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงนั้น 

  
มาตรา ๑๕๕  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกข้ึนเป็น

ข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้ 
ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งท าขึ้นเพ่ืออ าพรางนิติกรรมอ่ืน ให้น าบทบัญญัติของ

กฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอ าพรางมาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๕๖  การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ 

ความส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความส าคัญผิดใน
ลักษณะของนิติกรรม ความส าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความส าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่ง
เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น 

  
มาตรา ๑๕๗  การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ 

ความส าคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นความส าคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็น
สาระส าคัญ ซึ่งหากมิได้มีความส าคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท าขึ้น 

  
มาตรา ๑๕๘  ความส าคัญผิดตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ ซึ่งเกิดขึ้นโดยความ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดงเจตนา บุคคลนั้นจะถือเอาความส าคัญผิดนั้นมาใช้เป็น
ประโยชน์แก่ตนไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๕๙  การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ 

การถูกกลฉ้อฉลที่จะเป็นโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว 
การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท าขึ้น 



ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดงเจตนานั้นจะ
เป็นโมฆียะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น 

  
มาตรา ๑๖๐  การบอกล้างโมฆียะกรรมเพราะถูกกลฉ้อฉลตามมาตรา ๑๕๙ ห้ามมิให้ยกเป็นข้อ

ต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 

  
มาตรา ๑๖๑  ถ้ากลฉ้อฉลเป็นแต่เพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อก าหนดอันหนัก

ยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติ คู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้นหาได้ไม่ แต่ชอบที่จะเรียกเอาค่า
สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากกลฉ้อฉลนั้นได้ 

  
มาตรา ๑๖๒  ในนิติกรรมสองฝ่าย การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือ

คุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้ การนั้นจะเป็นกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้นิ่งเสียเช่นนั้น นิติกรรม
นั้นก็คงจะมิได้กระท าขึ้น 

  
มาตรา ๑๖๓  ถ้าคู่กรณีต่างได้กระท าการโดยกลฉ้อฉลด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ

กล่าวอ้างกลฉ้อฉลของอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อบอกล้างการนั้นหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนมิได้ 
  
มาตรา ๑๖๔  การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ 

การข่มขู่ท่ีจะท าให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ท่ีจะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึง 
และร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมิได้กระท า
ขึ้น 

  
มาตรา ๑๖๕  การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ 
การใดท่ีกระท าไปเพราะนับถือย าเกรง ไม่ถือว่าการนั้นได้กระท าเพราะถูกข่มขู่ 
  
มาตรา ๑๖๖  การข่มขู่ย่อมท าให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆียะแม้บุคคลภายนอกจะเป็นผู้ข่มขู่ 

  
มาตรา ๑๖๗  ในการวินิจฉัยกรณีความส าคัญผิด กลฉ้อฉล หรือการข่มขู่ให้พิเคราะห์ถึง เพศ 

อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย และภาวะแห่งจิตของผู้แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการณ์และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
อันเกี่ยวกับการนั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๖๘  การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับ

การแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้น ความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคล



อีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ท านอง
เดียวกัน 

  
มาตรา ๑๖๙  การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่

เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือ
พร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล 

การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดง
เจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  
มาตรา ๑๗๐  การแสดงเจตนาซึ่งกระท าต่อผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ จะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้ เว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ของผู้รับการแสดงเจตนานั้นได้รู้ด้วย หรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ถ้าการแสดงเจตนานั้นเกี่ยวกับการที่กฎหมายบัญญัติให้
ผู้เยาว์หรือคนเสมือนไร้ความสามารถกระท าได้เองโดยล าพัง 

  
มาตรา ๑๗๑  ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยค า

ส านวนหรือตัวอักษร 

  
หมวด ๓ 

โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 

                   
  

มาตรา ๑๗๒  โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะ
ยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ 

ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๗๓  ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะ นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น 

เว้นแต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า คู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจาก
ส่วนที่เป็นโมฆะได้ 

  



มาตรา ๑๗๔  การใดเป็นโมฆะแต่เข้าลักษณะเป็นนิติกรรมอย่างอ่ืนซึ่งไม่เป็นโมฆะ ให้ถือตาม
นิติกรรมซึ่งไม่เป็นโมฆะ ถ้าสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า หากคู่กรณีได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆะแล้ว ก็
คงจะได้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกที่จะท านิติกรรมอย่างอ่ืนซึ่งไม่เป็นโมฆะนั้น 

  
มาตรา ๑๗๕  โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้ 
(๑) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตน

บรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 

(๒) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้น
พ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี 
แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับ
ความยินยอมของผู้พิทักษ์ 

(๓) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะส าคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ 

(๔) บุคคลวิกลจริตผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จริตของบุคคล
นั้นไม่วิกลแล้ว 

ถ้าบุคคลผู้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาท
ของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้ 

  
มาตรา ๑๗๖  โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก และให้ผู้เป็น

คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน 

ถ้าบุคคลใดได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้
ว่าการนั้นเป็นโมฆะ นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมฆียะ 

ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่
วันบอกล้างโมฆียะกรรม 

  
มาตรา ๑๗๗  ถ้าบุคคลผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมตามมาตรา ๑๗๕ ผู้หนึ่งผู้ใด ได้ให้

สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ให้ถือว่าการนั้นเป็นอันสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก แต่ทั้งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ของบุคคลภายนอก 

  
มาตรา ๑๗๘  การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระท าได้โดยการแสดง

เจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน 

  
มาตรา ๑๗๙  การให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระท าภายหลังเวลาที่

มูลเหตุให้เป็นโมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล้ว 



บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริต 
ผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ จะให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมได้ต่อเมื่อได้รู้เห็นซึ่ง
โมฆียะกรรมนั้นภายหลังที่บุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกล แล้วแต่กรณี 

ทายาทของบุคคลผู้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะ จะให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมได้นับแต่เวลาที่
ผู้ท านิติกรรมนั้นถึงแก่ความตาย เว้นแต่สิทธิที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมของผู้ตายนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับ ถ้าการให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมกระท า
โดยผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 

  
มาตรา ๑๘๐  ภายหลังเวลาอันพึงให้สัตยาบันได้ตามมาตรา ๑๗๙ ถ้ามีพฤติการณ์อย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี้เกิดข้ึนเกี่ยวด้วยโมฆียะกรรมโดยการกระท าของบุคคลซึ่งมีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมตาม
มาตรา ๑๗๕ ถ้ามิได้สงวนสิทธิไว้แจ้งชัดประการใดให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน 

(๑) ได้ปฏิบัติการช าระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

(๒) ได้มีการเรียกให้ช าระหนี้นั้นแล้ว 

(๓) ได้มีการแปลงหนี้ใหม่ 
(๔) ได้มีการให้ประกันเพ่ือหนี้นั้น 

(๕) ได้มีการโอนสิทธิหรือความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

(๖) ได้มีการกระท าอย่างอ่ืนอันแสดงได้ว่าเป็นการให้สัตยาบัน 

  
มาตรา ๑๘๑  โมฆียะกรรมนั้นจะบอกล้างมิได้เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่เวลาที่อาจให้

สัตยาบันได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิบปีนับแต่ได้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น 

  
หมวด ๔ 

เงื่อนไขและเงื่อนเวลา 

                   
  

มาตรา ๑๘๒  ข้อความใดอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่
แน่นอนว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่ในอนาคต ข้อความนั้นเรียกว่าเงื่อนไข 

  
มาตรา ๑๘๓  นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับก่อน นิติกรรมนั้นย่อมเป็นผลต่อเมื่อเงื่อนไขนั้น

ส าเร็จแล้ว 

นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับหลัง นิติกรรมนั้นย่อมสิ้นผลในเมื่อเงื่อนไขนั้นส าเร็จแล้ว 



ถ้าคู่กรณีแห่งนิติกรรมได้แสดงเจตนาไว้ด้วยกันว่า ความส าเร็จแห่งเงื่อนไขนั้นให้มีผล
ย้อนหลังไปถงึเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนส าเร็จ ก็ให้เป็นไปตามเจตนาเช่นนั้น 

  
มาตรา ๑๘๔  ในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่ส าเร็จ คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแห่งนิติกรรมอันอยู่ใน

บังคับเงื่อนไขจะต้องงดเว้นไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นที่เสื่อมเสียประโยชน์แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง
จะพึงได้จากความส าเร็จแห่งเงื่อนไขนั้น 

  
มาตรา ๑๘๕  ในระหว่างที่เงื่อนไขยังมิได้ส าเร็จนั้น สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของคู่กรณีมี

อย่างไร จะจ าหน่าย จะรับมรดก จะจัดการป้องกันรักษา หรือจะท าประกันไว้ประการใดตามกฎหมายก็ย่อมท า
ได้ 

  
มาตรา ๑๘๖  ถ้าความส าเร็จแห่งเงื่อนไขจะเป็นทางให้คู่กรณีฝ่ายใดเสียเปรียบ และคู่กรณี

ฝ่ายนั้นกระท าการโดยไม่สุจริตจนเป็นเหตุให้เงื่อนไขนั้นไม่ส าเร็จให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นส าเร็จแล้ว 

ถ้าความส าเร็จแห่งเงื่อนไขจะเป็นทางให้คู่กรณีฝ่ายใดได้เปรียบ และคู่กรณีฝ่ายนั้นกระท าการ
โดยไม่สุจริตจนเป็นเหตุให้เงื่อนไขนั้นส าเร็จ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นมิได้ส าเร็จเลย 

  
มาตรา ๑๘๗  ถ้าเง่ือนไขส าเร็จแล้วในเวลาท านิติกรรม หากเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ถือว่า

นิติกรรมนั้นไม่มีเงื่อนไข หากเป็นเงื่อนไขบังคับหลังให้ถือว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ 

ถ้าเป็นอันแน่นอนในเวลาท านิติกรรมว่าเงื่อนไขไม่อาจส าเร็จได้ หากเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้
ถือว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ หากเป็นเงื่อนไขบังคับหลังให้ถือว่านิติกรรมนั้นไม่มีเงื่อนไข 

ตราบใดที่คู่กรณียังไม่รู้ว่าเงื่อนไขได้ส าเร็จแล้วตามวรรคหนึ่ง หรือไม่อาจส าเร็จได้ตามวรรค
สอง ตราบนั้นคู่กรณียังมีสิทธิและหน้าที่ตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕ 

  
มาตรา ๑๘๘  นิติกรรมใดมีเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๘๙  นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขนั้นเป็นการพ้นวิสัย นิติกรรมนั้นเป็น

โมฆะ 

นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับหลังและเง่ือนไขนั้นเป็นการพ้นวิสัย ให้ถือว่านิติกรรมนั้นไม่มี
เงื่อนไข 

  
มาตรา ๑๙๐  นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับก่อนและเป็นเงื่อนไขอันจะส าเร็จได้หรือไม่ สุด

แล้วแต่ใจของฝ่ายลูกหนี้ นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ 



  
มาตรา ๑๙๑  นิติกรรมใดมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นก าหนดไว้ ห้ามมิให้ทวงถามให้ปฏิบัติการตามนิติ

กรรมนั้นก่อนถึงเวลาที่ก าหนด 

นิติกรรมใดมีเงื่อนเวลาสิ้นสุดก าหนดไว้ นิติกรรมนั้นย่อมสิ้นผลเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด 

  
มาตรา ๑๙๒  เงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าก าหนดไว้เพ่ือ

ประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้ เว้นแต่จะปรากฏโดยเนื้อความแห่งตราสารหรือโดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่าได้ตั้งใจจะ
ให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหนี้หรือแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วยกัน 

ถ้าเง่ือนเวลาเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใด ฝ่ายนั้นจะสละประโยชน์นั้นเสียก็ได้ หากไม่
กระทบกระเทือนถึงประโยชน์อันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะพึงได้รับจากเง่ือนเวลานั้น 

  
มาตรา ๑๙๓  ในกรณีดังต่อไปนี้ ฝ่ายลูกหนี้จะถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือ

เงื่อนเวลาสิ้นสุดมิได้ 
(๑) ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

(๒) ลูกหนี้ไม่ให้ประกันในเม่ือจ าต้องให้ 
(๓) ลูกหนี้ได้ท าลาย หรือท าให้ลดน้อยถอยลงซึ่งประกันอันได้ให้ไว้ 
(๔) ลูกหนี้น าทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นประกันโดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ยินยอม

ด้วย 

  
ลักษณะ ๕ 

ระยะเวลา 

                   
  

มาตรา ๑๙๓/๑  การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมาย ค าสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๙๓/๒  การค านวณระยะเวลา ให้ค านวณเป็นวัน แต่ถ้าก าหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้น

กว่าวัน ก็ให้ค านวณตามหน่วยเวลาที่ก าหนดนั้น 

  
มาตรา ๑๙๓/๓  ถ้าก าหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันให้เริ่มต้นนับในขณะที่เริ่ม

การนั้น 

ถ้าก าหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้า
ด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นท าการงานกันตามประเพณี 



  
มาตรา ๑๙๓/๔  ในทางคดีความ ในทางราชการ หรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม วัน 

หมายความว่า เวลาท าการตามที่ได้ก าหนดขึ้นโดยกฎหมาย ค าสั่งศาล หรือระเบียบข้อบังคับ หรือเวลาท าการ
ตามปกติของกิจการนั้น แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๙๓/๕  ถ้าก าหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี ให้ค านวณตามปีปฏิทิน 

ถ้าระยะเวลามิได้ก าหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้นแห่งเดือนหรือปี ระยะเวลาย่อม
สิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น ถ้าใน
ระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุด
ระยะเวลา 

  
มาตรา ๑๙๓/๖  ถ้าระยะเวลาก าหนดเป็นเดือนและวัน หรือก าหนดเป็นเดือนและส่วนของ

เดือน ให้นับจ านวนเดือนเต็มก่อน แล้วจึงนับจ านวนวันหรือส่วนของเดือนเป็นวัน 

ถ้าระยะเวลาก าหนดเป็นส่วนของปี ให้ค านวณส่วนของปีเป็นเดือนก่อนหากมีส่วนของเดือน 
ให้นับส่วนของเดือนเป็นวัน 

การค านวณส่วนของเดือนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน 

  
มาตรา ๑๙๓/๗  ถ้ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้มีการก าหนดวันเริ่มต้นแห่ง

ระยะเวลาที่ขยายออกไป ให้นับวันที่ต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้น 

  
มาตรา ๑๙๓/๘  ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการ

หรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 

  
ลักษณะ ๖ 

อายุความ 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑๙๓/๙  สิทธิเรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ 



  
มาตรา ๑๙๓/๑๐  สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตาม

สิทธิเรียกร้องนั้นได้ 
  
มาตรา ๑๙๓/๑๑  อายุความที่กฎหมายก าหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช้หรือขยาย

ออกหรือย่นเข้าไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๙๓/๑๒  อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถ้าเป็น

สิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระท าการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกท่ีฝ่าฝืนกระท าการนั้น 

  
มาตรา ๑๙๓/๑๓  สิทธิเรยีกร้องที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้

ช าระหนี้ก่อน ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรกท่ีอาจทวงถามได้เป็นต้นไป แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่ต้องช าระหนี้
จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่เวลาที่ได้ทวงถามนั้น ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ระยะเวลานั้น
ได้สิ้นสุดไปแล้ว 

  
มาตรา ๑๙๓/๑๔  อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ช าระ

หนี้ให้บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า
ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

(๒) เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ 
(๓) เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 

(๔) เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 

(๕) เจ้าหนี้ได้กระท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
  
มาตรา ๑๙๓/๑๕  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าใน

อายุความ 

เมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น 

  
มาตรา ๑๙๓/๑๖  หนี้ใดซึ่งตามมูลแห่งหนี้นั้น เจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้เป็นคราว ๆ เจ้าหนี้มี

สิทธิเรียกให้ลูกหนี้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ให้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนอายุความครบบริบูรณ์ เพ่ือเป็นหลักฐาน
ว่าอายุความสะดุดหยุดลง 

  



มาตรา ๑๙๓/๑๗  ในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒) 
หากคดีนั้นได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกค าฟ้อง หรือคดีเสร็จไปโดยการจ าหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้อง หรือทิ้ง
ฟ้อง ให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่คดีนั้นศาลไม่รับหรือคืนหรือให้ยกค าฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอ านาจศาล หรือศาล
ให้ยกค าฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ท่ีจะฟ้องใหม่ และปรากฏว่าอายุความครบก าหนดไปแล้วในระหว่างการ
พิจารณา หรือจะครบก าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นถึงท่ีสุด ให้เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้อง
คดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นถึง
ที่สุด 

  
มาตรา ๑๙๓/๑๘  ให้น ามาตรา ๑๙๓/๑๗ มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีอายุความสะดุดหยุดลง

เพราะเหตุตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๓) (๔) และ (๕) โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๙๓/๑๙  ในขณะที่อายุความจะครบก าหนดนั้น ถ้ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวางมิให้

เจ้าหนี้กระท าการตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ ให้อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่
เหตุสุดวิสัยนั้นได้สิ้นสุดลง 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๐  อายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของบุคคลวิกลจริตอันศาลจะสั่งให้

เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ก็ตาม ถ้าจะครบก าหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ลุถึงความสามารถเต็ม
ภูมิ หรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล อายุความนั้นยังไม่
ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้ลุถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีก็ให้น าก าหนด
ระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นมาใช้แทนก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๑  อายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของคนไร้ความสามารถหรือของคน

เสมือนไร้ความสามารถ ที่จะฟ้องร้องผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของตนนั้น ถ้าจะครบ
ก าหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ลุถึงความสามารถเต็มภูมิ หรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคล
ดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้ลุถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 
แล้วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ก็ให้น าก าหนดระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น
มาใช้แทนก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว 

  



มาตรา ๑๙๓/๒๒  อายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยา ถ้าจะครบก าหนดก่อนหรือ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่การ
สมรสสิ้นสุดลง 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๓  อายุความสิทธิเรียกร้องอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ตาย ถ้าจะครบ

ก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันตาย อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันตาย 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๔  เมื่ออายุความครบก าหนดแล้ว ลูกหนี้จะสละประโยชน์แห่งอายุความนั้น

เสียก็ได้ แต่การสละประโยชน์เช่นว่านี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู้ค้ าประกัน 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๕  เมื่ออายุความครบก าหนดแล้ว ให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่เริ่มนับอายุ

ความ 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๖  เมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความให้สิทธิเรียกร้องส่วนที่

เป็นอุปกรณ์นั้นขาดอายุความด้วย แม้ว่าอายุความของสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นจะยังไม่ครบก าหนด
ก็ตาม 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๗  ผู้รับจ านอง ผู้รับจ าน า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือ

ทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรือที่ได้ยึดถือไว้ 
แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ช าระดอกเบี้ยที่ค้าง
ย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๘  การช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้นไม่ว่ามากน้อย

เพียงใดจะเรียกคืนไม่ได้ แม้ว่าผู้ช าระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตาม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่การที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็น
หนังสือ หรือโดยการให้ประกันด้วย แต่จะอ้างความข้อนี้ขึ้นเป็นโทษแก่ผู้ค้ าประกันเดิมไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๙๓/๒๙  เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุ

ยกฟ้องไม่ได้ 
  

หมวด ๒ 

ก าหนดอายุความ 

                   



  
มาตรา ๑๙๓/๓๐  อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติไว้

โดยเฉพาะ ให้มีก าหนดสิบปี 
  
มาตรา ๑๙๓/๓๑  สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีก าหนดอายุความสิบปี 

ส่วนสิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาหนี้อย่างอ่ืนให้บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ 
  
มาตรา ๑๙๓/๓๒  สิทธิเรียกร้องที่เกิดข้ึนโดยค าพิพากษาของศาลที่ถึงท่ีสุด หรือโดยสัญญา

ประนีประนอมยอมความ ให้มีก าหนดอายุความสิบปี  ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีก าหนดอายุความเท่าใด 

  
มาตรา ๑๙๓/๓๓  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีก าหนดอายุความห้าปี 
(๑) ดอกเบี้ยค้างช าระ 

(๒) เงินที่ต้องช าระเพ่ือผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ 

(๓) ค่าเช่าทรัพย์สินค้างช าระ เว้นแต่ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖) 
(๔) เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบ านาญ ค่าอุปการะเลี้ยงดูและเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะ

ท านองเดียวกับท่ีมีการก าหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 

(๕) สิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) (๒) และ (๕) ที่ไม่อยู่ในบังคับอายุความสองปี 
  
มาตรา ๑๙๓/๓๔  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้มีก าหนดอายุความสองปี 
(๑) ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลปอุตสาหกรรม

หรือช่างฝีมือ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบ ค่าการงานที่ได้ท า หรือค่าดูแลกิจการของผู้อื่น รวมทั้งเงินที่ได้ออก
ทดรองไป เว้นแต่เป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง 

(๒) ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรือการป่าไม้ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบอันเป็นผลิตผลทาง
เกษตรหรือป่าไม้ เฉพาะที่ใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง 

(๓) ผู้ขนส่งคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผู้รับส่งข่าวสาร เรียกเอาค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าเช่า 
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๔) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผู้ประกอบธุรกิจในการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
หรือผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าที่พัก อาหารหรือเครื่องดื่ม 
ค่าบริการหรือค่าการงานที่ได้ท าให้แก่ผู้มาพักหรือใช้บริการ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๕) ผู้ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสลากท่ีคล้ายคลึงกัน เรียกเอาค่าขายสลาก เว้นแต่
เป็นการขายเพ่ือการขายต่อ 

(๖) ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เรียกเอาค่าเช่า 



(๗) บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (๑) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการ
ของผู้อ่ืนหรือรับท างานการต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๘) ลูกจ้างซึ่งรับใช้การงานส่วนบุคคล เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอ่ืนเพ่ือการงานที่ท า 
รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

(๙) ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายวัน รวมทั้งผู้ฝึกหัดงาน 
เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอ่ืน รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่
ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

(๑๐) ครูสอนผู้ฝึกหัดงาน เรียกเอาค่าฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
รวมทั้งเงนิที่ได้ออกทดรองไป 

(๑๑) เจ้าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เรียกเอาค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๑๒) ผู้รับคนไว้เพ่ือการบ ารุงเลี้ยงดูหรือฝึกสอน เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้รวมทั้งเงินที่ได้
ออกทดรองไป 

(๑๓) ผู้รับเลี้ยงหรือฝึกสอนสัตว์ เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๑๔) ครูหรืออาจารย์ เรียกเอาค่าสอน 

(๑๕) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ ผู้ประกอบการ
บ าบัดโรคสัตว์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน เรียกเอาค่าการงานท่ีท าให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๑๖) ทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเรียกเอาค่า
การงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือคู่ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

(๑๗) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
อ่ืน เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือผู้ว่าจ้างให้ประกอบการงานดังกล่าวเรียกเอา
คืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

  
มาตรา ๑๙๓/๓๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๓/๒๗ สิทธิเรยีกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับ

สภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดยการให้ประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง ให้มี
ก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน 

  
บรรพ ๒ 

หนี้ 
                   

  
ลักษณะ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 



                   
  

หมวด ๑ 

วัตถุแห่งหนี้ 
                   

  
มาตรา ๑๙๔  ด้วยอ านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ อนึ่งการ

ช าระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้ 
  
มาตรา ๑๙๕  เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภท และถ้าตาม

สภาพแห่งนิติกรรม หรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะก าหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรไซร้ ท่าน
ว่าลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง 

ถ้าลูกหนี้ได้กระท าการอันตนจะพึงต้องท าเพ่ือส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้วก็ดี หรือถ้า
ลูกหนี้ไดเ้ลือกก าหนดทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ก็ดี ท่านว่าทรัพย์นั้นจึงเป็นวัตถุแห่ง
หนี้จ าเดิมแต่เวลานั้นไป 

  
มาตรา ๑๙๖  ถ้าหนี้เงินได้แสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศ ท่านว่าจะส่งใช้เป็นเงินไทยก็ได้ 
การเปลี่ยนเงินนี้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน 

  
มาตรา ๑๙๗  ถ้าหนี้เงินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ อันเป็นชนิดที่

ยกเลิกไม่ใช้กันแล้วในเวลาที่จะต้องส่งเงินใช้หนี้นั้นไซร้ การส่งใช้เงินท่านให้ถือเสมือนหนึ่งว่ามิได้ระบุไว้ให้ใช้
เป็นเงินตราชนิดนั้น 

  
มาตรา ๑๙๘  ถ้าการอันมีก าหนดพึงกระท าเพ่ือช าระหนี้นั้นมีหลายอย่าง แต่จะต้องกระท า

เพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวไซร้ ท่านว่าสิทธิที่จะเลือกท าการอย่างใดนั้นตกอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้ เว้นแต่จะได้
ตกลงกันก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๙๙  การเลือกนั้นท่านให้ท าด้วยแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 

การช าระหนี้ได้เลือกท าเป็นอย่างใดแล้ว ท่านให้ถือว่าอย่างนั้นอย่างเดียว เป็นการช าระหนี้
อันก าหนดให้กระท าแต่ต้นมา 

  
มาตรา ๒๐๐  ถ้าจะต้องเลือกภายในระยะเวลาอันมีก าหนด และฝ่ายที่มีสิทธิจะเลือกมิได้

เลือกภายในระยะเวลานั้นไซร้ ท่านว่าสิทธิที่จะเลือกนั้นย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่ายหนึ่ง 



ถ้ามิได้ก าหนดระยะเวลาให้เลือกไซร้ เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ ฝ่ายที่ไม่มีสิทธิจะเลือกอาจ
ก าหนดเวลาพอสมควรแก่เหตุ แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายโน้นใช้สิทธิเลือกภายในเวลาอันนั้น 

  
มาตรา ๒๐๑  ถ้าบุคคลภายนอกจะพึงเป็นผู้เลือก ท่านให้กระท าด้วยแสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ 

และลูกหนี้จะต้องแจ้งความนั้นแก่เจ้าหนี้ 
ถ้าบุคคลภายนอกนั้นไม่อาจจะเลือกได้ก็ดี หรือไม่เต็มใจจะเลือกก็ดี ท่านว่าสิทธิที่จะเลือกตก

ไปอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้ 
  
มาตรา ๒๐๒  ถ้าการอันจะพึงต้องท าเพ่ือช าระหนี้นั้นมีหลายอย่าง และอย่างใดอย่างหนึ่งตก

เป็นอันพ้นวิสัยจะท าได้มาแต่ต้นก็ดี หรือกลายเป็นพ้นวิสัยในภายหลังก็ดี ท่านให้จ ากัดหนี้นั้นไว้เพียงการช าระ
หนี้อย่างอ่ืนที่ไม่พ้นวิสัย อนึ่งการจ ากัดอันนี้ย่อมไม่เกิดมีขึ้น หากว่าการช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายที่ไม่มีสิทธิจะเลือกนั้นต้องรับผิดชอบ 

  
หมวด ๒ 

ผลแห่งหนี้ 
                  

  
ส่วนที่ ๑ 

การไม่ช าระหนี้ 
                   

  
มาตรา ๒๐๓  ถ้าเวลาอันจะพึงช าระหนี้นั้นมิได้ก าหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์

ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ช าระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะช าระหนี้ของตนได้
โดยพลันดุจกัน 

ถ้าได้ก าหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้
ช าระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะช าระหนี้ก่อนก าหนดนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๒๐๔  ถ้าหนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้ค าเตือนลูกหนี้แล้ว 

ลูกหนี้ยังไม่ช าระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว 

ถ้าได้ก าหนดเวลาช าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ช าระหนี้ตามก าหนดไซร้ ท่าน
ว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ก่อนการช าระหนี้ ซึ่งได้ก าหนดเวลาลงไว้อาจค านวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว 

  



มาตรา ๒๐๕  ตราบใดการช าระหนี้นั้นยังมิได้กระท าลงเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่ง
ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่ 

  
มาตรา ๒๐๖  ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ท าละเมิด 

  
มาตรา ๒๐๗  ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการช าระหนี้ และเจ้าหนี้ไม่รับช าระหนี้นั้นโดยปราศจาก

มูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด 

  
มาตรา ๒๐๘  การช าระหนี้จะให้ส าเร็จผลเป็นอย่างใด ลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการช าระหนี้

ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรง 

แต่ถ้าเจ้าหนี้ได้แสดงแก่ลูกหนี้ว่า จะไม่รับช าระหนี้ก็ดี หรือเพ่ือที่จะช าระหนี้จ าเป็นที่เจ้าหนี้
จะต้องกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ดี ลูกหนี้จะบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ว่าได้เตรียมการที่จะช าระหนี้ไว้
พร้อมเสร็จแล้ว ให้เจ้าหนี้รับช าระหนี้นั้น เท่านี้ก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนี้ท่านว่าค าบอกกล่าว
ของลูกหนี้นั้นก็เสมอกับค าขอปฏิบัติการช าระหนี้ 

  
มาตรา ๒๐๙  ถ้าได้ก าหนดเวลาไว้เป็นแน่นอนเพ่ือให้เจ้าหนี้กระท าการอันใด ท่านว่าที่จะขอ

ปฏิบัติการช าระหนี้นั้นจะต้องท าก็แต่เมื่อเจ้าหนี้ท าการอันนั้นภายในเวลาก าหนด 

  
มาตรา ๒๑๐  ถ้าลูกหนี้จ าต้องช าระหนี้ส่วนของตนต่อเมื่อเจ้าหนี้ช าระหนี้ตอบแทนด้วยไซร้ 

แม้ถึงว่าเจ้าหนี้จะได้เตรียมพร้อมที่จะรับช าระหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอปฏิบัตินั้นแล้วก็ดี หากไม่เสนอที่จะท าการ
ช าระหนี้ตอบแทนตามที่จะพึงต้องท า เจ้าหนี้ก็เป็นอันได้ชื่อว่าผิดนัด 

  
มาตรา ๒๑๑  ในเวลาที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการช าระหนี้นั้นก็ดี หรือในเวลาที่ก าหนดไว้ให้เจ้าหนี้

ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๙ นั้นก็ดี ถ้าลูกหนี้มิได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถ
ช าระหนี้ได้ไซร้ท่านว่าเจ้าหนี้ยังหาผิดนัดไม่ 

  
มาตรา ๒๑๒  ถ้ามิได้ก าหนดเวลาช าระหนี้ไว้ก็ดี หรือถ้าลูกหนี้มีสิทธิที่จะช าระหนี้ได้ก่อน

เวลาก าหนดก็ดี การที่เจ้าหนี้มีเหตุขัดข้องชั่วคราวไม่อาจรับช าระหนี้ที่เขาขอปฏิบัติแก่ตนได้นั้น หาท าให้
เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ เว้นแต่ลูกหนี้จะได้บอกกล่าวการช าระหนี้ไว้ล่วงหน้าโดยเวลาอันสมควร 

  
มาตรา ๒๑๓  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ช าระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับ

ช าระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ท าเช่นนั้นได้ 



เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช าระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระท าการอันหนึ่ง
อันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระท าการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ 
แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระท านิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามค าพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้ 

ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระท าลง
แล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพ่ือกาลภายหน้าด้วยก็ได้ 

อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอา
ค่าเสียหายไม่ 

  
มาตรา ๒๑๔[๓]  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๗๓๓ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะให้ช าระหนี้ของ

ตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกค้างช าระแก่ลูกหนี้ด้วย 

  
มาตรา ๒๑๕  เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซร้ 

เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้ 
  

มาตรา ๒๑๖  ถ้าโดยเหตุผิดนัด การช าระหนี้กลายเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้จะ
บอกปัดไม่รับช าระหนี้ และจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม่ช าระหนี้ก็ได้ 

  
มาตรา ๒๑๗  ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อ

ในระหว่างเวลาที่ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอัน
เกิดข้ึนในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย เว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ช าระหนี้ทันเวลาก าหนดก็คง
จะต้องเกิดมีอยู่นั่นเอง 

  
มาตรา ๒๑๘  ถ้าการช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะท าได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่ง

ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบไซร้ ท่านว่าลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อค่าเสียหายอย่างใด ๆ อัน
เกิดแต่การไม่ช าระหนี้นั้น 

ในกรณีที่การช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแต่เพียงบางส่วน ถ้าหากว่าส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะท าได้
นั้นจะเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว เจ้าหนี้จะไม่ยอมรับช าระหนี้ส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะท าได้นั้นแล้ว และ
เรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม่ช าระหนี้เสียทั้งหมดทีเดียวก็ได้ 

  
มาตรา ๒๑๙  ถ้าการช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น

ภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไซร้ ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการช าระหนี้นั้น 
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ถ้าภายหลังที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้วนั้น ลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะช าระหนี้ได้ไซร้ ท่านให้ถือ
เสมือนว่าเป็นพฤติการณ์ท่ีท าให้การช าระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยฉะนั้น 

  
มาตรา ๒๒๐  ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ใน

การช าระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเองฉะนั้น แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๗๓ หาใช้
บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไม่ 

  
มาตรา ๒๒๑  หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น ท่านว่าจะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิดนัด

หาได้ไม่ 
  
มาตรา ๒๒๒  การเรียกเอาค่าเสียหายนั้น ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายเช่น

ที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ช าระหนี้นั้น 

เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ 
หากว่าคู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว 

  
มาตรา ๒๒๓  ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย

ด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์
เป็นประมาณ ข้อส าคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดข้ึนเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร 

วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้
ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่
ละเลยไม่บ าบัดปัดป้อง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๐ นั้นท่านให้น ามาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๒๔  หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้า

เจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไป
ตามนั้น 

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด 

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอ่ืนนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้ 
  
มาตรา ๒๒๕  ถ้าลูกหนี้จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือราคาวัตถุอันได้เสื่อมเสียไประหว่าง

ผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไม่อาจส่งมอบได้เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดข้ึนระหว่างผิดนัดก็ดี ท่านว่าเจ้าหนี้
จะเรียกดอกเบี้ยในจ านวนที่จะต้องใช้เป็นค่าสินไหมทดแทน คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกะประมาณ



ราคานั้นก็ได้ วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงการที่ลูกหนี้จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการที่ราคาวัตถุตกต่ า
เพราะวัตถุนั้นเสื่อมเสียลงในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย 

  
ส่วนที่ ๒ 

รับช่วงสิทธ ิ

                   
  

มาตรา ๒๒๖  บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่
โดยมูลหนี้ รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง 

ช่วงทรัพย์ ได้แก่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอย่าง
เดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน 

  
มาตรา ๒๒๗  เมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ

ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้ว ท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ
นั้น ๆ ด้วยอ านาจกฎหมาย 

  
มาตรา ๒๒๘  ถ้าพฤติการณ์ซึ่งท าให้การช าระหนี้เป็นอันพ้นวิสัยนั้น เป็นผลให้ลูกหนี้ได้มาซึ่ง

ของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนั้นก็ดี ท่านว่าเจ้าหนี้จะเรียก
ให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้หรือจะเข้าเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้ 

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะการไม่ช าระหนี้ และถ้าใช้สิทธินั้นดังได้ระบุ
ไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้าหนี้นั้นย่อมลดจ านวนลงเพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึ่ง
ลูกหนี้ได้รับไว้ หรือเสมอจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกร้องได้นั้น 

  
มาตรา ๒๒๙  การรับช่วงสิทธิย่อมมีข้ึนด้วยอ านาจกฎหมาย และย่อมส าเร็จเป็นประโยชน์แก่

บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เอง และมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับใช้หนี้
ก่อนตน เพราะเขามีบุริมสิทธิ หรือมีสิทธิจ าน าจ านอง 

(๒) บุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใด และเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจ านองทรัพย์นั้น
เสร็จไป 

(๓) บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อ่ืน หรือเพ่ือผู้อ่ืนในอันจะต้องใช้หนี้ มีส่วนได้เสียด้วยใน
การใช้หนี้นั้น และเข้าใช้หนี้นั้น 

  



มาตรา ๒๓๐  ถ้าในการที่เจ้าหนี้น าบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใด
จะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิจะเข้าใช้หนี้เสีย
แทนได้ อนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใด ถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ 
ก็ย่อมมีสิทธิจะท าได้เช่นเดียวกับท่ีว่ามานั้น 

ถ้าบุคคลภายนอกผู้ใดมาใช้หนี้แทนจนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้แล้ว บุคคลผู้นั้นย่อมเข้ารับช่วง
สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ แต่สิทธิเรียกร้องอันนี้จะบังคับให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่เจ้าหนี้หาได้ไม่ 

  
มาตรา ๒๓๑  ถ้าทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์

อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิจ านอง จ าน า หรือบุริมสิทธิอย่างอ่ืนนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะ
เรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจ านอง หรือ
บุริมสิทธิอย่างอ่ืนไซร้ ท่านยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนา
เช่นนั้นไปยังผู้รับจ านอง หรือเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิคนอื่นแล้ว และมิได้รับค าคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายใน
เดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใด ๆ ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็น
อันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงการจ านองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้นั้น
ด้วย 

ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่
ตนจะได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจ าน า หรือบุริมสิทธิอย่างอ่ืน 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้
จัดของแทนให้ 

วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีท่ีต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะ
ได้แก่เจ้าของทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินท าลายหรือบุบสลายนั้นด้วย 

  
มาตรา ๒๓๒  ถ้าตามความในมาตราก่อนนี้เป็นอันว่าจะเอาเงินจ านวนหนึ่งให้แทนทรัพย์สิน

ที่ท าลายหรือบุบสลายไซร้ เงินจ านวนนี้ท่านยังมิให้ส่งมอบแก่ผู้รับจ านอง ผู้รับจ าน า หรือเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิคน
อ่ืน ก่อนที่หนี้ซึ่งได้เอาทรัพย์นี้เป็นประกันไว้นั้นจะถึงก าหนด และถ้าคู่กรณีไม่สามารถจะตกลงกับลูกหนี้ได้ไซร้ 
ท่านว่าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้น าเงินจ านวนนั้นไปวางไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์เพ่ือประโยชน์อัน
ร่วมกัน เว้นแต่ลูกหนี้จะหาประกันให้ไว้ตามสมควร 

  
ส่วนที่ ๓ 

การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ 
                   

  



มาตรา ๒๓๓  ถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง เป็น
เหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพ่ือ
ป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้ เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้ 

  
มาตรา ๒๓๔  เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นจะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้มาในคดีนั้น

ด้วย 

  
มาตรา ๒๓๕  เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เรียกเงินเต็มจ านวนที่ยังค้างช าระแก่

ลูกหนี้ โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนที่ค้างช าระแก่ตนก็ได้ ถ้าจ าเลยยอมใช้เงินเพียงเท่าจ านวนที่ลูกหนี้เดิมค้าง
ช าระแก่เจ้าหนี้นั้น คดีก็เป็นเสร็จกันไป แต่ถ้าลูกหนี้เดิมได้เข้าชื่อเป็นโจทก์ด้วย ลูกหนี้เดิมจะขอให้ศาล
พิจารณาพิพากษาต่อไปในส่วนจ านวนเงินที่ยังเหลือติดค้างอยู่ก็ได้ 

แต่อย่างไรก็ดี ท่านมิให้เจ้าหนี้ได้รับมากไปกว่าจ านวนที่ค้างช าระแก่ตนนั้นเลย 

  
มาตรา ๒๓๖  จ าเลยมีข้อต่อสู้ลูกหนี้เดิมอยู่อย่างใด ๆ ท่านว่าจะยกข้ึนต่อสู้เจ้าหนี้ได้ทั้งนั้น 

เว้นแต่ข้อต่อสู้ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อยื่นฟ้องแล้ว 

  
ส่วนที่ ๔ 

เพิกถอนการฉ้อฉล 

                   
  

มาตรา ๒๓๗  เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อันลูกหนี้ได้
กระท าลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ท า
นิติกรรมนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ
นั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการท าให้โดยเสน่หา ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอ
เพิกถอนได้ 

บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิใน
ทรัพย์สิน 

  
มาตรา ๒๓๘  การเพิกถอนดังกล่าวมาในบทมาตราก่อนนั้นไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของ

บุคคลภายนอก อันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอน 

อนึ่งความที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าสิทธินั้นได้มาโดยเสน่หา 

  
มาตรา ๒๓๙  การเพิกถอนนั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคน 



  
มาตรา ๒๔๐  การเรียกร้องขอเพิกถอนนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่เวลาที่

เจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ท านิติกรรมนั้น 

  
ส่วนที่ ๕ 

สิทธิยึดหน่วง 

                   
  

มาตรา ๒๔๑  ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อ่ืน และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยว
ด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ก็ได้ แต่ความที่กล่าว
นี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงก าหนด 

อนึ่งบทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่ท าการ
อันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๒๔๒  สิทธิยึดหน่วงอันใด ถ้าไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้ก็ดี ไม่สมกับ

ค าสั่งอันลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนหรือให้ในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นก็ดี หรือเป็นการขัดกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนก็ดี สิทธิยึดหน่วงเช่นนั้นท่านให้ถือว่าหามีไม่เลย 

  
มาตรา ๒๔๓  ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นคนสินล้นพ้นตัวไม่สามารถใช้หนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิจะยึดหน่วง

ทรัพย์สินไว้ได้ แม้ท้ังที่ยังไม่ถึงก าหนดเรียกร้อง ถ้าการที่ลูกหนี้ไม่สามารถใช้หนี้นั้นได้เกิดเป็นขึ้นหรือรู้ถึง
เจ้าหนี้ต่อภายหลังเวลาที่ได้ส่งมอบทรัพย์สินไซร้ ถึงแม้ว่าจะไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้ไว้เดิม 
หรือไม่สมกับค าสั่งอันลูกหนี้ได้ให้ไว้ก็ดี เจ้าหนี้ก็อาจจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้ 

  
มาตรา ๒๔๔  ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจะใช้สิทธิของตนแก่ทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดหน่วงไว้นั้น

จนกว่าจะช าระหนี้สิ้นเชิงก็ได้ 
  
มาตรา ๒๔๕  ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจะเก็บดอกผลแห่งทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ และจัดสรรเอาไว้

เพ่ือการช าระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้คนอื่นก็ได้ 
ดอกผลเช่นว่านี้จะต้องจัดสรรเอาช าระดอกเบี้ยแห่งหนี้นั้นก่อน ถ้ายังมีเหลือจึงให้จัดสรรใช้

ต้นเงิน 

  
มาตรา ๒๔๖  ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจ าต้องจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้นั้นตาม

สมควร เช่นจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะเช่นนั้น 



อนึ่งทรัพย์สินซึ่งยึดหน่วงไว้นั้น ถ้ามิได้รับความยินยอมของลูกหนี้ ท่านว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
หาอาจจะใช้สอยหรือให้เช่า หรือเอาไปท าเป็นหลักประกันได้ไม่ แต่ความที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับไปถึงการใช้
สอยเช่นที่จ าเป็นเพื่อจะรักษาทรัพย์สินนั้นเอง 

ถ้าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดที่กล่าวมานี้ ท่านว่าลูกหนี้จะเรียกร้องให้
ระงับสิทธินั้นเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๒๔๗  ถ้าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงต้องเสียค่าใช้จ่ายไปตามท่ีจ าเป็นเกี่ยวด้วยทรัพย์สินอัน

ตนยึดหน่วงไว้นั้นเพียงใด จะเรียกให้เจ้าทรัพย์ชดใช้ให้ก็ได้ 
  
มาตรา ๒๔๘  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๒๗ การใช้สิทธิยึดหน่วงหาท าให้

อายุความแห่งหนี้สะดุดหยุดลงไม่ 
[เลขมาตรา ๑๙๓/๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ

บรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 
  
มาตรา ๒๔๙  ลูกหนี้จะเรียกร้องให้ระงับสิทธิยึดหน่วงด้วยหาประกันให้ไว้ตามสมควรก็ได้ 
  
มาตรา ๒๕๐  การครองทรัพย์สินสูญสิ้นไป สิทธิยึดหน่วงก็เป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแต่ความท่ี

กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีทรัพย์สินอันยึดหน่วงไว้นั้นได้ให้เช่าไปหรือจ าน าไว้ด้วยความยินยอมของ
ลูกหนี้ 

  
ส่วนที่ ๖ 

บุริมสิทธิ 
                   

  
มาตรา ๒๕๑  ผู้ทรงบุริมสิทธิย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับ

ช าระหนี้อันค้างช าระแก่ตน จากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ โดยนัยดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ หรือ
บทกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา ๒๕๒  บทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๔๔ นั้น ท่านให้ใช้บงัคับตลอดถึงบุริมสิทธิด้วยตามแต่

กรณี 
  

๑. บุริมสิทธิสามัญ 

  



มาตรา ๒๕๓[๔]  ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
บุคคลผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ คือ 

(๑) ค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์อันร่วมกัน 

(๒) ค่าปลงศพ 

(๓) ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ท าให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง 

(๔) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นประจ าวัน 

  
มาตรา ๒๕๔  บุริมสิทธิในมูลค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันนั้นใช้ส าหรับเอาค่าใช้จ่ายอัน

ได้เสียไปเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหนี้หมดทุกคนร่วมกัน เกี่ยวด้วยการรักษา การช าระบัญชี หรือการเฉลี่ย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นมิได้เสียไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้หมดทุกคนไซร้ บุริมสิทธิย่อมจะใช้ได้แต่
เฉพาะต่อเจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนั้น 

  
มาตรา ๒๕๕  บุริมสิทธิในมูลค่าปลงศพนั้น ใช้ส าหรับเอาค่าใช้จ่ายในการปลงศพตามควรแก่

ฐานานุรูปของลูกหนี้ 
  
มาตรา ๒๕๖  บุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรนั้น ใช้ส าหรับเอาบรรดาค่าภาษีอากรในที่ดิน 

ทรัพย์สิน หรือค่าภาษีอากรอย่างอ่ืนที่ลูกหนี้ยังค้างช าระอยู่ในปีปัจจุบันและก่อนนั้นขึ้นไปอีกปีหนึ่ง 

  
มาตรา ๒๕๗[๕]  บุริมสิทธิในเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพ่ือการงานที่ได้ท าให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็น

นายจ้างนั้น ให้ใช้ส าหรับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชย
พิเศษ และเงินอ่ืนใดที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ท าให้ นับถอยหลังขึ้นไปสี่เดือน แต่รวมกันแล้วต้องไม่
เกินหนึ่งแสนบาทต่อลูกจ้างคนหนึ่ง 

  
มาตรา ๒๕๘  บุริมสิทธิในมูลค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นประจ าวันนั้นใช้ส าหรับเอาค่า

เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งยังค้างช าระอยู่นับถอยหลังขึ้นไปหกเดือน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โคมไฟ ฟืน ถ่าน 
อันจ าเป็นเพ่ือการทรงชีพของลูกหนี้ และบุคคลในสกุลซึ่งอยู่กับลูกหนี้และซึ่งลูกหนี้จ าต้องอุปการะกับทั้งคนใช้
ของลูกหนี้ด้วย 

  
๒. บุริมสิทธิพิเศษ 

(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ 
  

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn4
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มาตรา ๒๕๙  ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
บุคคลผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้ คือ 

(๑) เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(๒) พักอาศัยในโรงแรม 

(๓) รับขนคนโดยสาร หรือของ 

(๔) รักษาสังหาริมทรัพย์ 
(๕) ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ 
(๖) ค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย 

(๗) ค่าแรงงานกสิกรรม หรืออุตสาหกรรม 

  
มาตรา ๒๖๐  บุริมสิทธิในมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ใช้ส าหรับเอาค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

และหนี้อย่างอ่ืนของผู้เช่าอันเกิดจากความเกี่ยวพันในเรื่องเช่า และมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าซึ่งอยู่ใน
หรือบนอสังหาริมทรัพย์นั้น 

  
มาตรา ๒๖๑  บุริมสิทธิของผู้ให้เช่าที่ดินนั้นมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายอันผู้เช่าได้

น าเข้ามาไว้บนที่ดินที่ให้เช่า หรือน าเข้ามาไว้ในเรือนโรงอันใช้ประกอบกับท่ีดินนั้น และมีอยู่เหนือ
สังหาริมทรัพย์เช่นส าหรับที่ใช้ในที่ดินนั้น กับทั้งเหนือดอกผลอันเกิดจากที่ดินซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้เช่านั้น
ด้วย 

บุริมสิทธิของผู้ให้เช่าเรือนโรงย่อมมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้เช่าน าเข้ามาไว้ในเรือนโรงนั้น
ด้วย 

  
มาตรา ๒๖๒  ถ้าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปก็ดี หรือได้ให้เช่าช่วงก็ดี บุริมสิทธิของผู้ให้

เช่าเดิมย่อมครอบไปถึงสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้รับโอน หรือผู้เช่าช่วงได้น าเข้ามาไว้ในทรัพย์สินนั้นด้วย ความที่กล่าว
นี้ท่านให้ใช้ได้ตลอดถึงเงินอันผู้โอน หรือผู้ให้เช่าช่วงจะพึงได้รับจากผู้รับโอนหรือผู้เช่าช่วงนั้นด้วย 

  
มาตรา ๒๖๓  ในกรณีท่ีผู้เช่าต้องช าระบัญชีเฉลี่ยทรัพย์สินทั่วไปนั้น บุริมสิทธิของผู้ให้เช่า

ย่อมมีอยู่แต่เฉพาะส าหรับเอาใช้ค่าเช่า และหนี้อย่างอ่ืนเท่าท่ีมีในระยะก าหนดส่งค่าเช่าเพียงสามระยะ คือ
ปัจจุบันระยะหนึ่ง ก่อนนั้นขึ้นไประยะหนึ่ง และต่อไปภายหน้าอีกระยะหนึ่งเท่านั้น และใช้ส าหรับเอา
ค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในระยะก าหนดส่งค่าเช่าปัจจุบัน และก่อนนั้นขึ้นไปอีกระยะหนึ่งด้วย 

  
มาตรา ๒๖๔  ในการเรียกร้องของผู้ให้เช่า ถ้าผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันไว้ ผู้ให้เช่าย่อมมี

บุริมสิทธิแต่เพียงในส่วนที่ไม่มีเงินประกัน 

  



มาตรา ๒๖๕  บุริมสิทธิในมูลพักอาศัยในโรงแรมนั้น ใช้ส าหรับเอาเงินบรรดาที่ค้างช าระแก่
เจ้าส านักเพ่ือการพักอาศัยและการอ่ืน ๆ อันได้จัดให้ส าเร็จความปรารถนาแก่คนเดินทาง หรือแขกอาศัย 
รวมทั้งการชดใช้เงินทั้งหลายที่ได้ออกแทนไปและมีอยู่เหนือเครื่องเดินทาง หรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนของคน
เดินทาง หรือแขกอาศัยอันเอาไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้น 

  
มาตรา ๒๖๖  ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าส านักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้น จะ

ใช้บุริมสิทธิของตนบังคับท านองเดียวกับผู้รับจ าน าก็ได้ บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการ
บังคับจ าน านั้น ท่านให้น ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๖๗  บุริมสิทธิในมูลรับขนนั้น ใช้ส าหรับเอาค่าระวางพาหนะในการรับขนคน

โดยสารหรือของ กับทั้งค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ และเป็นบุริมสิทธิมีอยู่เหนือของและเครื่องเดินทางทั้งหมดอัน
อยู่ในมือของผู้ขนส่ง 

  
มาตรา ๒๖๘  ในกรณีดังได้ปรารภไว้ในความแปดมาตราก่อนนี้นั้น ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ก็

ดี เจ้าส านักโรงแรมก็ดี หรือผู้ขนส่งก็ดี จะใช้บุริมสิทธิของตนเหนือสังหาริมทรัพย์อันเป็นของบุคคลภายนอกก็
ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้ในเวลาอันควรรู้ได้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของบุคคลภายนอก 

ถ้าสังหาริมทรัพย์นั้นถูกลักหรือสูญหาย ท่านให้บังคับตามบทกฎหมายว่าด้วยการแสวงคืน
ครองทรัพย์ 

  
มาตรา ๒๖๙  บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์นั้น ใช้ส าหรับเอาค่าใช้จ่ายเพื่อรักษา

สังหาริมทรัพย์ และมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์อันนั้น 

อนึ่งบุริมสิทธินี้ยังใช้ส าหรับเอาค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอันได้เสียไปเพ่ือที่จะสงวนสิทธิ หรือรับ
สภาพสิทธิ หรือบังคับสิทธิ อันเกี่ยวด้วยสังหาริมทรัพย์นั้นอีกด้วย 

  
มาตรา ๒๗๐  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้น ใช้ส าหรับเอาราคาซื้อขายและ

ดอกเบี้ยในราคานั้น และมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์อันนั้น 

  
มาตรา ๒๗๑  บุริมสิทธิในมูลค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ยนั้น ใช้ส าหรับเอาราคาค่าเมล็ด

พันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย และดอกเบี้ยในราคานั้น และมีอยู่เหนือดอกผลอันเกิดงอกในที่ดินเพราะใช้สิ่งเหล่านั้น
ภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ใช้ 

  
มาตรา ๒๗๒  บุริมสิทธิในมูลค่าแรงงานเพ่ือกสิกรรมและอุตสาหกรรมนั้น ในส่วนบุคคลที่ได้

ท าการงานกสิกรรม ใช้ส าหรับเอาค่าจ้างนับถอยหลังขึ้นไปปีหนึ่ง และในส่วนบุคคลที่ได้ท าการงาน



อุตสาหกรรม ใช้ส าหรับเอาค่าจ้างนับถอยหลังขึ้นไปสามเดือน และเป็นบุริมสิทธิมีอยู่เหนือดอกผลหรือสิ่งของที่
ประดิษฐ์ขึ้นอันเกิดแต่แรงงานของบุคคลนั้น ๆ 

  
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ 

  
มาตรา ๒๗๓  ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

บุคคลผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้ คือ 

(๑) รักษาอสังหาริมทรัพย์ 
(๒) จ้างท าของเป็นการงานท าขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์ 
(๓) ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
  
มาตรา ๒๗๔  บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์นั้นใช้ส าหรับเอาค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษา

อสังหาริมทรัพย์ และมีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์อันนั้น 

อนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๖๙ วรรคสองนั้น ท่านให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีท่ีกล่าวมาใน
วรรคก่อนนี้ด้วย 

  
มาตรา ๒๗๕  บุริมสิทธิในมูลจ้างท าของเป็นการงานท าขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นั้น ใช้ส าหรับ

เอาสินจ้าง ค่าท าของเป็นการงานอันผู้ก่อสร้าง สถาปนิก หรือผู้รับจ้างได้ท าลงบนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ 
และมีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์อันนั้น 

อนึ่ง บุริมสิทธินี้ย่อมเกิดมีขึ้นต่อเมื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นมีราคาเพ่ิมข้ึนในปัจจุบันเพราะการที่
ได้ท าขึ้นนั้น และมีอยู่เพียงเหนือราคาที่เพ่ิมข้ึนเท่านั้น 

  
มาตรา ๒๗๖  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นใช้ส าหรับเอาราคาอสังหาริมทรัพย์

และดอกเบี้ยในราคานั้น และมีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์อันนั้น 

  
๓. ล าดับแห่งบุริมสิทธิ 

  
มาตรา ๒๗๗  เมื่อมีบุริมสิทธิสามัญหลายรายแย้งกัน ท่านให้ถือว่าบุริมสิทธิทั้งหลายนั้นมี

ล าดับที่จะให้ผลก่อนหลัง ดังที่ได้เรียงล าดับไว้ในมาตรา ๒๕๓ 

เมื่อมีบุริมสิทธิสามัญแย้งกับบุริมสิทธิพิเศษ ท่านว่าบุริมสิทธิพิเศษย่อมอยู่ในล าดับก่อน แต่
บุริมสิทธิในมูลค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันนั้นย่อมอยู่ในล าดับก่อนในฐานที่จะใช้สิทธินั้นต่อเจ้าหนี้ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการนั้นหมดทุกคนด้วยกัน 

  



มาตรา ๒๗๘  เมื่อมีบุริมสิทธิแย้งกันหลายรายเหนือสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน ท่าน
ให้ถือล าดับก่อนหลังดังที่เรียงไว้ต่อไปนี้ คือ 

(๑) บุริมสิทธิในมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์ พักอาศัยในโรงแรมและรับขน 

(๒) บุริมสิทธิในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้ามีบุคคลหลายคนเป็นผู้รักษา ท่านว่าผู้ที่รักษา
ภายหลังอยู่ในล าดับก่อนผู้ที่ได้รักษามาก่อน 

(๓) บุริมสิทธิในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย และค่าแรงงานกสิกร
รมและอุตสาหกรรม 

ถ้าบุคคลผู้ใดมีบุริมสิทธิอยู่ในล าดับเป็นที่หนึ่ง และรู้อยู่ในขณะที่ตนได้ประโยชน์แห่งหนี้มานั้น 
ว่ายังมีบุคคลอ่ืนซึ่งมีบุริมสิทธิอยู่ในล าดับที่สองหรือที่สามไซร้ ท่านห้ามมิให้บุคคลผู้นั้นใช้สิทธิในการที่ตนอยู่ใน
ล าดับก่อนนั้นต่อบุคคลอ่ืนเช่นว่ามา และท่านห้ามมิให้ใช้สิทธินี้ต่อผู้ที่ได้รักษาทรัพย์ไว้ เพ่ือประโยชน์แก่บุคคล
ผู้มีบุริมสิทธิในล าดับที่หนึ่งนั้นเองด้วย 

ในส่วนดอกผล ท่านให้บุคคลผู้ได้ท าการงานกสิกรรมอยู่ในล าดับที่หนึ่ง ผู้ส่งเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ ์
หรือปุ๋ย อยู่ในล าดับที่สอง และให้ผู้เช่าที่ดินอยู่ในล าดับที่สาม 

  
มาตรา ๒๗๙  เมื่อมีบุริมสิทธิพิเศษแย้งกันหลายรายเหนืออสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งอันเดียวกัน 

ท่านให้ถือล าดับก่อนหลังดังที่ได้เรียงล าดับไว้ในมาตรา ๒๗๓ 

ถ้าได้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นสืบต่อกันไปอีกไซร้ ล าดับก่อนหลังในระหว่างผู้ขายด้วยกัน
นั้น ท่านให้เป็นไปตามล าดับที่ได้ซื้อขายก่อนและหลัง 

  
มาตรา ๒๘๐  เมื่อบุคคลหลายคนมีบุริมสิทธิในล าดับเสมอกันเหนือทรัพย์อันหนึ่งอัน

เดียวกัน ท่านให้ต่างคนต่างได้รับช าระหนี้เฉลี่ยตามส่วนมากน้อยแห่งจ านวนที่ตนเป็นเจ้าหนี้ 
  

๔. ผลแห่งบุริมสิทธ ิ

  
มาตรา ๒๘๑  บุริมสิทธิอันมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์นั้น ท่านห้ามมิให้ใช้ เมื่อบุคคลภายนอก

ได้ทรัพย์นั้นจากลูกหนี้และได้ส่งมอบทรัพย์ให้กันไปเสร็จแล้ว 

  
มาตรา ๒๘๒  เมื่อมีบุริมสิทธิแย้งกับสิทธิจ าน าสังหาริมทรัพย์ ท่านว่าผู้รับจ าน าย่อมมีสิทธิ

เป็นอย่างเดียวกันกับผู้ทรงบุริมสิทธิในล าดับที่หนึ่งดังที่เรียงไว้ในมาตรา ๒๗๘ นั้น 

  
มาตรา ๒๘๓  บุคคลผู้มีบุริมสิทธิสามัญต้องรับช าระหนี้เอาจากสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ก่อน 

ต่อเมื่อยังไม่พอจึงให้เอาช าระหนี้จากอสังหาริมทรัพย์ได้ 



ในส่วนอสังหาริมทรัพย์นั้น ก็ต้องรับช าระหนี้เอาจากอสังหาริมทรัพย์ อันมิได้ตกอยู่ในฐาน
เป็นหลักประกันพิเศษเสียก่อน 

ถ้าบุคคลใดมีบุริมสิทธิสามัญและละเลยด้วยความประมาทเลินเล่อไม่สอดเข้าแย้งขัดในการ
แบ่งเฉลี่ยทรัพย์ ตามความที่กล่าวมาในวรรคทั้งสองข้างบนนี้ไซร้ อันบุคคลนั้นจะใช้บุริมสิทธิของตนต่อ
บุคคลภายนอกผู้ได้จดทะเบียนสิทธิไว้แล้วเพ่ือจะเอาใช้จนถึงขนาดเช่นที่ตนจะหากได้รับเพราะได้สอดเข้าแย้ง
ขัดนั้น ท่านว่าหาอาจจะใช้ได้ไม่ 

อนึ่ง บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคทั้งสามข้างต้นนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ หากว่าเงินที่ขาย
อสังหาริมทรัพย์ได้นั้น จะพึงต้องเอามาแบ่งเฉลี่ยก่อนเงินที่ขายทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ดี หรือหากว่าเงินที่ขาย
อสังหาริมทรัพย์อันตกอยู่ในฐานเป็นหลักประกันพิเศษนั้น จะพึงต้องเอามาแบ่งเฉลี่ยก่อนเงินที่ขาย
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนก็ดุจกัน 

  
มาตรา ๒๘๔  บุริมสิทธิสามัญนั้น ถึงแม้จะมิได้ไปลงทะเบียนเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ก็ดี 

ย่อมจะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีหลักประกันพิเศษนั้นได้ แต่ความที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้ไปถึงการ
ต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้ไปลงทะเบียนสิทธิไว้ 

  
มาตรา ๒๘๕  บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าหากว่าเมื่อท าการเพื่อบ ารุงรักษา

นั้นส าเร็จแล้ว ไปบอกลงทะเบียนไว้โดยพลันไซร้ บุริมสิทธิก็คงให้ผลต่อไป 

  
มาตรา ๒๘๖  บุริมสิทธิในมูลจ้างท าของเป็นการงานท าขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์นั้น หากท า

รายการประมาณราคาชั่วคราวไปบอกลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มลงมือการท าไซร้ บุริมสิทธิก็คงให้ผลต่อไป แต่ถ้า
ราคาที่ท าจริงนั้นล้ าราคาที่ได้ประมาณไว้ชั่วคราว ท่านว่าบุริมสิทธิในส่วนจ านวนที่ล้ าอยู่นั้นหามีไม่ 

ส่วนการที่จะวินิจฉัยว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีราคาเพ่ิมขึ้นเพราะการอันได้ท าข้ึนบน
อสังหาริมทรัพย์มากน้อยเพียงใดนั้น ท่านให้ศาลตั้งแต่งผู้เชี่ยวชาญขึ้นเป็นผู้กะประมาณ ในเวลาที่มีแย้งขัดใน
การแบ่งเฉลี่ย 

  
มาตรา ๒๘๗  บุริมสิทธิใดได้ไปจดลงทะเบียนแล้วตามบทบัญญัติแห่งมาตราทั้งสองข้างบนนี ้

บุริมสิทธินั้นท่านว่าอาจจะใช้ได้ก่อนสิทธิจ านอง 

  
มาตรา ๒๘๘  บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าเมื่อไปลงทะเบียนสัญญาซื้อ

ขายนั้น บอกลงทะเบียนไว้ด้วยว่าราคาหรือดอกเบี้ยในราคานั้นยังมิได้ช าระไซร้ บุริมสิทธินั้นก็คงให้ผลต่อไป 

  
มาตรา ๒๘๙  ว่าถึงผลแห่งบุริมสิทธิ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๑ ถึง ๒๘๘ นี้แล้ว 

ท่านให้น าบทบัญญัติทั้งหลายแห่งลักษณะจ านองมาใช้บังคับด้วยตามแต่กรณี 



  
หมวด ๓ 

ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน 

                   
  

มาตรา ๒๙๐  ถ้าการช าระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันช าระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็
ดี มีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดี เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านว่าลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่า ๆ 
กันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่า ๆ กัน 

  
มาตรา ๒๙๑  ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องท าการช าระหนี้โดยท านองซึ่งแต่ละคนจ าต้องช าระ

หนี้สิ้นเชิงไซร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับช าระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน) ก็ดี 
เจ้าหนี้จะเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก แต่ลูกหนี้ทั้งปวง
ก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ช าระเสร็จสิ้นเชิง 

  
มาตรา ๒๙๒  การที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งช าระหนี้นั้น ย่อมได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอ่ืน 

ๆ ด้วย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใด ๆ อันพึงกระท าแทนช าระหนี้ วางทรัพย์สิ นแทนช าระหนี้ 
และหักกลบลบหนี้ด้วย 

ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอย่างไร ลูกหนี้คนอ่ืน ๆ จะเอาสิทธิอันนั้นไปใช้หักกลบ
ลบหนี้หาได้ไม่ 

  
มาตรา ๒๙๓  การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้

คนอ่ืน ๆ เพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลดให้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๒๙๔  การที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้น ย่อมได้เป็นคุณประโยชน์แก่

ลูกหนี้คนอื่น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๒๙๕  ข้อความจริงอ่ืนใด นอกจากท่ีระบุไว้ในมาตรา ๒๙๒ ถึง ๒๙๔ นั้น เมื่อเป็น

เรื่องเท้าถึงตัวลูกหนี้ร่วมกันคนใดก็ย่อมเป็นไปเพ่ือคุณและโทษแต่เฉพาะแก่ลูกหนี้คนนั้น เว้นแต่จะปรากฏว่าขัด
กับสภาพแห่งหนี้นั้นเอง 

ความที่ว่ามานี้ เมื่อจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือว่าให้ใช้แก่การให้ค าบอกกล่าวการผิดนัด การที่
หยิบยกอ้างความผิด การช าระหนี้อันเป็นพ้นวิสัยแก่ฝ่ายลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่ง ก าหนดอายุความหรือการที่อายุ
ความสะดุดหยุดลง และการที่สิทธิเรียกร้องเกลื่อนกลืนกันไปกับหนี้สิน 

  



มาตรา ๒๙๖  ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันทั้งหลายนั้น ท่านว่าต่างคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า 
ๆ กัน เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าส่วนที่ลูกหนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงช าระนั้น เป็นอันจะเรียก
เอาจากคนนั้นไม่ได้ไซร้ ยังขาดจ านวนอยู่เท่าไรลูกหนี้คนอ่ืน ๆ ซึ่งจ าต้องออกส่วนด้วยนั้นก็ต้องรับใช้ แต่ถ้า
ลูกหนี้ร่วมกันคนใดเจ้าหนี้ได้ปลดให้หลุดพ้นจากหนี้อันร่วมกันนั้นแล้ว ส่วนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงต้องช าระหนี้ก็
ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ไป 

  
มาตรา ๒๙๗  ถ้าในสัญญาอันหนึ่งอันใดมีบุคคลหลายคนร่วมกันผูกพันตนในอันจะท าการ

ช าระหนี้ไซร้ หากกรณีเป็นที่สงสัย ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดเช่นอย่างเป็นลูกหนี้ร่วมกัน แม้ถึงว่าเป็น
การอันจะแบ่งกันช าระหนี้ได้ 

  
มาตรา ๒๙๘  ถ้าบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องการช าระหนี้ โดยท านองซึ่งแต่ละคนอาจจะ

เรียกให้ช าระหนี้สิ้นเชิงได้ไซร้ แม้ถึงว่าลูกหนี้จ าต้องช าระหนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือเจ้าหนี้ร่วมกัน) 
ก็ดี ท่านว่าลูกหนี้จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่คนใดคนหนึ่งก็ได้ตามแต่จะเลือก ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ แม้ท้ังที่
เจ้าหนี้คนหนึ่งจะได้ยื่นฟ้องเรียกช าระหนี้ไว้แล้ว 

  
มาตรา ๒๙๙  การที่เจ้าหนี้ร่วมกันคนหนึ่งผิดนัดนั้น ย่อมเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คนอ่ืน ๆ ด้วย 

ถ้าสิทธิเรียกร้องและหนี้สินนั้นเป็นอันเกลื่อนกลืนกันไปในเจ้าหนี้ร่วมกันคนหนึ่ง สิทธิของ
เจ้าหนี้คนอ่ืน ๆ อันมีต่อลูกหนี้ก็ย่อมเป็นอันระงับสิ้นไป 

นอกจากนี้ ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๙๒, ๒๙๓ และ ๒๙๕ มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม กล่าวโดยเฉพาะก็คือ แม้เจ้าหนี้ร่วมกันคนหนึ่งจะโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บุคคลอ่ืนไปก็หา
กระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้คนอื่น ๆ ด้วยไม่ 

  
มาตรา ๓๐๐  ในระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกันนั้น ท่านว่าต่างคนชอบที่จะได้รับช าระหนี้เป็นส่วน

เท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๓๐๑  ถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งกันช าระมิได้ ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นต้องรับ

ผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกัน 

  
มาตรา ๓๐๒  ถ้าการช าระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันช าระมิได้ และมีบุคคลหลายคนเป็น

เจ้าหนี้ ถ้าบุคคลเหล่านั้นมิได้เป็นเจ้าหนี้ร่วมกันไซร้ ท่านว่าลูกหนี้ได้แต่จะช าระหนี้ให้ได้ประโยชน์แก่บุคคล
เหล่านั้นทั้งหมดด้วยกัน และเจ้าหนี้แต่ละคนจะเรียกช าระหนี้ได้ก็แต่เพ่ือได้ประโยชน์ด้วยกันหมดทุกคนเท่านั้น 
อนึ่งเจ้าหนี้แต่ละคนจะเรียกให้ลูกหนี้วางทรัพย์ที่เป็นหนี้นั้นไว้เพ่ือประโยชน์แห่งเจ้าหนี้หมดทุกคนด้วยกันก็ได้ 
หรือถ้าทรัพย์นั้นไม่ควรแก่การจะวางไว้ก็ให้ส่งแก่ผู้พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งศาลจะได้ตั้งแต่งขึ้น 



นอกจากนี้ ข้อความจริงใดที่เท้าถึงเจ้าหนี้คนหนึ่งเท่านั้นหาเป็นไปเพ่ือคุณหรือโทษแก่เจ้าหนี้
คนอ่ืน ๆ ด้วยไม่ 

  
หมวด ๔ 

โอนสิทธิเรียกร้อง 

                   
  

มาตรา ๓๐๓  สิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าจะพึงโอนกันได้ เว้นไว้แต่สภาพแห่งสิทธินั้นเองจะไม่
เปิดช่องให้โอนกันได้ 

ความที่กล่าวมานี้ย่อมไม่ใช้บังคับ หากคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอ่ืน การแสดงเจตนา
เช่นว่านี้ ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 

  
มาตรา ๓๐๔  สิทธิเรียกร้องเช่นใด ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไม่ได้ สิทธิเรียกร้องเช่นนั้น 

ท่านว่าจะโอนกันหาได้ไม่ 
  
มาตรา ๓๐๕  เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไป สิทธิจ านอง จ าน า หรือหลักประกันทางธุรกิจที่มีอยู่

เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี สิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้ าประกันที่ให้ไว้เพ่ือสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี ย่อมตกไป
ได้แก่ผู้รับโอนด้วย[๖]

 

อนึ่งผู้รับโอนจะใช้บุริมสิทธิใด ๆ ที่ตนมีอยู่เกี่ยวด้วยสิทธิเรียกร้องในกรณีบังคับยึดทรัพย์หรือ
ล้มละลายนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๓๐๖  การโอนหนี้อันจะพึงต้องช าระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ท า

เป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่
เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น ค าบอกกล่าวหรือความยินยอม
เช่นว่านี้ท่านว่าต้องท าเป็นหนังสือ 

ถ้าลูกหนี้ท าให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วยประการอ่ืนเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าว 
หรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซร้ ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ 

  
มาตรา ๓๐๗  ถ้าพิพาทอ้างสิทธิในการโอนต่างราย โอนรายใดได้บอกกล่าวหรือตกลงกัน

ก่อน โอนรายนั้นมีสิทธิดีกว่าโอนรายอ่ืน ๆ 

  
มาตรา ๓๐๘  ถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา ๓๐๖ โดยมิได้อิด

เอ้ือน ท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไม่ แต่ถ้าเพ่ือจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงิน
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ให้แก่ผู้โอนไปไซร้ ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้ หรือถ้าเพ่ือการเช่นกล่าวมานั้น ลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใด
อย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อผู้โอน จะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นมิได้ก่อขึ้นเลยก็ได้ 

ถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับค าบอกกล่าวการโอน ท่านว่าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับค า
บอกกล่าวนั้นฉันใด ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้น ถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอน  แต่สิทธิ
นั้นยังไม่ถึงก าหนดในเวลาบอกกล่าวไซร้ ท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้ หากว่าสิทธินั้น
จะได้ถึงก าหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงก าหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้น 

  
มาตรา ๓๐๙  การโอนหนี้อันพึงต้องช าระตามเขาสั่งนั้น ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้ 

หรือบุคคลภายนอกคนอ่ืนได้แต่เฉพาะเมื่อการโอนนั้นได้สลักหลังไว้ในตราสาร และตัวตราสารนั้นได้ส่งมอบ
ให้แก่ผู้รับโอนไปด้วย 

  
มาตรา ๓๑๐  ในมูลหนี้อันพึงต้องช าระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้มีสิทธิที่จะสอบสวนถึงตัวผู้ทรง

ตราสาร หรือสอบสวนความถูกต้องแท้จริงแห่งลายมือชื่อหรือดวงตราของผู้ทรงได้ แต่ก็หามีความผูกพันที่
จะต้องท าถึงเพียงนั้นไม่ แต่ถ้าลูกหนี้ท าการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไซร้ การช าระหนี้นั้นก็ไม่
เป็นอันสมบูรณ์ 

  
มาตรา ๓๑๑  บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนนี้ ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีท่ีมีก าหนดตัว

เจ้าหนี้ระบุไว้ในตราสาร ซึ่งมีข้อความจดไว้ด้วยว่าให้ช าระหนี้แก่ผู้ทรงตราสาร 

  
มาตรา ๓๑๒  ในมูลหนี้อันพึงต้องช าระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้จะยกข้อต่อสู้ซึ่งมีต่อเจ้าหนี้เดิม

ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนโดยสุจริตนั้นหาได้ไม่ เว้นแต่ที่ปรากฏในตัวตราสารนั้นเอง หรือที่มีขึ้นเป็นธรรมดาสืบ
จากลักษณะแห่งตราสารนั้น 

  
มาตรา ๓๑๓  บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนนี้ ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงหนี้อันพึงต้องช าระแก่ผู้

ถือนั้นด้วย แล้วแต่กรณี 
  

หมวด ๕ 

ความระงับหนี้ 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 

การช าระหนี้ 
                   



  
มาตรา ๓๑๔  อันการช าระหนี้นั้น ท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ช าระก็ได้ เว้นแต่สภาพ

แห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกช าระ หรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้ 
บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการช าระหนี้นั้น จะเข้าช าระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไม่ 
  
มาตรา ๓๑๕  อันการช าระหนี้นั้น ต้องท าให้แก่ตัวเจ้าหนี้หรือแก่บุคคลผู้มีอ านาจรับช าระหนี้

แทนเจ้าหนี้ การช าระหนี้ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอ านาจรับช าระหนี้นั้น ถ้าเจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็นับว่าสมบูรณ์ 
  
มาตรา ๓๑๖  ถ้าการช าระหนี้นั้นได้ท าให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิในมูลหนี้ ท่านว่าการ

ช าระหนี้นั้นจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ช าระหนี้ได้กระท าการโดยสุจริต 

  
มาตรา ๓๑๗  นอกจากกรณีท่ีกล่าวไว้ในมาตราก่อน การช าระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะ

ได้รับนั้น ท่านว่าย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้ลาภงอกข้ึนแต่การนั้น 

  
มาตรา ๓๑๘  บุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นส าคัญ ท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับช าระหนี้ แต่ความ

ที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้ ถ้าบุคคลผู้ช าระหนี้รู้ว่าสิทธิเช่นนั้นหามีไม่ หรือไม่รู้เท่าถึงสิทธินั้นเพราะความประมาท
เลินเล่อของตน 

  
มาตรา ๓๑๙  ถ้าศาลสั่งให้ลูกหนี้คนที่สามงดเว้นท าการช าระหนี้แล้ว ยังขืนช าระหนี้ให้แก่

เจ้าหนี้ของตนเองไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ผู้ที่ร้องขอให้ยึดทรัพย์จะเรียกให้ลูกหนี้คนที่สามนั้นท าการช าระหนี้อีกให้
คุ้มกับความเสียหายอันตนได้รับก็ได้ 

อนึ่งข้อความซึ่งกล่าวมาในวรรคข้างต้นนี้หาเป็นข้อขัดขวางในการที่ลูกหนี้คนที่สามจะใช้สิทธิ
ไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหนี้ของตนเองนั้นไม่ 

  
มาตรา ๓๒๐  อันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับช าระหนี้แต่เพียงบางส่วน หรือให้รับช าระหนี้เป็น

อย่างอ่ืนผิดไปจากท่ีจะต้องช าระแก่เจ้าหนี้นั้น ท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ไม่ 
  
มาตรา ๓๒๑  ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการช าระหนี้อย่างอ่ืนแทนการช าระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านว่า

หนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไป 

ถ้าเพ่ือที่จะท าให้พอแก่ใจเจ้าหนี้นั้น ลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อ
เจ้าหนี้ไซร้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านมิให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการช าระหนี้ 

ถ้าช าระหนี้ด้วยออก-ด้วยโอน-หรือด้วยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้า ท่านว่าหนี้นั้นจะ
ระงับสิ้นไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้ว 



  
มาตรา ๓๒๒  ถ้าเอาทรัพย์ก็ดี สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดี หรือสิทธิอย่างอ่ืนก็ดี ให้

แทนการช าระหนี้ ท่านว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่องและเพ่ือการรอนสิทธิท านองเดียวกับผู้ขาย 

  
มาตรา ๓๒๓  ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านว่าบุคคลผู้ช าระหนี้

จะต้องส่งมอบทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่จะพึงส่งมอบ 

ลูกหนี้จ าต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้ด้วยความระมัดระวังเช่นอย่างวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สิน
ของตนเอง จนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์นั้น 

  
มาตรา ๓๒๔  เมื่อมิได้มีแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงช าระหนี้ ณ สถานที่ใดไซร้ 

หากจะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านว่าต้องส่งมอบกัน ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้
นั้น ส่วนการช าระหนี้โดยประการอื่น ท่านว่าต้องช าระ ณ สถานที่ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ 

  
มาตรา ๓๒๕  เมื่อมิได้มีแสดงเจตนาไว้ในข้อค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้ ท่านว่าฝ่ายลูกหนี้พึง

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นมีจ านวนเพิ่มขึ้นเพราะเจ้าหนี้ย้ายภูมิล าเนาก็ดี หรือเพราะการอ่ืนใดอัน
เจ้าหนี้ได้กระท าก็ดี ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนเท่าใดเจ้าหนี้ต้องเป็นผู้ออก 

  
มาตรา ๓๒๖  บุคคลผู้ช าระหนี้ชอบที่จะได้รับใบเสร็จเป็นส าคัญจากผู้รับช าระหนี้นั้น และถ้า

หนี้นั้นได้ช าระสิ้นเชิงแล้ว ผู้ช าระหนี้ชอบที่จะได้รับเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ หรือให้ขีดฆ่า
เอกสารนั้นเสีย ถ้าและเอกสารนั้นสูญหาย บุคคลผู้ช าระหนี้ชอบที่จะให้จดแจ้งความข้อระงับหนี้ลงไว้ใน
ใบเสร็จหรือในเอกสารอีกฉบับหนึ่งต่างหากก็ได้ 

ถ้าหนี้นั้นได้ช าระแต่บางส่วนก็ดี หรือถ้าเอกสารนั้นยังให้สิทธิอย่างอ่ืนใดแก่เจ้าหนี้อยู่ก็ดี ท่าน
ว่าลูกหนี้ชอบแต่ที่จะได้รับใบเสร็จไว้เป็นคู่มือ และให้จดแจ้งการช าระหนี้นั้นลงไว้ในเอกสาร 

  
มาตรา ๓๒๗  ในกรณีช าระดอกเบี้ย หรือช าระหนี้อย่างอ่ืนอันมีก าหนดช าระเป็นระยะเวลา

นั้น ถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพ่ือระยะหนึ่งแล้วโดยมิได้อิดเอ้ือน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับช าระ
หนี้เพื่อระยะก่อน ๆ นั้นด้วยแล้ว 

ถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพ่ือการช าระต้นเงิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับ
ดอกเบี้ยแล้ว 

ถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้เวนคืนแล้วไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนี้นั้นเป็น
อันระงับสิ้นไปแล้ว 

  



มาตรา ๓๒๘  ถ้าลูกหนี้ต้องผูกพันต่อเจ้าหนี้ในอันจะกระท าการเพ่ือช าระหนี้เป็นการอย่าง
เดียวกันโดยมูลหนี้หลายราย และถ้าการที่ลูกหนี้ช าระหนี้นั้นไม่เพียงพอจะเปลื้องหนี้สินได้หมดทุกรายไซร้ เมื่อ
ท าการช าระหนี้ ลูกหนี้ระบุว่าช าระหนี้สินรายใด ก็ให้หนี้สินรายนั้นเป็นอันได้เปลื้องไป 

ถ้าลูกหนี้ไม่ระบุ ท่านว่าหนี้สินรายไหนถึงก าหนด ก็ให้รายนั้นเป็นอันได้เปลื้องไปก่อน ใน
ระหว่างหนี้สินหลายรายที่ถึงก าหนดนั้น รายใดเจ้าหนี้มีประกันน้อยที่สุด ก็ให้รายนั้นเป็นอันได้เปลื้องไปก่อน 
ในระหว่างหนี้สินหลายรายที่มีประกันเท่า ๆ กัน ให้รายที่ตกหนักที่สุดแก่ลูกหนี้เป็นอันได้เปลื้องไปก่อน ใน
ระหว่างหนี้สินหลายรายที่ตกหนักแก่ลูกหนี้เท่า ๆ กัน ให้หนี้สินรายเก่าที่สุดเป็นอันได้เปลื้องไปก่อน และถ้ามี
หนี้สินหลายรายเก่าเท่า ๆ กัน ก็ให้หนี้สินทุกรายเป็นอันได้เปลื้องไปตามส่วนมากและน้อย 

  
มาตรา ๓๒๙  ถ้านอกจากการช าระหนี้อันเป็นประธาน ลูกหนี้ยังจะต้องช าระดอกเบี้ยและ

เสียค่าฤชาธรรมเนียมอีกด้วยไซร้ หากการช าระหนี้ในครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ได้ราคาเพียงพอจะเปลื้องหนี้สินได้ท้ังหมด 
ท่านให้เอาจัดใช้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบี้ย และในที่สุดจึงให้ใช้ในการช าระหนี้อันเป็น
ประธาน 

ถ้าลูกหนี้ระบุให้จัดใช้เป็นประการอ่ืน ท่านว่าเจ้าหนี้จะบอกปัดไม่ยอมรับช าระหนี้ก็ได้ 
  
มาตรา ๓๓๐  เมื่อขอปฏิบัติการช าระหนี้โดยชอบแล้ว บรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การ

ไม่ช าระหนี้ก็เป็นอันปลดเปลื้องไป นับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการช าระหนี้นั้น 

  
มาตรา ๓๓๑  ถ้าเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับช าระหนี้ก็ดี หรือไม่สามารถจะรับช าระหนี้ได้ก็ดี 

หากบุคคลผู้ช าระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว ก็ย่อมจะเป็นอันหลุดพ้นจาก
หนี้ได้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีท่ีบุคคลผู้ช าระหนี้ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิ หรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้
แน่นอนโดยมิใช่เป็นความผิดของตน 

  
มาตรา ๓๓๒  ถ้าลูกหนี้จ าต้องช าระหนี้ต่อเมื่อเจ้าหนี้จะต้องช าระหนี้ตอบแทนด้วยไซร้ ท่านว่า

ลูกหนี้จะก าหนดว่าต่อเมื่อเจ้าหนี้ช าระหนี้ตอบแทนจึงให้มีสิทธิรับเอาทรัพย์ที่วางไว้นั้นก็ได้ 
  
มาตรา ๓๓๓  การวางทรัพย์นั้นต้องวาง ณ ส านักงานวางทรัพย์ประจ าต าบลที่จะต้องช าระ

หนี้ 
ถ้าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับเฉพาะการในเรื่องส านักงานวางทรัพย์ เมื่อ

บุคคลผู้ช าระหนี้ร้องขอ ศาลจะต้องก าหนดส านักงานวางทรัพย์ และตั้งแต่งผู้พิทักษ์ทรัพย์ที่วางนั้นขึ้น 

ผู้วางต้องบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ทราบการที่ได้วางทรัพย์นั้นโดยพลัน 

  



มาตรา ๓๓๔  ลูกหนี้มีสิทธิจะถอนทรัพย์ที่วางนั้นได้ ถ้าลูกหนี้ถอนทรัพย์นั้น ท่านให้ถือ
เสมือนว่ามิได้วางทรัพย์ไว้เลย 

สิทธิถอนทรัพย์นี้เป็นอันขาดในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าลูกหนี้แสดงต่อส านักงานวางทรัพย์ว่าตนยอมละสิทธิที่จะถอน 

(๒) ถ้าเจ้าหนี้แสดงต่อส านักงานวางทรัพย์ว่าจะรับเอาทรัพย์นั้น 

(๓) ถ้าการวางทรัพย์นั้นได้เป็นไปโดยค าสั่งหรืออนุมัติของศาลและได้บอกกล่าวความนั้นแก่
ส านักงานวางทรัพย์ 

  
มาตรา ๓๓๕  สิทธิถอนทรัพย์นั้น ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดหาได้ไม่ 
เมื่อได้ฟ้องคดีล้มละลายเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว ท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิถอนทรัพย์ใน

ระหว่างพิจารณาคดีล้มละลาย 

  
มาตรา ๓๓๖  ถ้าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งการช าระหนี้ไม่ควรแก่การจะวางไว้ก็ดี หรือเป็นที่พึง

วิตกว่าทรัพย์นั้นเกลือกจะเสื่อมเสีย หรือท าลาย หรือบุบสลายได้ก็ดี เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล บุคคลผู้ช าระหนี้
จะเอาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาด แล้วเอาเงินที่ได้แต่การขายวางแทนทรัพย์นั้นก็ได้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้
ตลอดถึงกรณีท่ีค่ารักษาทรัพย์จะแพงเกินควรนั้นด้วย 

  
มาตรา ๓๓๗  ท่านไม่อนุญาตให้เอาทรัพย์ออกขายทอดตลาดจนกว่าจะได้บอกให้เจ้าหนี้รู้ตัว

ก่อน การบอกนี้จะงดเสียก็ได้ถ้าทรัพย์นั้นอาจเสื่อมทรามลง หรือภัยมีอยู่ในการที่จะหน่วงการขายทอดตลาดไว้ 
ในการที่จะขายทอดตลาดนั้น ท่านให้ลูกหนี้บอกกล่าวแก่เจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า ถ้าละเลย

เสียไม่บอกกล่าว ลูกหนี้จะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

การบอกให้รู้ตัวและบอกกล่าวนี้ ถ้าไม่เป็นอันจะท าได้ จะงดเสียก็ได้ 
เวลาและสถานที่ที่จะขายทอดตลาด กับท้ังค าพรรณนาลักษณะแห่งทรัพย์นั้น ท่านให้

ประกาศโฆษณาให้ประชาชนทราบ 

  
มาตรา ๓๓๘  ค่าฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพย์หรือขายทอดตลาดนั้น ให้ฝ่ายเจ้าหนี้เป็นผู้

ออก เว้นแต่ลูกหนี้จะได้ถอนทรัพย์ที่วาง 

  
มาตรา ๓๓๙  สิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางไว้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปเมื่อพ้นเวลาสิบปี นับ

แต่ได้รับค าบอกกล่าวการวางทรัพย์ 
อนึ่ง เมื่อสิทธิของเจ้าหนี้ระงับสิ้นไปแล้ว ถึงแม้ลูกหนี้จะได้ละสิทธิถอนทรัพย์ก็ยังชอบที่จะ

ถอนทรัพย์นั้นได้ 
  



ส่วนที่ ๒ 

ปลดหนี้ 
                   

  
มาตรา ๓๔๐  ถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับ

สิ้นไป 

ถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐาน การปลดหนี้ก็ต้องท าเป็นหนังสือด้วย หรือต้องเวนคืนเอกสาร
อันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้ หรือขีดฆ่าเอกสารนั้นเสีย 

  
ส่วนที่ ๓ 

หักกลบลบหนี้ 
                   

  
มาตรา ๓๔๑  ถ้าบุคคลสองคนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่าง

เดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงก าหนดจะช าระไซร้ ท่านว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของ
ตนด้วยหักกลบลบกันได้เพียงเท่าจ านวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้น เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่
เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้ 

บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ หากเป็นการขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้
แสดงไว้ แต่เจตนาเช่นนี้ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 

  
มาตรา ๓๔๒  หักกลบลบหนี้นั้น ท าได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง การ

แสดงเจตนาเช่นนี้ท่านว่าจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดอีกด้วยหาได้ไม่ 
การแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ท่านว่ามีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้งสอง

ฝ่ายนั้นจะอาจหักกลบลบกันได้เป็นครั้งแรก 

  
มาตรา ๓๔๓  การหักกลบลบหนี้นั้น ถึงแม้ว่าสถานที่ซึ่งจะต้องช าระหนี้ทั้งสองจะต่างกัน ก็

หักกันได้ แต่ฝ่ายผู้ขอหักหนี้จะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกิด
แต่การนั้น 

  
มาตรา ๓๔๔  สิทธิเรียกร้องใดยังมีข้อต่อสู้อยู่ สิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าหาอาจจะเอามาหัก

กลบลบหนี้ได้ไม่ อนึ่ง อายุความย่อมไม่ตัดรอนการหักกลบลบหนี้ แม้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้ว แต่ว่าใน
เวลาที่อาจจะหักกลบลบกับสิทธิเรียกร้องฝ่ายอ่ืนได้นั้น สิทธิยังไม่ขาด 

  



มาตรา ๓๔๕  หนี้รายใดเกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมูล ท่านห้ามมิให้ลูกหนี้ถือเอา
ประโยชน์แห่งหนี้รายนั้น เพ่ือหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้ 

  
มาตรา ๓๔๖  สิทธิเรียกร้องรายใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดมิได้ สิทธิเรียกร้องรายนั้นหา

อาจจะเอาไปหักกลบลบหนี้ได้ไม่ 
  
มาตรา ๓๔๗  ลูกหนี้คนที่สามหากได้รับค าสั่งศาลห้ามมิให้ใช้เงินแล้ว จะยกเอาหนี้ซึ่งตน

ไดม้าภายหลังแต่นั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ผู้ที่ขอให้ยึดทรัพย์นั้น ท่านว่าหาอาจจะยกได้ไม่ 
  
มาตรา ๓๔๘  ถ้าคู่กรณีต่างฝ่ายต่างมีสิทธิเรียกร้องหลายรายอันควรแก่การที่จะใช้หักกลบ

ลบหนี้ได้ไซร้ ฝ่ายผู้ที่ขอหักหนี้จะระบุก็ได้ว่าพึงเอาสิทธิเรียกร้องรายใดบ้างเข้าหักกลบลบกัน ถ้าการหักกลบ
ลบหนี้ได้แสดงโดยมิได้ระบุเช่นนั้นก็ดี หรือถ้าระบุ แต่อีกฝ่ายหนึ่งท้วงขัดข้องโดยไม่ชักช้าก็ดี ท่านให้น า
บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๒๘ วรรค ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าฝ่ายที่ขอหักกลบลบหนี้ยังเป็นหนี้ค่าดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ 
นอกจากการช าระหนี้อันเป็นประธานนั้นด้วยไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๒๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
ส่วนที่ ๔ 

แปลงหนี้ใหม่ 
                   

  
มาตรา ๓๔๙  เมื่อคู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องได้ท าสัญญาเปลีย่นสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งหนี้ไซร้ ท่านว่า

หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่ 
ถ้าท าหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไขก็ดี เพ่ิมเติมเงื่อนไขเข้าในหนี้อัน

ปราศจากเงื่อนไขก็ดี เปลี่ยนเงื่อนไขก็ดี ท่านถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งหนี้นั้น 

ถ้าแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวล
กฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง 

  
มาตรา ๓๕๐  แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะท าเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับ

ลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะท าโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่ 
  



มาตรา ๓๕๑  ถ้าหนี้อันจะพึงเกิดขึ้นเพราะแปลงหนี้ใหม่นั้นมิได้เกิดมีขึ้นก็ดี ได้ยกเลิกเสีย
เพราะมูลแห่งหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิรู้ถึงคู่กรณีก็ดี ท่านว่าหนี้เดิมนั้นก็
ยังหาระงับสิ้นไปไม่ 

  
มาตรา ๓๕๒  คู่กรณีในการแปลงหนี้ใหม่อาจโอนสิทธิจ าน าหรือจ านองที่ได้ให้ไว้เป็นประกัน

หนี้เดิมนั้นไปเป็นประกันหนี้รายใหม่ได้ เพียงเท่าท่ีเป็นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิม แต่หลักประกันเช่นว่านี้ ถ้า
บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้ไว้ไซร้ ท่านว่าจ าต้องได้รับความยินยอมของบุคคลภายนอกนั้นด้วยจึงโอนได้ 

  
ส่วนที่ ๕ 

หนี้เกลื่อนกลืนกัน 

                   
  

มาตรา ๓๕๓  ถ้าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกัน ท่านว่าหนี้ราย
นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป เว้นแต่เมื่อหนี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของบุคคลภายนอก หรือเมื่อสลักหลังตั๋วเงิน
กลับคืนตามความในมาตรา ๙๑๗ วรรค ๓ 

  
ลักษณะ ๒ 

สัญญา 

                   
  

หมวด ๑ 

ก่อให้เกิดสัญญา 

                   
  

มาตรา ๓๕๔  ค าเสนอจะท าสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอน
ได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้ 

  
มาตรา ๓๕๕  บุคคลท าค าเสนอไปยังผู้อ่ืนซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง และมิได้บ่งระยะเวลา

ให้ท าค าสนอง จะถอนค าเสนอของตนเสียภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับค าบอกกล่าวสนองนั้น ท่าน
ว่าหาอาจจะถอนได้ไม่ 

  



มาตรา ๓๕๖  ค าเสนอท าแก่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า โดยมิได้บ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น 
เสนอ ณ ที่ใดเวลาใดก็ย่อมจะสนองรับได้แต่ ณ ที่นั้นเวลานั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่ง
ท าค าเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพท์ด้วย 

  
มาตรา ๓๕๗  ค าเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับภายในเวลา

ก าหนดดังกล่าวมาในมาตราทั้งสามก่อนนี้ก็ดี ค าเสนอนั้นท่านว่าเป็นอันสิ้นความผูกพันแต่นั้นไป 

  
มาตรา ๓๕๘  ถ้าค าบอกกล่าวสนองมาถึงล่วงเวลา แต่เป็นที่เห็นประจักษ์ว่าค าบอกกล่าวนั้น

ได้ส่งโดยทางการ ซึ่งตามปรกติควรจะมาถึงภายในก าหนดไซร้ ผู้เสนอต้องบอกกล่าวแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดย
พลันว่าค าสนองนั้นมาถึงเนิ่นช้า เว้นแต่จะได้บอกกล่าวเช่นนั้นก่อนแล้ว 

ถ้าผู้เสนอละเลยไม่บอกกล่าวดังว่ามาในวรรคต้น ท่านให้ถือว่าค าบอกกล่าวสนองนั้นมิได้
ล่วงเวลา 

  
มาตรา ๓๕๙ ถ้าค าสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านให้ถือว่าค าสนองนั้นกลายเป็นค าเสนอขึ้นใหม่ 
ค าสนองอันมีข้อความเพ่ิมเติม มีข้อจ ากัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอ่ืนประกอบด้วยนั้น ท่านให้ถือ

ว่าเป็นค าบอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นค าเสนอข้ึนใหม่ด้วยในตัว 

  
มาตรา ๓๖๐  บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๖๙ วรรคสอง นั้น ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าหากว่าขัดกับ

เจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือหากว่าก่อนจะสนองรับนั้น คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่าผู้เสนอตายหรือตก
เป็นผู้ไร้ความสามารถ 

[เลขมาตรา ๑๖๙ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๓๖๑  อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้น

แต่เวลาเมื่อค าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ 

ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือตามปรกติประเพณีไม่จ าเป็นจะต้องมีค าบอกกล่าว
สนองไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็น
การแสดงเจตนาสนองรับ 

  
มาตรา ๓๖๒  บุคคลออกโฆษณาให้ค าม่ันว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระท าการอันใด ท่านว่า

จ าต้องให้รางวัลแกบุ่คคลใด ๆ ผู้ได้กระท าการอันนั้น แม้ถึงมิใช่ว่าผู้นั้นจะได้กระท าเพราะเห็นแก่รางวัล 

  



มาตรา ๓๖๓  ในกรณีที่กล่าวมาในมาตราก่อนนี้ เมื่อยังไม่มีใครท าการส าเร็จดังบ่งไว้นั้นอยู่
ตราบใด ผู้ให้ค ามั่นจะถอนค ามั่นของตนเสียโดยวิธีเดียวกับท่ีโฆษณานั้นก็ได้ เว้นแต่จะได้แสดงไว้ในโฆษณานั้น
ว่าจะไม่ถอน 

ถ้าค ามั่นนั้นไม่อาจจะถอนโดยวิธีดังกล่าวมาก่อน จะถอนโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ถ้าเช่นนั้นการ
ถอนจะเป็นอันสมบูรณ์ใช้ได้เพียงเฉพาะต่อบุคคลที่รู้ 

ถ้าผู้ให้ค าม่ันได้ก าหนดระยะเวลาให้ด้วยเพื่อท าการอันบ่งนั้นไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ให้ค ามั่นได้สละสิทธิที่จะถอนค ามั่นนั้นเสียแล้ว 

  
มาตรา ๓๖๔  ถ้าบุคคลหลายคนกระท าการอันบ่งไว้ในโฆษณา ท่านว่าเฉพาะแต่คนที่ท าได้

ก่อนใครหมดเท่านั้น มีสิทธิจะได้รับรางวัล 

ถ้าบุคคลหลายคนกระท าการอันนั้นได้พร้อมกัน ท่านว่าแต่ละคนมีสิทธิจะได้รับรางวัลเป็น
ส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน แต่ถ้ารางวัลนั้นมีสภาพแบ่งไม่ได้ก็ดี หรือถ้าตามข้อความแห่งค ามั่นนั้น บุคคลแต่คนเดียว
จะพึงรับรางวัลก็ดี ท่านให้วินิจฉัยด้วยวิธีจับสลาก 

บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคทั้งสองข้างต้นนั้น ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าในโฆษณานั้นแสดง
เจตนาไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๓๖๕  ค าม่ันจะให้รางวัลอันมีความประสงค์เป็นการประกวดชิงรางวัลนั้น จะสมบูรณ์

ก็ต่อเมื่อได้ก าหนดระยะเวลาไว้ในค าโฆษณาด้วย 

การที่จะตัดสินว่าผู้ประกวดคนไหนได้กระท าส าเร็จตามเงื่อนไขในค าม่ันภายในเวลาก าหนด
หรือไม่ก็ดี หรือตัดสินในระหว่างผู้ประกวดหลายคนนั้นว่าคนไหนดีกว่ากันอย่างไรก็ดี ให้ผู้ชี้ขาดซ่ึงได้ระบุชื่อไว้ใน
โฆษณานั้นเป็นผู้ตัดสิน หรือถ้ามิได้ระบุชื่อผู้ชี้ขาดไว้ ก็ให้ผู้ให้ค ามั่นเป็นผู้ตัดสิน ค าตัดสิน อันนี้ย่อมผูกพันผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วยทุกฝ่าย 

ถ้าได้คะแนนท าดีเสมอกัน ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๖๔ วรรค ๒ มาใช้บงัคบั 
แล้วแต่กรณี 

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ท าข้ึนประกวดนั้น ผู้ให้ค ามั่นจะเรียกให้โอนแก่ตนได้ต่อเมื่อได้
ระบุไว้ในโฆษณาว่าจะพึงโอนเช่นนั้น 

  
มาตรา ๓๖๖  ข้อความใด ๆ แห่งสัญญาอันคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่าเป็น

สาระส าคัญอันจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อนั้น หากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตราบใด เมื่อกรณี
เป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกัน การที่ได้ท าความเข้าใจกันไว้เฉพาะบางสิ่งบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะได้
จดลงไว้ก็หาเป็นการผูกพันไม่ 

ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะท านั้นจะต้องท าเป็นหนังสือไซร้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่าน
นับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ท าข้ึนเป็นหนังสือ 



  
มาตรา ๓๖๗  สัญญาใดคู่สัญญาได้ถือว่าเป็นอันได้ท ากันขึ้นแล้ว แต่แท้จริงยังมิได้ตกลงกันใน

ข้อหนึ่งข้อใดอันจะต้องท าความตกลงให้ส าเร็จ ถ้าจะพึงอนุมานได้ว่า ถึงหากจะไม่ท าความตกลงกันในข้อนี้ได้ 
สัญญานั้นก็จะได้ท าขึ้นไซร้ ท่านว่าข้อความส่วนที่ได้ตกลงกันแล้วก็ย่อมเป็นอันสมบูรณ์ 

  
มาตรา ๓๖๘  สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึง

ปรกติประเพณีด้วย 

  
หมวด ๒ 

ผลแห่งสัญญา 

                   
  
มาตรา ๓๖๙  ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่าย

หนึ่งจะช าระหนี้ หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ยังไม่ถึงก าหนด 

  
มาตรา ๓๗๐  ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิ

ในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ไซร้ ท่านว่า
การสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ 

ถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้บังคับแต่เวลาที่ทรัพย์
นั้นกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๙๕ วรรค ๒ นั้นไป 

  
มาตรา ๓๗๑  บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตราก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าเป็นสัญญาต่างตอบ

แทนมีเง่ือนไขบังคับก่อน และทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นสูญหรือท าลายลงในระหว่างที่เง่ือนไขยังไม่
ส าเร็จ 

ถ้าทรัพย์นั้นเสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้มิได้ และเมื่อเงื่อนไขนั้น
ส าเร็จแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกให้ช าระหนี้โดยลดส่วนอันตนจะต้องช าระหนี้ตอบแทนนั้นลง หรือเลิกสัญญานั้นเสีย
ก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีที่ต้นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ายลูกหนี้นั้น ท่านว่าหากระทบกระทั่งถึงสิทธิของ
เจ้าหนี้ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ 

  
มาตรา ๓๗๒  นอกจากกรณีท่ีกล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการช าระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย 

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิจะรับช าระหนี้ตอบ
แทนไม่ 



ถ้าการช าระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้ก็หา
เสียสิทธิที่จะรับช าระหนี้ตอบแทนไม่ แต่ว่าลูกหนี้ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดี หรือใช้คุณวุฒิความสามารถ
ของตนเป็นประการอ่ืนเป็นเหตุให้ได้อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถจะท าได้ก็ดี 
มากน้อยเท่าไร จะต้องเอามาหักกับจ านวนอันตนจะได้รับช าระหนี้ตอบแทน วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง
กรณีท่ีการช าระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างช าระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นมิ
ต้องรับผิดชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับช าระหนี้ 

  
มาตรา ๓๗๓  ความตกลงท าไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพ่ือกลฉ้อ

ฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนนั้น ท่านว่าเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๓๗๔  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท าสัญญาตกลงว่าจะช าระหนี้แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่าน

ว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้ 
ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดง

เจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น 

  
มาตรา ๓๗๕  เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้ว 

คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่ 
  
มาตรา ๓๗๖  ข้อต่อสู้อันเกิดแต่มูลสัญญาดังกล่าวมาในมาตรา ๓๗๔ นั้น ลูกหนี้อาจจะ

ยกข้ึนต่อสู้บุคคลภายนอกผู้จะได้รับประโยชน์จากสัญญานั้นได้ 
  

หมวด ๓ 

มัดจ าและก าหนดเบี้ยปรับ 

                   
  
มาตรา ๓๗๗  เมื่อเขา้ท าสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจ า ท่านให้ถือว่าการที่ให้มัดจ านั้น

ย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ท ากันข้ึนแล้ว อนึ่ง มัดจ านี้ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญา
นั้นด้วย 

  
มาตรา ๓๗๘  มัดจ านั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่านให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อช าระหนี้ 
(๒) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจ าละเลยไม่ช าระหนี้ หรือการช าระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะ

พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น 



(๓) ให้ส่งคนื ถ้าฝ่ายที่รับมัดจ าละเลยไม่ช าระหนี้ หรือการช าระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ 

  
มาตรา ๓๗๙  ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจ านวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช าระ

หนี้ก็ดี หรือไม่ช าระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับ ถ้าการช าระหนี้อันจะพึงท านั้น
ได้แก่งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากท าการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้ริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น 

  
มาตรา ๓๘๐  ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอา

เบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการช าระหนี้ก็ได้ แต่ถ้าเจ้าหนี้แสดงต่อลูกหนี้ว่าจะเรียกเอาเบี้ยปรับฉะนั้นแล้ว ก็
เป็นอันขาดสิทธิเรียกร้องช าระหนี้อีกต่อไป 

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการไม่ช าระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึง
ริบนั้นในฐานเป็นจ านวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์
ได้ 

  
มาตรา ๓๘๑  ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช าระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่น

ว่าไม่ช าระหนี้ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้เป็นต้น นอกจากเรียกให้ช าระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึง
ริบนั้นอีกด้วยก็ได้ 

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลช าระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ท่านให้บังคับตาม
บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๘๐ วรรค ๒ 

ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับช าระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นใน
เวลารับช าระหนี้ 

  
มาตรา ๓๘๒  ถ้าสัญญาว่าจะท าการช าระหนี้อย่างอ่ืนให้เป็นเบี้ยปรับ ไม่ใช่ใช้เป็นจ านวนเงิน

ไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๗๙ ถึง ๓๘๑ มาใช้บังคับ แต่ถ้าเจ้าหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแล้ว สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็เป็นอันขาดไป 

  
มาตรา ๓๘๓  ถ้าเบี้ยปรับที่ริบนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรก็ได้ ในการที่

จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่
แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็น อันขาดไป 

นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อ
บุคคลสัญญาว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนกระท าหรืองดเว้นกระท าการอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย 

  



มาตรา ๓๘๔  ถ้าการช าระหนี้ตามที่สัญญาไว้นั้นไม่สมบูรณ์ การที่ตกลงกันด้วยข้อเบี้ยปรับ
ในการไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นก็ย่อมไม่สมบูรณ์ดุจกัน แม้ถึงคู่กรณีจะได้รู้ว่าข้อสัญญานั้นไม่สมบูรณ์  

  
มาตรา ๓๘๕  ถ้าลูกหนี้โต้แย้งการริบเบี้ยปรับโดยอ้างเหตุว่าตนได้ช าระหนี้แล้วไซร้ท่านว่า

ลูกหนี้จะต้องพิสูจน์การช าระหนี้ เว้นแต่การช าระหนี้อันตนจะต้องท านั้นเป็นการให้งดเว้นการอันใดอันหนึ่ง 

  
หมวด ๔ 

เลิกสัญญา 

                   
  

มาตรา ๓๘๖  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมท าด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 

แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่ 
  
มาตรา ๓๘๗  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาพอสมควร 

แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นช าระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๓๘๘  ถ้าวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานั้น ว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู่สัญญาได้

แสดงไว้ จะเป็นผลส าเร็จได้ก็แต่ด้วยการช าระหนี้ ณ เวลามีก าหนดก็ดี หรือภายในระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่ง
ก าหนดไว้ก็ดี และก าหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ช าระหนี้ไซร้ ท่านว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่าวดังว่าไว้ในมาตราก่อนนั้นเลย 

  
มาตรา ๓๘๙  ถ้าการช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใด

อย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๓๙๐  ถ้าในสัญญาใดคู่สัญญาเป็นบุคคลหลายคนด้วยกันอยู่ข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่ง 

ท่านว่าจะใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ก็แต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดรวมกันใช้ ทั้งใช้ต่อบุคคลเหล่านั้นรวมหมดทุกคน
ด้วย ถ้าสิทธิเลิกสัญญาอันมีแก่บุคคลคนหนึ่งในจ าพวกท่ีมีสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไปแล้ว สิทธิเลิกสัญญาอันมี
แก่คนอ่ืน ๆ ก็ย่อมระงับสิ้นไปด้วย 

  
มาตรา ๓๙๑  เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีก

ฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ 



ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิด
ตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้ 

ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระท าให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้
ท าได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีก าหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น 

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ 
  
มาตรา ๓๙๒  การช าระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น ให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๖๙ 

  
มาตรา ๓๙๓  ถ้ามิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะ

ก าหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายที่มีสิทธิเลิกสัญญานั้นแถลงให้ทราบภายในระยะเวลานั้นก็
ได้ ว่าจะเลิกสัญญาหรือหาไม่ ถ้ามิได้รับค าบอกกล่าวเลิกสัญญาภายในระยะเวลานั้น สิทธิเลิกสัญญาก็เป็นอัน
ระงับสิ้นไป 

  
มาตรา ๓๙๔  ถ้าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นบุบสลายไปในส่วนส าคัญเพราะการกระท า

หรือเพราะความผิดของบุคคลผู้มีสิทธิเลิกสัญญาก็ดี หรือบุคคลนั้นได้ท าให้การคืนทรัพย์กลายเป็นพ้นวิสัยก็ดี 
เปลี่ยนแปลงทรัพย์นั้นให้ผิดแผกไปเป็นอย่างอ่ืนด้วยประกอบขึ้นหรือดัดแปลงก็ดี ท่านว่าสิทธิเลิกสัญญานั้นก็
เป็นอันระงับสิ้นไป 

แต่ถ้าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาได้สูญหายหรือบุบสลายไปโดยปราศจากการกระท าหรือ
ความผิดของบุคคลผู้มีสิทธิเลิกสัญญาไซร้ สิทธิเลิกสัญญานั้นก็หาระงับสิ้นไปไม่ 

  
ลักษณะ ๓ 

จัดการงานนอกสั่ง 

                   
  

มาตรา ๓๙๕  บุคคลใดเข้าท ากิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ว่าขานวานใช้ให้ท าก็ดี หรือโดย
มิได้มีสิทธิที่จะท าการงานนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะให้
สมประโยชน์ของตัวการ ตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความ
ประสงค์ของตัวการ 

  
มาตรา ๓๙๖  ถ้าการที่เข้าจัดการงานนั้นเป็นการขัดกับความประสงค์อันแท้จริงของตัวการก็

ดี หรือขัดกับความประสงค์ตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได้ก็ดี และผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนั้นแล้วด้วยไซร้ ท่าน



ว่าผู้จัดการจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ที่ได้เข้าจัดการนั้น 
แม้ท้ังผู้จัดการจะมิได้มีความผิดประการอ่ืน 

  
มาตรา ๓๙๗  ถ้าผู้จัดการท ากิจอันใดซึ่งเป็นหน้าที่บังคับให้ตัวการท าเพ่ือสาธารณประโยชน์

ก็ดี หรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบ ารุงรักษาผู้อ่ืนก็ดี และหากผู้จัดการมิได้เข้าท าแล้วกิจอันนั้นจะไม่ส าเร็จ
ภายในเวลาอันควรไซร้ การที่ได้ท าขัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนั้น ท่านมิให้ยกขึ้นเป็นข้อวินิจฉัย 

  
มาตรา ๓๙๘  ถ้าผู้จัดการท ากิจอันใดเพ่ือประสงค์จะปัดป้องอันตรายอันมีมาใกล้ตัวการ จะ

เป็นภัยแก่ตัวก็ดี แก่ชื่อเสียงก็ดี หรือแก่ทรัพย์สินก็ดี ท่านว่าผู้จัดการต้องรับผิดชอบแต่เพียงที่จงใจท าผิด หรือ
ที่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 

  
มาตรา ๓๙๙  ผู้จัดการต้องบอกกล่าวแก่ตัวการโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้ว่าตนได้เข้าจัดการงาน

แทน และต้องรอฟังค าวินิจฉัยของตัวการ เว้นแต่ภัยจะมีข้ึนเพราะการที่หน่วงเนิ่นไว้ นอกจากนี้ท่านให้น า
บทบัญญัติแห่งมาตรา ๘๐๙ ถึง ๘๑๑ อันบังคับแก่ตัวแทนนั้นมาใช้บังคับแก่หน้าที่ของผู้จัดการด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๐๐  ถ้าผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถ ท่านว่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงตาม

บทบัญญัติว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด และว่าด้วยการคืนลาภมิควรได้เท่านั้น 

  
มาตรา ๔๐๑  ถ้าการทีเ่ข้าจัดการงานนั้นเป็นการสมประโยชน์ของตัวการ และต้องตามความ

ประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐานได้นั้นไซร้ ท่านว่าผู้จัดการจะเรียกให้
ชดใช้เงินอันตนได้ออกไปคืนแก่ตนเช่นอย่างตัวแทนก็ได้ และบทบัญญัติมาตรา ๘๑๖ วรรค ๒ นั้น ท่านก็ให้
น ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

อนึ่ง ในกรณีท่ีกล่าวมาในมาตรา ๓๙๗ นั้น แม้ถึงว่าที่เข้าจัดการงานนั้นจะเป็นการขัดกับ
ความประสงค์ของตัวการก็ดี ผู้จัดการก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องเช่นนั้นอยู่ 

  
มาตรา ๔๐๒  ถ้าเง่ือนไขดังว่ามาในมาตราก่อนนั้นมิได้มี ท่านว่าตัวการจ าต้องคืนสิ่งทั้งหลาย

บรรดาที่ได้มาเพราะเขาเข้าจัดการงานนั้นให้แก่ผู้จัดการ ตามบทบัญญัติว่าด้วยการคืนลาภมิควรได้ 
ถ้าตัวการให้สัตยาบันแก่การที่จัดท านั้น ท่านให้น าบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมาย

นี้ว่าด้วยตัวแทนมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๔๐๓  ถ้าผู้จัดการมิได้มีบุรพเจตนาจะเรียกให้ตัวการชดใช้คืน ผู้จัดการก็ย่อมไม่มีสิทธิ

เรียกร้องเช่นนั้น 



การที่บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย บ ารุงรักษาผู้สืบสันดานเป็นทางอุปการะก็ดี หรือกลับกันเป็น
ทางปฏิการะก็ดี เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีเจตนาจะเรียกให้ผู้รับประโยชน์ชดใช้คืน 

  
มาตรา ๔๐๔  ถ้าผู้จัดการท าแทนผู้หนึ่งโดยส าคัญว่าท าแทนผู้อ่ืนอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าผู้เป็น

ตัวการคนก่อนผู้เดียวมีสิทธิและหน้าที่อันเกิดแต่การที่ได้จัดท าไปนั้น 

  
มาตรา ๔๐๕  บทบัญญัติทั้งหลายที่กล่าวมาในสิบมาตราก่อนนั้น ท่านมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่

บุคคลหนึ่งเข้าท าการงานของผู้อื่นโดยส าคัญว่าเป็นการงานของตนเอง 

ถ้าบุคคลใดถือเอากิจการของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง ทั้งที่รู้แล้วว่าตนไม่มีสิทธิจะท าเช่นนั้น
ไซร้ ท่านว่าตัวการจะใช้สิทธิเรียกร้องบังคับโดยมูลดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙๕, ๓๙๖, ๓๙๙ และ ๔๐๐ นั้นก็
ได้ แต่เมื่อได้ใช้สิทธิดังว่ามานี้แล้ว ตัวการจะต้องรับผิดต่อผู้จัดการดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐๒ วรรค ๑ 

  
ลักษณะ ๔ 

ลาภมิควรได้ 
                   

  
มาตรา ๔๐๖  บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าเพ่ือช าระหนี้

ก็ดี หรือได้มาด้วยประการอ่ืนก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้น
เสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นจ าต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา อนึ่ง การรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้น ท่านก็
ให้ถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือช าระหนี้ด้วย 

บทบัญญัติอันนี้ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มา เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
มิได้มีได้เป็นขึ้น หรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้วนั้นด้วย 

  
มาตรา ๔๐๗  บุคคลใดได้กระท าการอันใดตามอ าเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อช าระหนี้โดยรู้อยู่

ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องช าระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่ 
  
มาตรา ๔๐๘  บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ คือ 

(๑) บุคคลผู้ช าระหนี้อันมีเงื่อนเวลาบังคับเมื่อก่อนถึงก าหนดเวลานั้น 

(๒) บุคคลผู้ช าระหนี้ซึ่งขาดอายุความแล้ว 

(๓) บุคคลผู้ช าระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม 

  



มาตรา ๔๐๙  เมื่อบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้ได้ช าระหนี้ไปโดยส าคัญผิด เป็นเหตุให้
เจ้าหนี้ผู้ท าการโดยสุจริตได้ท าลาย หรือลบล้างเสียซึ่งเอกสารอันเป็นพยานหลักฐานแห่งหนี้ก็ดี ยกเลิก
หลักประกันเสียก็ดี สิ้นสิทธิไปเพราะขาดอายุความก็ดี ท่านว่าเจ้าหนี้ไม่จ าต้องคืนทรัพย์ 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ไม่ขัดขวางต่อการที่บุคคลผู้ได้ช าระหนี้นั้นจะใช้สิทธิไล่เบี้ย
เอาแก่ลูกหนี้และผู้ค้ าประกัน ถ้าจะพึงมี 

  
มาตรา ๔๑๐  บุคคลผู้ใดได้ท าการช าระหนี้โดยมุ่งต่อผลอย่างหนึ่ง แต่มิได้เกิดผลขึ้นเช่นนั้น 

ถ้าและบุคคลนั้นได้รู้มาแต่แรกว่าการที่จะเกิดผลนั้นเป็นพ้นวิสัยก็ดี หรือได้เข้าป้องปัดขัดขวางเสียมิให้เกิดผล
เช่นนั้นโดยอาการอันฝ่าฝืนความสุจริตก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ 

  
มาตรา ๔๑๑  บุคคลใดได้กระท าการเพ่ือช าระหนี้เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือ

ศีลธรรมอันดี ท่านว่าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่ 
  
มาตรา ๔๑๒  ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้นั้นเป็นเงินจ านวนหนึ่ง ท่านว่าต้องคืน

เต็มจ านวนนั้น เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียก
คืน 

  
มาตรา ๔๑๓  เมื่อทรัพย์สินอันจะต้องคืนนั้นเป็นอย่างอ่ืนนอกจากจ านวนเงิน และบุคคล

ได้รับไว้โดยสุจริต ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นจ าต้องคืนทรัพย์สินเพียงตามสภาพที่เป็นอยู่ และมิต้องรับผิดชอบใน
การที่ทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลาย แต่ถ้าได้อะไรมาเป็นค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการสูญหายหรือบุบสลาย
เช่นนั้นก็ต้องให้ไปด้วย 

ถ้าบุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยทุจริต ท่านว่าจะต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือบุบสลายนั้น
เต็มภูมิ แม้กระทั่งการสูญหายหรือบุบสลายจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สิน
นั้นก็คงต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

  
มาตรา ๔๑๔  ถ้าการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะสภาพแห่งทรัพย์สินที่ได้รับไว้นั้นเองก็ดี 

หรือเพราะเหตุอย่างอ่ืนก็ดี และบุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริต ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นจ าต้องคืนลาภมิควรได้
เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน 

ถ้าบุคคลได้รับทรัพย์สินนั้นไว้โดยทุจริต ท่านว่าต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นเต็มจ านวน 

  
มาตรา ๔๑๕  บุคคลผู้ได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตย่อมจะได้ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สินนั้น

ตลอดเวลาที่ยังคงสุจริตอยู่ 



ถ้าผู้ที่ได้รับไว้จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อใด ให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะทุจริตจ าเดิมแต่เวลาที่
เรียกคืนนั้น 

  
มาตรา ๔๑๖  ค่าใช้จ่ายทั้งหลายอันควรแก่การเพ่ือรักษาบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น 

ท่านว่าต้องชดใช้แก่บุคคลผู้คืนทรัพย์สินนั้นเต็มจ านวน 

แต่บุคคลเช่นว่านี้จะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามธรรมดาเพ่ือบ ารุง ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น 
หรือค่าภาระติดพันที่ต้องเสียไปในระหว่างที่ตนคงเก็บดอกผลอยู่นั้นหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๔๑๗  ในส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาในวรรคต้นแห่งมาตราก่อนนั้น 

บุคคลผู้คืนทรัพย์สินจะเรียกให้ชดใช้ได้แต่เฉพาะที่เสียไปในระหว่างที่ตนท าการโดยสุจริต และเม่ือทรัพย์สินนั้น
ได้มีราคาเพ่ิมสูงขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายนั้นในเวลาที่คืน และจะเรียกได้ก็แต่เพียงเท่าราคาท่ีเพ่ิมข้ึนเท่านั้น 

อนึ่ง บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๑๕ วรรค ๒ นั้น ท่านให้น ามาใช้บังคับด้วย แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๔๑๘  ถ้าบุคคลรับทรัพย์สินอันมิควรได้ไว้โดยทุจริต และได้ท าการดัดแปลงหรือต่อ

เติมข้ึนในทรัพย์สินนั้น ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นต้องจัดท าทรัพย์สินนั้นให้คืนคงสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
แล้วจึงส่งคืน เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินจะเลือกให้ส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของจะใช้ราคาค่า
ท าดัดแปลงหรือต่อเติม หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งเป็นราคาทรัพย์สินเท่าที่เพ่ิมขึ้นนั้นก็ได้ แล้วแต่จะเลือก 

ถ้าในเวลาที่จะต้องคืนทรัพย์นั้นเป็นพ้นวิสัยจะท าให้ทรัพย์สินคืนคงสภาพเดิมได้ หรือถ้าท า
ไปทรัพย์สินนั้นจะบุบสลายไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้ได้รับไว้จะต้องส่งคืนทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ และไม่มีสิทธิ
เรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือราคาทรัพย์สินที่เพ่ิมข้ึนเพราะการดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นได้ 

  
มาตรา ๔๑๙  ในเรื่องลาภมิควรได้นั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเม่ือพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่เวลา

ที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีข้ึน 

  
ลักษณะ ๕ 

ละเมิด 

                   
  

หมวด ๑ 

ความรับผิดเพ่ือละเมิด 

                   
  



มาตรา ๔๒๐  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท า
ละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 

  
มาตรา ๔๒๑  การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๔๒๒  ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพ่ือ

จะปกป้องบุคคลอ่ืน ๆ ผู้ใดท าการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด 

  
มาตรา ๔๒๓  ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่

เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญของเขา
โดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่
การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ 

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสีย
โดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาท าให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ 

  
มาตรา ๔๒๔  ในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพ่ือละเมิดและก าหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น 

ท่านว่าศาลไม่จ าต้องด าเนินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญาอันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษ และไม่
จ าต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระท าผิดต้องค าพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่ 

  
มาตรา ๔๒๕  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท าไปใน

ทางการที่จ้างนั้น 

  
มาตรา ๔๒๖  นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพ่ือละเมิดอันลูกจ้างได้

ท านั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น 

  
มาตรา ๔๒๗  บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย

โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๒๘  ผู้ว่าจ้างท าของไม่ต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึน้แก่

บุคคลภายนอกในระหว่างท าการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท า หรือในค าสั่งที่
ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง 



  
มาตรา ๔๒๙  บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิด

ในผลที่ตนท าละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งท าอยู่นั้น 

  
มาตรา ๔๓๐  ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็น

นิตย์ก็ดี ชั่วครั้งคราวก็ดี จ าต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาได้กระท าลงในระหว่างที่อยู่
ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้น ๆ มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร 

  
มาตรา ๔๓๑  ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้น ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๒๖ 

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๓๒  ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันท าละเมิด ท่านว่า

บุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง
กรณีท่ีไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจ าพวกท่ีท าละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย 

อนึ่ง บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการท าละเมิด ท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระท าละเมิด
ร่วมกันด้วย 

ในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่าต่างต้องรับผิด
เป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอ่ืน 

  
มาตรา ๔๓๓  ถ้าความเสียหายเกิดข้ึนเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับ

รักษาไว้แทนเจ้าของจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิด
แต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัย
ของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอ่ืน หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งท่ีได้ใช้ความ
ระมัดระวังถึงเพียงนั้น 

อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้า
หรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อ่ืนอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้ 

  
มาตรา ๔๓๔  ถ้าความเสียหายเกิดข้ึนเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนก่อสร้าง

ไว้ช ารุดบกพร่องก็ดี หรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ จ าต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้ว ท่านว่าผู้
เป็นเจ้าของจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 



บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ า
จุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย 

ในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคข้างต้นนั้น ถ้ายังมีผู้อ่ืนอีกท่ีต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิด
เสียหายนั้นด้วยไซร้ ท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๔๓๕  บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง

อ่ืนของผู้อื่น บุคคลผู้นั้นชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จ าเป็นเพื่อบ าบัดปัดป้องภยันตรายนั้นเสียได้ 
  
มาตรา ๔๓๖  บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตก

หล่นจากโรงเรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร 

  
มาตรา ๔๓๗  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยก าลัง

เครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการ
เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 

ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิด
อันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย 

  
หมวด ๒ 

ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด 

                   
  

มาตรา ๔๓๘  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือ
ใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย 

  
มาตรา ๔๓๙  บุคคลผู้จ าต้องคืนทรัพย์อันผู้อ่ืนต้องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตนนั้น ยังต้อง

รับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นท าลายลงโดยอุบัติเหตุ หรือการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างอ่ืน
โดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วย เว้นแต่เมื่อการที่ทรัพย์สินท าลาย หรือตกเป็นพ้น
วิสัยจะคืน หรือเสื่อมเสียนั้น ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการท าละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เอง 

  



มาตรา ๔๔๐  ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขาไปก็ดี ในกรณีท่ีต้องใช้ราคาทรัพย์
อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดี ฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่จะต้องใช้ คิดตั้งแต่เวลาอัน
เป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๔๔๑  ถ้าบุคคลจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ เพราะเอา

สังหาริมทรัพย์ของเขาไปก็ดี หรือเพราะท าของเขาให้บุบสลายก็ดี เมื่อใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้
ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไป หรือขณะที่ท าให้บุบสลายนั้นแล้ว ท่านว่าเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้
ใช้ให้เช่นนั้น แม้กระท่ังบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีสิทธิอย่างอ่ืนเหนือทรัพย์นั้น เว้นแต่สิทธิของ
บุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน 

  
มาตรา ๔๔๒  ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหาย

ประกอบด้วยไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๔๓  ในกรณีท าให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่าย

อันจ าเป็นอย่างอ่ืน ๆ อีกด้วย 

ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาด
ประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย 

ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นท าให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่าน
ว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 

  
มาตรา ๔๔๔  ในกรณีท าให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้

ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพ่ือการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่
บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย 

ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด 
ศาลจะกล่าวในค าพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ 

  
มาตรา ๔๔๕  ในกรณีท าให้เขาถึงตาย หรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีท า

ให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่
บุคคลภายนอกในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้จ าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพ่ือที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วย 

  
มาตรา ๔๔๖  ในกรณีท าให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีท าให้เขาเสีย

เสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็



ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญา
หรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว 

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดท าผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้อง
ท านองเดียวกันนี้ 

  
มาตรา ๔๔๗  บุคคลใดท าให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียง เมื่อผู้ต้องเสียหายร้องขอ ศาลจะสั่ง

ให้บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อท าให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้ค่าเสียหาย หรือทั้งให้ใช้ค่าเสียหาย
ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๔๔๘  สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้น

ปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่
วันท าละเมิด 

แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมี
ก าหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ 

  
หมวด ๓ 

นิรโทษกรรม 

                   
  

มาตรา ๔๔๙  บุคคลใดเมื่อกระท าการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดี กระท าตามค าสั่งอัน
ชอบด้วยกฎหมายก็ดี หากก่อให้เกิดเสียหายแก่ผู้อ่ืนไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ 

ผู้ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้เป็นต้นเหตุให้ต้องป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือจากบุคคลผู้ให้ค าสั่งโดยละเมิดนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๔๕๐  ถ้าบุคคลท าบุบสลาย หรือท าลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือจะบ าบัดปัดป้อง

ภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไม่เกิน
สมควรแก่เหตุภยันตราย 

ถ้าบุคคลท าบุบสลาย หรือท าลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือจะบ าบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่
เอกชนโดยฉุกเฉิน ผู้นั้นจะต้องใช้คืนทรัพย์นั้น 

ถ้าบุคคลท าบุบสลาย หรือท าลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือจะป้องกันสิทธิของตนหรือของ
บุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉิน เพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุ บุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้
ค่าสินไหมทดแทนไม่ หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุ แต่ถ้าภยันตรายนั้นเกิดข้ึนเพราะความผิด
ของบุคคลนั้นเองแล้ว ท่านว่าจ าต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ 



  
มาตรา ๔๕๑  บุคคลใช้ก าลังเพ่ือป้องกันสิทธิของตน ถ้าตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือ

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีไม่ได้ และถ้ามิได้ท าในทันใด ภัยมีอยู่ด้วยการที่ตนจะได้สมดังสิทธินั้นจะต้อง
ประวิงไปมากหรือถึงแก่สาบสูญได้ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ 

การใช้ก าลังดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าต้องจ ากัดครัดเคร่งแต่เฉพาะที่จ าเป็นเพื่อจะ
บ าบัดปัดป้องภยันตรายเท่านั้น 

ถ้าบุคคลผู้ใดกระท าการดังกล่าวมาในวรรคต้น เพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปว่ามีเหตุอัน
จ าเป็นที่จะท าได้โดยชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอ่ืน แม้
ทั้งการที่หลงพลาดไปนั้นจะมิใช่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของตน 

  
มาตรา ๔๕๒  ผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะจับสัตว์ของผู้อื่นอันเข้ามาท าความเสียหายใน

อสังหาริมทรัพย์นั้น และยึดไว้เป็นประกันค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงต้องใช้แก่ตนได้ และถ้าเป็นการจ าเป็น
โดยพฤติการณ์แม้จะฆ่าสัตว์นั้นเสียก็ชอบที่จะท าได้ 

แต่ว่าผู้นั้นต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้า ถ้าและหาตัวเจ้าของสัตว์ไม่พบ ผู้ที่จับ
สัตว์ไว้ต้องจัดการตามสมควรเพื่อสืบหาตัวเจ้าของ 

 
 

พระราชกฤษฎีกา 

ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ ๓ 

ที่ได้ตรวจช าระใหม่[๗]
 

                   
  

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า 

  
จ าเดิมแต่ได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ แต่วันที่ ๑ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นต้นมา ได้มีความเห็นแนะน ามากหลายเพ่ือยังประมวลกฎหมายนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

  
และเม่ือได้ตรวจพิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว เห็นเป็นการสมควรให้ตรวจช าระบทบัญญัติใน

บรรพ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นใหม่ 
  

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn7


จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ ๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ที่ได้ประกาศไว้แต่ ณ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๗ นั้นให้ยกเลิกเสียสิ้น และใช้
บทบัญญัติที่ตรวจช าระใหม่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน 

  
ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ เป็นต้นไป 

  
ประกาศมา ณ วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ เป็นปีที่ ๔ ในรัชชกาลปัจจุบัน 

 
 

บรรพ ๓ 

เอกเทศสัญญา 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

ซื้อขาย 

                   
  

หมวด ๑ 

สภาพและหลักส าคัญของสัญญาซื้อขาย 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๔๕๓  อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่ง
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 

  
มาตรา ๔๕๔  การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้ค าม่ันไว้ก่อนว่าจะซื้อหรือขายนั้น จะมีผลเป็นการซื้อ

ขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจ านงว่าจะท าการซื้อขายนั้นให้ส าเร็จตลอดไป และค าบอกกล่าว
เช่นนั้นได้ไปถึงบุคคลผู้ให้ค าม่ันแล้ว 

ถ้าในค ามั่นมิได้ก าหนดเวลาไว้เพ่ือการบอกกล่าวเช่นนั้นไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้ให้ค ามั่นจะ
ก าหนดเวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอนภายในเวลาก าหนดนั้นก็



ได้ ว่าจะท าการซื้อขายให้ส าเร็จตลอดไปหรือไม่ ถ้าและไม่ตอบเป็นแน่นอนภายในก าหนดเวลานั้นไซร้ ค าม่ัน
ซึ่งได้ให้ไว้ก่อนนั้นก็เป็นอันไร้ผล 

  
มาตรา ๔๕๕  เมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขาย ท่านหมายความว่าเวลาซึ่งท าสัญญา

ซื้อขายส าเร็จบริบูรณ์ 
  

มาตรา ๔๕๖[๘]  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซ้ือขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะ
ด้วย 

สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค าม่ันในการซื้อขายทรัพย์สินตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นส าคัญ หรือได้วางประจ าไว้ หรือได้
ช าระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกัน
เป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย 

  
มาตรา ๔๕๗  ค่าฤชาธรรมเนียมท าสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่าย 

  
ส่วนที่ ๒ 

การโอนกรรมสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๔๕๘  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ท าสัญญา

ซื้อขายกัน 

  
มาตรา ๔๕๙  ถ้าสัญญาซื้อขายมีเง่ือนไข หรือเงื่อนเวลาบังคับไว้ ท่านว่ากรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงก าหนดเงื่อนเวลานั้น 

  
มาตรา ๔๖๐  ในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งมิได้ก าหนดลงไว้แน่นอนนั้น ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่

โอนไปจนกว่าจะได้หมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือท าโดยวิธีอ่ืนเพ่ือให้บ่งตัวทรัพย์สินนั้น
ออกเป็นแน่นอนแล้ว 

ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยังจะต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือท าการอย่างอ่ืน หรือ
ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินเพื่อให้รู้ก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยัง
ผู้ซื้อจนกว่าการหรือสิ่งนั้นได้ท าแล้ว 

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn8


  
หมวด ๒ 

หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

การส่งมอบ 

                   
  

มาตรา ๔๖๑  ผู้ขายจ าต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อ 

  
มาตรา ๔๖๒  การส่งมอบนั้นจะท าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไป

อยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ 

  
มาตรา ๔๖๓  ถ้าในสัญญาก าหนดว่าให้ส่งทรัพย์สินซึ่งขายนั้นจากที่แห่งหนึ่งไปถึงอีกแห่ง

หนึ่งไซร้ ท่านว่าการส่งมอบย่อมส าเร็จเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขนส่ง 

  
มาตรา ๔๖๔  ค่าขนส่งทรัพย์สินซึ่งได้ซื้อขายกันไปยังที่แห่งอ่ืนนอกจากสถานที่อันพึงช าระ

หนี้นั้น ผู้ซื้อพึงออกใช้ 
  

มาตรา ๔๖๕  ในการซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้น 

(๑) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสียไม่รับเอาเลยก็
ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน 

(๒) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้
แต่เพียงตามสัญญาและนอกกว่านั้นปัดเสียก็ได้ หรือจะปัดเสียทั้งหมดไม่รับเอาไว้เลยก็ได้ ถ้าผู้ซื้อรับเอา
ทรัพย์สินอันเขาส่งมอบเช่นนั้นไว้ทั้งหมด ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน 

(๓) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ได้สัญญาไว้ระคนกับทรัพย์สินอย่างอ่ืนอันมิได้รวมอยู่
ในข้อสัญญาไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินไว้แต่ตามสัญญา และนอกกว่านั้นปัดเสียก็ได้ หรือจะปัดเสีย
ทั้งหมดก็ได้ 
  

มาตรา ๔๖๖  ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจ านวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้ และ
ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสีย หรือจะรับเอาไว้และใช้ราคา
ตามส่วนก็ได้ ตามแต่จะเลือก 



อนึ่ง ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้ าจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าแห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้นั้น
ไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจ าต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได้ในเมื่อขาดตกบกพร่อง
หรือล้ าจ านวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วคงจะมิได้เข้าท าสัญญานั้น 

  
มาตรา ๔๖๗  ในข้อรับผิดเพ่ือการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ าจ านวนนั้น ท่านห้ามมิให้

ฟ้องคดีเม่ือพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบ 

  
มาตรา ๔๖๘  ถ้าในสัญญาไม่มีก าหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคาไซร้ ผู้ขายชอบที่จะยึดหน่วง

ทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา 

  
มาตรา ๔๖๙  ถ้าผู้ซื้อล้มละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี หรือผู้ซื้อเป็นคนล้มละลายแล้วใน

เวลาซื้อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี หรือผู้ซื้อกระท าให้หลักทรัพย์ที่ให้ไว้เพ่ือประกันการใช้เงินนั้นเสื่อมเสียหรือลด
น้อยลงก็ดี ถึงแม้ในสัญญาจะมีก าหนดเงื่อนเวลาให้ใช้ราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินซึ่งขายไว้ได้ เว้น
แต่ผู้ซื้อจะหาประกันที่สมควรให้ได้ 
  

มาตรา ๔๗๐  ถ้าผู้ซื้อผิดนัด ผู้ขายซึ่งได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ตามมาตราทั้งหลายที่กล่าวมา 
อาจจะใช้ทางแก้ต่อไปนี้แทนทางแก้สามัญในการไม่ช าระหนี้ได้ คือมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซื้อให้ใช้ราคากับ
ทั้งค่าจับจ่ายเกี่ยวกับการภายในเวลาอันควรซึ่งต้องก าหนดลงไว้ในค าบอกกล่าวนั้นด้วย 

ถ้าผู้ซื้อละเลยเสียไม่ท าตามค าบอกกล่าว ผู้ขายอาจน าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้ 
  

มาตรา ๔๗๑  เมื่อขายทอดตลาดได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ผู้ขายหักเอาจ านวนที่ค้าง
ช าระแก่ตนเพ่ือราคาและค่าจับจ่ายเกี่ยวการนั้นไว้ ถ้าและยังมีเงินเหลือ ก็ให้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อโดยพลัน 

  
ส่วนที่ ๒ 

ความรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่อง 

                   
  

มาตรา ๔๗๒  ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นช ารุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้
เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี 
ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด 

ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความช ารุดบกพร่องมีอยู่ 
  

มาตรา ๔๗๓  ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 



(๑) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความช ารุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหาก
ได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 

(๒) ถ้าความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอา
ทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอ้ือน 

(๓) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด 

  
มาตรา ๔๗๔  ในข้อรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับ

แต่เวลาที่ได้พบเห็นความช ารุดบกพร่อง 

  
ส่วนที่ ๓ 

ความรับผิดในการรอนสิทธิ 
                   

  
มาตรา ๔๗๕  หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สิน

โดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของ
ผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดในผลอันนั้น 

  
มาตรา ๔๗๖  ถ้าสิทธิของผู้ก่อการรบกวนนั้นผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขาย ท่านว่าผู้ขายไม่

ต้องรับผิด 

  
มาตรา ๔๗๗  เมื่อใดการรบกวนขัดสิทธินั้นเกิดเป็นคดีข้ึนระหว่างผู้ซื้อกับบุคคลภายนอก ผู้

ซื้อชอบที่จะขอให้ศาลเรียกผู้ขายเข้าเป็นจ าเลยร่วมหรือเป็นโจทก์ร่วมกับผู้ซื้อในคดีนั้นได้ เพ่ือศาลจะได้วินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้เป็นคู่กรณีทั้งหลายรวมไปเป็นคดีเดียวกัน 

  
มาตรา ๔๗๘  ถ้าผู้ขายเห็นเป็นการสมควร จะสอดเข้าไปในคดีเพ่ือปฏิเสธการเรียกร้องของ

บุคคลภายนอก ก็ชอบที่จะท าได้ด้วย 

  
มาตรา ๔๗๙  ถ้าทรัพย์สินซึ่งซื้อขายกันหลุดไปจากผู้ซื้อท้ังหมดหรือแต่บางส่วนเพราะ

เหตุการรอนสิทธิก็ดี หรือว่าทรัพย์สินนั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมราคา 
หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่การที่จะใช้ หรือเสื่อมความสะดวกในการใช้สอย หรือเสื่อมประโยชน์อันจะพึงได้
แต่ทรัพย์สินนั้น และซึ่งผู้ซื้อหาได้รู้ในเวลาซื้อขายไม่ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด 

  



มาตรา ๔๘๐  ถ้าอสังหาริมทรัพย์ต้องศาลแสดงว่าตกอยู่ในบังคับแห่งภาระจ ายอมโดย
กฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิด เว้นไว้แต่ผู้ขายจะได้รับรองไว้ในสัญญาว่าทรัพย์สินนั้นปลอดจากภาระ
จ ายอมอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น หรือปลอดจากภาระจ ายอมอันนั้น 

  
มาตรา ๔๘๑  ถ้าผู้ขายไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเดิม หรือถ้าผู้ซื้อได้ประนีประนอมยอมความกับ

บุคคลภายนอก หรือยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกร้องไซร้ ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีในข้อรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิ
เมื่อพ้นก าหนดสามเดือนนับแต่วันค าพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด หรือนับแต่วันประนีประนอมยอมความ หรือ
วันที่ยอมตามบุคคลภายนอกเรียกร้องนั้น 

  
มาตรา ๔๘๒  ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็นดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ถ้าไม่มีการฟ้องคดี และผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าสิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิดของผู้ซื้อเอง 
หรือ 

(๒) ถ้าผู้ซื้อไม่ได้เรียกผู้ขายเข้ามาในคดี และผู้ขายพิสูจน์ได้ว่า ถ้าได้เรียกเข้ามาคดีฝ่ายผู้ซื้อ
จะชนะ หรือ 

(๓) ถ้าผู้ขายได้เข้ามาในคดี แต่ศาลได้ยกค าเรียกร้องของผู้ซื้อเสียเพราะความผิดของผู้ซื้อเอง 

แต่ถึงกรณีจะเป็นอย่างไรก็ดี ถ้าผู้ขายถูกศาลหมายเรียกให้เข้ามาในคดีและไม่ยอมเข้าว่าคดี
ร่วมเป็นจ าเลยหรือร่วมเป็นโจทก์กับผู้ซื้อไซร้ ท่านว่าผู้ขายคงต้องรับผิด 

  
ส่วนที่ ๔ 

ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด 

                   
  

มาตรา ๔๘๓  คู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่อง
หรือเพ่ือการรอนสิทธิก็ได้ 
  

มาตรา ๔๘๔  ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้น ย่อมไม่คุ้มผู้ขายให้พ้นจากการต้องส่งเงินคืน
ตามราคา เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๔๘๕  ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้น ไม่อาจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลของการ

อันผู้ขายได้กระท าไปเอง หรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายได้รู้อยู่แล้วและปกปิดเสีย 

  
หมวด ๓ 

หน้าที่ของผู้ซื้อ 



                   
  

มาตรา ๔๘๖  ผู้ซื้อจ าต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตนได้รับซื้อและใช้ราคาตามข้อสัญญาซื้อขาย 

  
มาตรา ๔๘๗  อันราคาทรัพย์สินที่ขายนั้นจะก าหนดลงไว้ในสัญญาก็ได้ หรือจะปล่อยไปให้

ก าหนดกันด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งดังได้ตกลงกันไว้ในสัญญานั้นก็ได้ หรือจะถือเอาตามทางการที่คู่สัญญา
ประพฤติต่อกันอยู่นั้นก็ได้ 

ถ้าราคามิได้มีก าหนดเด็ดขาดอย่างใดดังว่ามานั้นไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาตามสมควร 

  
มาตรา ๔๘๘  ถ้าผู้ซื้อพบเห็นความช ารุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งตนได้รับซื้อ ผู้ซื้อชอบที่จะยึด

หน่วงราคาท่ียังไม่ได้ช าระไว้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรให้ได้ 
  

มาตรา ๔๘๙  ถ้าผู้ซื้อถูกผู้รับจ านองหรือบุคคลผู้เรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ขายนั้นขู่ว่าจะฟ้อง
เป็นคดีขึ้นก็ดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะถูกขู่เช่นนั้นก็ดี ผู้ซื้อก็ชอบที่จะยึดหน่วงราคาไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้ดุจกัน จนกว่าผู้ขายจะได้บ าบัดภัยอันนั้นให้สิ้นไป หรือจนกว่าผู้ขายจะหาประกันที่สมควรให้ได้ 
  

มาตรา ๔๙๐  ถ้าได้ก าหนดกันไว้ว่าให้ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นเวลาใด ท่านให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเวลาอันเดียวกันนั้นเองเป็นเวลาก าหนดใช้ราคา 

  
หมวด ๔ 

การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

ขายฝาก 

                   
  

มาตรา ๔๙๑  อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดย
มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ 
  

มาตรา ๔๙๒[๙]  ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์ภายในก าหนดเวลาไถ่
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โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ช าระสิน
ไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานของส านักงานวางทรัพย์แจ้งให้ผู้รับไถ่
ทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลัน โดยผู้ไถ่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม 

  
มาตรา ๔๙๓  ในการขายฝาก คู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อจ าหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ได้ 

ถ้าและผู้ซื้อจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นฝ่าฝืนสัญญาไซร้ ก็ต้องรับผิดต่อผู้ขายในความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น 

  
มาตรา ๔๙๔  ท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากเมื่อพ้นเวลาดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ก าหนดสิบปีนับแต่เวลาซื้อขาย 

(๒) ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ก าหนดสามปีนับแต่เวลาซื้อขาย 

  
มาตรา ๔๙๕  ถ้าในสัญญามีก าหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้น ท่านให้ลดลงมาเป็นสิบปีและสาม

ปีตามประเภททรัพย์ 
  

มาตรา ๔๙๖[๑๐]  ก าหนดเวลาไถ่นั้น อาจท าสัญญาขยายก าหนดเวลาไถ่ได้ แต่
ก าหนดเวลาไถ่รวมกันทั้งหมด ถ้าเกินก าหนดเวลาตามมาตรา ๔๙๔ ให้ลดลงมาเป็นก าหนดเวลาตามมาตรา 
๔๙๔ 

การขยายก าหนดเวลาไถ่ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับ
ไถ่ ถ้าเป็นทรัพย์สินซึ่งการซื้อขายกันจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ยก
การขยายเวลาขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียน
สิทธิโดยสุจริตแล้ว เว้นแต่จะได้น าหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  

มาตรา ๔๙๗  สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้ คือ 

(๑) ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ 

(๒) ผู้รับโอนสิทธินั้น หรือ 

(๓) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ 
  

มาตรา ๔๙๘  สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใช้ได้เฉพาะต่อบุคคลเหล่านี้ คือ 

(๑) ผู้ซื้อเดิม หรือทายาทของผู้ซื้อเดิม หรือ 

(๒) ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น แต่ในข้อนี้ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์จะ
ใช้สิทธิได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอน ว่าทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน 
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มาตรา ๔๙๙  สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้ก าหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร ้ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก 

ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากท่ีก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากท่ีแท้จริงเกิน
อัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากท่ีแท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี[๑๑]

 

  
มาตรา ๕๐๐  ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซ่ึงผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อม

กับสินไถ่ 

ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้น ผู้ไถ่พึงออกใช้ 
  

มาตรา ๕๐๑  ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้น ท่านว่าต้องส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาไถ่  แต่ถ้า
หากว่าทรัพย์สินนั้นถูกท าลายหรือท าให้เสื่อมเสียไปเพราะความผิดของผู้ซื้อไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน 

  
มาตรา ๕๐๒  ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้น ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ 

ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่ 

ถ้าว่าเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วไซร้ 
ท่านว่าการเช่านั้นหากมิได้ท าขึ้นเพ่ือจะให้เสียหายแก่ผู้ขาย ก าหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่อีกเพียงใด ก็ให้คง
เป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนั้น แต่มิให้เกินกว่าปีหนึ่ง 

  
ส่วนที่ ๒ 

ขายตามตัวอย่าง ขายตามค าพรรณนา ขายเผื่อชอบ 

                   
  

มาตรา ๕๐๓  ในการขายตามตัวอย่างนั้น ผู้ขายจ าต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่าง 

ในการขายตามค าพรรณนา ผู้ขายจ าต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามค าพรรณนา 

  
มาตรา ๕๐๔  ในข้อรับผิดเพ่ือการส่งของไม่ตรงตามตัวอย่าง หรือไม่ตรงตามค าพรรณนานั้น 

ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบ 

  
มาตรา ๕๐๕  อันว่าขายเผื่อชอบนั้น คือการซื้อขายกันโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้ซื้อได้มีโอกาส

ตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อ 
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มาตรา ๕๐๖  การตรวจดูทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่ได้ก าหนดเวลากันไว้ ผู้ขายอาจก าหนดเวลาอัน
สมควร และบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อให้ตอบภายในก าหนดนั้นได้ว่าจะรับซื้อหรือไม่ 
  

มาตรา ๕๐๗  ทรัพย์สินอันผู้ซื้อจะพึงตรวจดูก่อนที่จะส่งมอบแก่กันนั้น ถ้าผู้ซื้อไม่ตรวจรับ
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้โดยสัญญา หรือโดยประเพณี หรือโดยค าบอกกล่าวของผู้ขายท่านว่าผู้ขายย่อมไม่มี
ความผูกพันต่อไป 

  
มาตรา ๕๐๘  เมื่อทรัพย์สินนั้นได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อเพ่ือให้ตรวจดูแล้ว การซื้อขายย่อมเป็นอัน

บริบูรณ์ในกรณีต่อไปนี้ คือ 

(๑) ถ้าผู้ซื้อมิได้บอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้อภายในเวลาที่ก าหนดไว้โดยสัญญา หรือโดย
ประเพณี หรือโดยค าบอกกล่าว หรือ 

(๒) ถ้าผู้ซื้อไม่ส่งทรัพย์สินคืนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวมานั้น หรือ 

(๓) ถ้าผู้ซื้อใช้ราคาทรัพย์สินนั้นสิ้นเชิง หรือแต่บางส่วน หรือ 

(๔) ถ้าผู้ซื้อจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น หรือท าประการอ่ืนอย่างใดอันเป็นปริยายว่ารับซื้อของนั้น 

  
ส่วนที่ ๓ 

ขายทอดตลาด 

                   
  

มาตรา ๕๐๙  การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ 
หรือด้วยกิริยาอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด 
ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้ 

  
มาตรา ๕๑๐  ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องท าตามค าโฆษณาบอกขาย และตามความข้อ

อ่ืน ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป 

  
มาตรา ๕๑๑  ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการ

ทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อ านวยการเอง 

  
มาตรา ๕๑๒  ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา เว้นแต่จะได้

แถลงไว้โดยเฉพาะในค าโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้น ว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย 

  



มาตรา ๕๑๓  เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจ
ถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้ 

  
มาตรา ๕๑๔  ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป 

ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการ
ทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน 

  
มาตรา ๕๑๕  ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ หรือตามเวลาที่

ก าหนดไว้ในค าโฆษณาบอกขาย 

  
มาตรา ๕๑๖  ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้ ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้น

ออกขายอีกซ้ าหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้น
ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด 

  
มาตรา ๕๑๗  ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างช าระอยู่ เพราะเหตุผู้

ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซร้ ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิด 

  
ลักษณะ ๒ 

แลกเปลี่ยน 

                   
  

มาตรา ๕๑๘  อันว่าแลกเปลี่ยนนั้น คือสัญญาซึ่งคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้กัน
และกัน 

  
มาตรา ๕๑๙  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซื้อขายนั้น ท่านให้ใช้ถึงการแลกเปลีย่นด้วย โดยให้

ถือว่าผู้เป็นคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเป็นผู้ขายในส่วนทรัพย์สินซึ่งตนได้ส่งมอบ และเป็นผู้ซื้อในส่วนทรัพย์สินซึ่งตน
ได้รับในการแลกเปลี่ยนนั้น 

  
มาตรา ๕๒๐  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งในสัญญาแลกเปลี่ยนตกลงจะโอนเงินเพ่ิมเข้ากับทรัพย์สิน

สิ่งอื่นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งไซร้ บททั้งหลายอันว่าด้วยราคาในลักษณะซื้อขายนั้น ให้ใช้ถึงเงินเช่นว่านั้นด้วย 

  
ลักษณะ ๓ 

ให้ 



                   
  

มาตรา ๕๒๑  อันว่าให้นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้ โอนทรัพย์สินของตนให้
โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา ๕๒๒  การให้นั้นจะท าด้วยปลดหนี้ให้แก่ผู้รับ หรือด้วยช าระหนี้ซึ่งผู้รับค้างช าระอยู่ก็

ได้ 
  
มาตรา ๕๒๓  การให้นั้น ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ 
  
มาตรา ๕๒๔  การให้สิทธิอันมีหนังสือตราสารเป็นส าคัญนั้น ถ้ามิได้ส่งมอบตราสารให้แก่ผู้รับ 

และมิได้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งสิทธินั้น ท่านว่าการให้ย่อมไม่สมบูรณ์ 
  
มาตรา ๕๒๕  การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ใน
กรณีเช่นนี้ การให้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ 

  
มาตรา ๕๒๖  ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้ค ามั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นได้ท าเป็นหนังสือและจด

ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับไซร้ ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่ง
มอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยอีก
ได้ 

  
มาตรา ๕๒๗  ถ้าผู้ให้ผูกตนไว้ว่าจะช าระหนี้เป็นคราว ๆ ท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป

เมื่อผู้ให้หรือผู้รับตาย เว้นแต่จะขัดกับเจตนาอันปรากฏแต่มูลหนี้ 
  
มาตรา ๕๒๘  ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้นั้นมีค่าภาระติดพัน และผู้รับละเลยเสียไม่ช าระค่าภาระติด

พันนั้นไซร้ ท่านว่าโดยเงื่อนไขอันระบุไว้ในกรณีสิทธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนกันนั้น ผู้ให้จะเรียกให้ส่งทรัพย์สิน
ที่ให้นั้นคืนตามบทบัญญัติว่าด้วยคืนลาภมิควรได้นั้นก็ได้ เพียงเท่าที่ควรจะเอาทรัพย์นั้นไปใช้ช าระค่าภาระติด
พันนั้น 

แต่สิทธิเรียกคืนอันนี้ย่อมเป็นอันขาดไป ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิจะเรียกให้ช าระค่า
ภาระติดพันนั้น 

  



มาตรา ๕๒๙  ถ้าทรัพย์สินที่ให้มีราคาไม่พอกับการที่จะช าระค่าภาระติดพันไซร้ ท่านว่าผู้รับ
จะต้องช าระแต่เพียงเท่าราคาทรัพย์สินเท่านั้น 

  
มาตรา ๕๓๐  ถ้าการให้นั้นมีค่าภาระติดพัน ท่านว่าผู้ให้จะต้องรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่อง

หรือเพ่ือการรอนสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ขาย แต่ท่านจ ากัดไว้ว่าไม่เกินจ านวนค่าภาระติดพัน 

  
มาตรา ๕๓๑  อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่า

อาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาชญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมาย

ลักษณะอาชญา หรือ 

(๒) ถ้าผู้รับได้ท าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ 

(๓) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจ าเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับ
ยังสามารถจะให้ได้ 

  
มาตรา ๕๓๒  ทายาทของผู้ให้อาจเรียกให้ถอนคืนการให้ได้แต่เฉพาะในเหตุที่ผู้รับได้ฆ่าผู้ให้

ตายโดยเจตนาและไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือได้กีดกันผู้ให้ไว้มิให้ถอนคืนการให้ 
แต่ว่าผู้ให้ได้ฟ้องคดีไว้แล้วอย่างใดโดยชอบ ทายาทของผู้ให้จะว่าคดีอันนั้นต่อไปก็ได้ 
  
มาตรา ๕๓๓  เมื่อผู้ให้ได้ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้นแล้วก็ดี หรือเมื่อเวลาได้

ล่วงไปแล้วหกเดือนนับแต่เหตุเช่นนั้นได้ทราบถึงบุคคลผู้ชอบที่จะเรียกถอนคืนการให้ได้นั้นก็ดี ท่านว่าหา
อาจจะถอนคืนการให้ได้ไม่ 

อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเม่ือพ้นเวลาสิบปีภายหลังเหตุการณ์เช่นว่านั้น 

  
มาตรา ๕๓๔  เมื่อถอนคืนการให้ ท่านให้ส่งคืนทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายนี้ ว่าด้วยลาภมิควรได้ 
  
มาตรา ๕๓๕  การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คือ 

(๑) ให้เป็นบ าเหน็จสินจ้างโดยแท้ 
(๒) ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน 

(๓) ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา 

(๔) ให้ในการสมรส 

  



มาตรา ๕๓๖  การให้อันจะให้เป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตายนั้น ท่านให้บังคับด้วยบทกฎหมายว่า
ด้วยมรดกและพินัยกรรม 

  
ลักษณะ ๔ 

เช่าทรัพย์ 
                   

  
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๕๓๗  อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด 
และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพ่ือการนั้น 

  
มาตรา ๕๓๘  เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลง

ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีก าหนดกว่าสามปีขึ้นไป 
หรือก าหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 

  
มาตรา ๕๓๙  ค่าฤชาธรรมเนยีมท าสัญญาเช่านัน้ คู่สัญญาพึงออกใช้เสมอกันทั้งสองฝ่าย 

  
มาตรา ๕๔๐  อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นก าหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถ้า

ได้ท าสัญญากันไว้เป็นก าหนดเวลานานกว่านั้น ท่านก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี 
อนึ่ง ก าหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี้ เมื่อสิ้นลงแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้เกิน

สามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญา 

  
มาตรา ๕๔๑  สัญญาเช่านั้นจะท ากันเป็นก าหนดว่าตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือของผู้เช่าก็ให้

ท าได้ 
  
มาตรา ๕๔๒  บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย 

ท่านว่าทรัพย์ตกไปอยู่ในครอบครองผู้เช่าคนใดก่อนด้วยสัญญาเช่าทรัพย์นั้น คนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าคนอ่ืน ๆ 

  



มาตรา ๕๔๓  บุคคลหลายคนเรียกร้องเอาอสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่า
ต่างราย ท่านให้วินิจฉัยดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าการเช่านั้นเป็นประเภทซึ่งมิได้บังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องจดทะเบียน ท่านให้ถือว่าผู้
เช่าซึ่งได้ทรัพย์สินไปไว้ในครอบครองก่อนด้วยสัญญาเช่าของตนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าคนอ่ืน ๆ 

(๒) ถ้าการเช่าทุก ๆ รายเป็นประเภทซึ่งบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องจดทะเบียน ท่านให้ถือ
ว่าผู้เช่าซึ่งได้จดทะเบียนการเช่าของตนก่อนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าคนอ่ืน ๆ 

(๓) ถ้าการเช่ามีทั้งประเภทซึ่งต้องจดทะเบียนและประเภทซึ่งไม่ต้องจดทะเบียนตาม
กฎหมายยันกันอยู่ไซร้ ท่านว่าผู้เช่าคนที่ได้จดทะเบียนการเช่าของตนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่า เว้นแต่ผู้เช่าคนอ่ืนจะได้
ทรัพย์สินนั้นไปไว้ในครอบครองด้วยการเช่าของตนเสียก่อนวันจดทะเบียนนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๕๔๔  ทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้น

ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจท าได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในสัญญาเช่า 

ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๕๔๕  ถ้าผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งโดยชอบท่านว่าผู้

เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่านี้หากผู้เช่าช่วงจะได้ใช้ค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าไปก่อน 
ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ให้เช่าได้ไม่ 

อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไม่ห้ามการที่ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิของตนต่อผู้เช่า 

  
หมวด ๒ 

หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า 

                   
  

มาตรา ๕๔๖  ผู้ให้เช่าจ าต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว 

  
มาตรา ๕๔๗  ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่า

นั้นเท่าใด ผู้ให้เช่าจ าต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบ ารุงรักษาตามปกติและเพ่ือซ่อมแซมเพียง
เล็กน้อย 

  
มาตรา ๕๔๘  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพ่ือ

ประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
  



มาตรา ๕๔๙  การส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีช ารุดบกพร่อง
และรอนสิทธิก็ดี ผลแห่งข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดก็ดี เหล่านี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมความตามควร 

  
มาตรา ๕๕๐  ผู้ให้เช่าย่อมต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่า 

และผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึ่งเป็นการจ าเป็นขึ้น เว้นแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมาย
หรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงต้องท าเอง 

  
มาตรา ๕๕๑  ถ้าความช ารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่เช่านั้นไม่เป็นเหตุถึงแก่ผู้เช่าจะต้อง

ปราศจากการใช้และประโยชน์ และผู้ให้เช่ายังแก้ไขได้ไซร้ ผู้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่าให้จัดการแก้ไขความ
ช ารุดบกพร่องนั้นก่อน ถ้าและผู้ให้เช่าไม่จัดท าให้คืนดีภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
หากว่าความช ารุดบกพร่องนั้นร้ายแรงถึงสมควรจะท าเช่นนั้น 

  
หมวด ๓ 

หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า 

                   
  

มาตรา ๕๕๒  อันผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพ่ือการอย่างอ่ืนนอกจากที่ใช้กันตามประเพณี
นิยมปกติ หรือการดังก าหนดไว้ในสัญญานั้น ท่านว่าหาอาจจะท าได้ไม่ 

  
มาตรา ๕๕๓  ผู้เช่าจ าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกับท่ีวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สิน

ของตนเอง และต้องบ ารุงรักษาทั้งท าการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย 

  
มาตรา ๕๕๔  ถ้าผู้เช่ากระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๕๕๒ มาตรา ๕๕๓ หรือฝ่าฝืน

ข้อสัญญา ผู้ให้เช่าจะบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทกฎหมายหรือข้อสัญญานั้น ๆ ก็ได้ ถ้าและผู้เช่า
ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม ท่านว่าผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๕๕๕  ผู้เช่าจ าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่า

เป็นครั้งคราว ในเวลาและระยะอันสมควร 

  
มาตรา ๕๕๖  ถ้าในระหว่างเวลาเช่ามีเหตุจะต้องซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเป็นการเร่งร้อน 

และผู้ให้เช่าประสงค์จะท าการอันจ าเป็นเพื่อที่จะซ่อมแซมเช่นว่านั้นไซร้ ท่านว่าผู้เช่าจะไม่ยอมให้ท านั้นไม่ได้ 



แม้ถึงว่าการนั้นจะเป็นความไม่สะดวกแก่ตน ถ้าการซ่อมแซมเป็นสภาพซึ่งต้องกินเวลานานเกินสมควร จน
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพ่ือประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้  

  
มาตรา ๕๕๗  ในกรณีอย่างใด ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ถ้าทรัพย์สินที่เช่านั้นช ารุดควรที่ผู้ให้เช่าจะต้องซ่อมแซมก็ดี 
(๒) ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือปัดป้องภยันตรายแก่ทรัพย์สินนั้นก็ดี 
(๓) ถ้าบุคคลภายนอกรุกล้ าเข้ามาในทรัพย์สินที่เช่าหรือเรียกอ้างสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือ

ทรัพย์สินนั้นก็ดี 
ในเหตุดังกล่าวนั้นให้ผู้เช่าแจ้งเหตุแก่ผู้ให้เช่าโดยพลัน เว้นแต่ผู้ให้เช่าจะได้ทราบเหตุนั้นอยู่

ก่อนแล้ว 

ถ้าผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ไซร้ ท่านว่าผู้เช่าจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในเมื่อ
ผู้ให้เช่าต้องเสียหายอย่างใด ๆ เพราะความละเลยชักช้าของผู้เช่านั้น 

  
มาตรา ๕๕๘  อันทรัพย์สินที่เช่านั้น ถ้ามิได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่าก่อน ผู้เช่าจะท าการ

ดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดหาได้ไม่ ถ้าและผู้เช่าท าไปโดยมิได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่าเช่นนั้นไซร้ 
เมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้อง ผู้เช่าจะต้องท าให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิม ทั้งจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในความ
สูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การดัดแปลงต่อเติมนั้นด้วย 

  
มาตรา ๕๕๙  ถ้าไม่มีก าหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีว่าจะพึงช าระค่าเช่า ณ เวลา

ใด ท่านให้ช าระเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได้ตกลงก าหนดกันไว้ทุกคราวไป กล่าวคือว่าถ้าเช่ากันเป็นรายปีก็พึงช าระ
ค่าเช่าเมื่อสิ้นปี ถ้าเช่ากันเป็นรายเดือนก็พึงช าระค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือน 

  
มาตรา ๕๖๐  ถ้าผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
แต่ถ้าค่าเช่านั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือน หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ให้เช่า

ต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ช าระค่าเช่าภายในเวลาใด ซึ่งพึงก าหนดอย่าให้น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  
มาตรา ๕๖๑  ถ้ามิได้ท าหนังสือลงลายมือชื่อของคู่สัญญาแสดงไว้ต่อกันว่าทรัพย์สินที่ให้เช่ามี

สภาพเป็นอยู่อย่างไร ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เช่าได้รับทรัพย์สินที่เช่านั้นไปโดยสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว 
และเมื่อสัญญาได้เลิกหรือระงับลง ผู้เช่าก็ต้องส่งคืนทรัพย์สินในสภาพเช่นนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้น
มิได้ซ่อมแซมไว้ดีในขณะที่ส่งมอบ 

  
มาตรา ๕๖๒  ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่

ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้เช่าเอง หรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง 



แต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ 

  
มาตรา ๕๖๓  คดีอันผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น

ก าหนดหกเดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า 

  
หมวด ๔ 

ความระงับแห่งสัญญาเช่า 

                   
  

มาตรา ๕๖๔  อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ มิพัก
ต้องบอกกล่าวก่อน 

  
มาตรา ๕๖๕  การเช่าถือสวนนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันปีหนึ่ง 

การเช่านาก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันตลอดฤดูท านาปีหนึ่ง 

  
มาตรา ๕๖๖  ถ้าก าหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไม่พึงสันนิษฐานได้ไซร้ 

ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นก าหนดช าระค่าเช่าก็ได้ทุกระยะ 
แต่ต้องบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนชั่วก าหนดเวลาช าระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จ าต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสองเดือน 

  
มาตรา ๕๖๗  ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไป

ด้วย 

  
มาตรา ๕๖๘  ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปแต่เพียงบางส่วนและมิได้เป็นเพราะความผิด

ของผู้เช่า ท่านว่าผู้เช่าจะเรียกให้ลดค่าเช่าลงตามส่วนที่สูญหายก็ได้ 
ในกรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เช่าไม่สามารถใช้สอยทรัพย์สินส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้นส าเร็จประโยชน์ได้

ดังที่ได้มุ่งหมายเข้าท าสัญญาเช่าไซร้ ท่านว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๕๖๙  อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า 

ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย 

  



มาตรา ๕๗๐  ในเมื่อสิ้นก าหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้นั้นถ้าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ 
และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วงไซร้ ท่านให้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ท าสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีก าหนดเวลา 

  
มาตรา ๕๗๑  ถ้าสัญญาเช่าที่นาได้เลิกหรือระงับลง เมื่อผู้เช่าได้เพาะปลูกข้าวลงแล้วไซร้ 

ท่านว่าผู้เช่าย่อมมีสิทธิที่จะครองนานั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเก่ียวเก็บ แต่ต้องเสียค่าเช่า 

  
ลักษณะ ๕ 

เช่าซื้อ 

                   
  

มาตรา ๕๗๒  อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค าม่ันว่า
จะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้น
เท่านี้คราว 

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ท าเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๕๗๓  ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืน

ให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

  
มาตรา ๕๗๔  ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็น

ส่วนส าคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็น
ของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย 

อนึ่ง ในกรณีกระท าผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดนั้น ท่านว่าเจ้าของ
ทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้
พ้นก าหนดไปอีกงวดหนึ่ง 

  
ลักษณะ ๖ 

จ้างแรงงาน 

                   
  

มาตรา ๕๗๕  อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะ
ท างานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้ 

  



มาตรา ๕๗๖  ถ้าตามพฤติการณ์ไม่อาจจะคาดหมายได้ว่างานนั้นจะพึงท าให้เปล่าไซร้ ท่าน
ย่อมถือเอาโดยปริยายว่ามีค ามั่นจะให้สินจ้าง 

  
มาตรา ๕๗๗  นายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อม

ใจด้วย 

ลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอกท างานแทนตนก็ได้เมื่อนายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดท าการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๕๗๘  ถ้าลูกจ้างรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายว่าตนเป็นผู้มีฝีมือพิเศษ หาก

มาปรากฏว่าไร้ฝีมือเช่นนั้นไซร้ ท่านว่านายจ้างชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียได้ 
  
มาตรา ๕๗๙  การที่ลูกจ้างขาดงานไปโดยเหตุอันสมควรและชั่วระยะเวลาน้อยพอสมควรนั้น 

ท่านว่าไม่ท าให้นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
  
มาตรา ๕๘๐  ถ้าไม่มีก าหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีว่าจะพึงจ่ายสินจ้างเมื่อไร ท่านว่า

พึงจ่ายเมื่องานได้ท าแล้วเสร็จ ถ้าการจ่ายสินจ้างนั้นได้ก าหนดกันไว้เป็นระยะเวลาก็ให้พึงจ่ายเมื่อสุดระยะเวลา
เช่นนั้นทุกคราวไป 

  
มาตรา ๕๘๑  ถ้าระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันนั้นสุดสิ้นลงแล้วลูกจ้างยังคงท างานอยู่ต่อไป

อีก และนายจ้างรู้ดังนั้นก็ไม่ทักท้วงไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ท าสัญญาจ้างกันใหม่โดย
ความอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิม แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเลิกสัญญาเสียได้ด้วยการบอกกล่าวตาม
ความในมาตราต่อไปนี้ 

  
มาตรา ๕๘๒  ถ้าคู่สัญญาไม่ได้ก าหนดลงไว้ในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง 
เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจท าได้ แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้ากว่าสามเดือน 

อนึ่ง ในเมื่อบอกกล่าวดังว่านี้ นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจ านวนที่จะต้องจ่าย
จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียว แล้วปล่อยลูกจ้างจากงานเสียในทันทีก็อาจท าได้ 

  
มาตรา ๕๘๓  ถ้าลูกจ้างจงใจขัดค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่

น าพาต่อค าสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระท าความผิดอย่างร้ายแรงก็ดี หรือท า



ประการอ่ืนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจ้างจะไล่ออก
โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้ 

  
มาตรา ๕๘๔  ถ้าจ้างแรงงานรายใดมีสาระส าคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้าง ท่านว่าสัญญาจ้าง

เช่นนั้นย่อมระงับไปด้วยมรณะแห่งนายจ้าง 

  
มาตรา ๕๘๕  เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส าคัญแสดงว่า

ลูกจ้างนั้นได้ท างานมานานเท่าไร่และงานที่ท านั้นเป็นงานอย่างไร 

  
มาตรา ๕๘๖  ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ซึ่งนายจ้างได้จ้างเอามาแต่ต่างถ่ินโดยนายจ้างออกเงินค่า

เดินทางให้ไซร้ เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลง และถ้ามิได้ก าหนดกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาแล้ว ท่านว่า
นายจ้างจ าต้องใช้เงินค่าเดินทางขากลับให้ แต่จะต้องเป็นดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) สัญญามิได้เลิกหรือระงับเพราะการกระท าหรือความผิดของลูกจ้าง และ 

(๒) ลูกจ้างกลับไปยังถิ่นที่ได้จ้างเอามาภายในเวลาอันสมควร 

  
ลักษณะ ๗ 

จ้างท าของ 

                   
  

มาตรา ๕๘๗  อันว่าจ้างท าของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะท า
การงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือ
ผลส าเร็จแห่งการที่ท านั้น 

  
มาตรา ๕๘๘  เครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับใช้ท าการงานให้ส าเร็จนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา 

  
มาตรา ๕๘๙  ถ้าสัมภาระส าหรับท าการงานที่กล่าวนั้นผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ท่านว่าต้องจัดหา

ชนิดที่ดี 
  
มาตรา ๕๙๐  ถ้าสัมภาระนั้นผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาส่ง ท่านให้ผู้รับจ้างใช้สัมภาระด้วยความ

ระมัดระวังและประหยัดอย่าให้เปลืองเสียเปล่า เมื่อท าการงานส าเร็จแล้ว มีสัมภาระเหลืออยู่ก็ให้คืนแก่ผู้ว่า
จ้าง 

  



มาตรา ๕๙๑  ถ้าความช ารุดบกพร่องหรือความชักช้าในการที่ท านั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่ง
สัมภาระซ่ึงผู้ว่าจ้างส่งให้ก็ดี เพราะค าสั่งของผู้ว่าจ้างก็ดี ท่านว่าผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิด เว้นแต่จะได้รู้อยู่แล้วว่า
สัมภาระนั้นไม่เหมาะหรือว่าค าสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมิได้บอกกล่าวตักเตือน 

  
มาตรา ๕๙๒  ผู้รับจ้างจ าต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจตราการงานได้

ตลอดเวลาที่ท าอยู่นั้น 

  
มาตรา ๕๙๓  ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มท าการในเวลาอันควร หรือท าการชักช้าฝ่าฝืนข้อก าหนดแห่ง

สัญญาก็ดี หรือท าการชักช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่
ส าเร็จภายในก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้ มิพักต้องรอคอยให้ถึงเวลา
ก าหนดส่งมอบของนั้นเลย 

  
มาตรา ๕๙๔  ถ้าในระหว่างเวลาที่ท าการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า 

การที่ท านั้นจะส าเร็จอย่างบกพร่องหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้างไซร้ 
ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือท าการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอัน
สมควรซึ่งก าหนดให้ในค าบอกกล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดก าหนดนั้นไป ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะเอาการนั้นให้
บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือท าต่อไปได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

  
มาตรา ๕๙๕  ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระไซร้ ความรับผิดของผู้รับจ้างในการบกพร่อง

นั้น ท่านให้บังคับด้วยบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ลักษณะซื้อขาย 

  
มาตรา ๕๙๖  ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ท าไม่ทันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้

ก าหนดเวลาไว้ในสัญญาเมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะลดสินจ้างลง หรือถ้าสาระส าคัญ
แห่งสัญญาอยู่ที่เวลา ก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้ 

  
มาตรา ๕๙๗  ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ท านั้นแล้วโดยมิได้อิดเอ้ือน ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับ

ผิดเพื่อการที่ส่งมอบเนิ่นช้า 

  
มาตรา ๕๙๘  ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ท านั้นแล้วทั้งช ารุดบกพร่องมิได้อิดเอ้ือนโดย

แสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบได้
ในขณะเมื่อรับมอบ หรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสีย 

  



มาตรา ๕๙๙  ในกรณีที่ส่งมอบเนิ่นช้าไปก็ดี หรือส่งมอบการที่ท าช ารุดบกพร่องก็ดี ท่านว่า
ผู้ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร 

  
มาตรา ๖๐๐  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาไซร้ ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพ่ือ

การที่ท าช ารุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการ
ที่ท านั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพ้ืนดิน นอกจากเรือนโรงท าด้วยเครื่องไม้ 

แต่ข้อจ ากัดนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบังความช ารุดบกพร่องนั้น 

  
มาตรา ๖๐๑  ท่านห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันการช ารุดบกพร่องได้ปรากฏ

ขึ้น 

  
มาตรา ๖๐๒  อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ท า 

ถ้าการที่ท านั้นมีก าหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้ระบุจ านวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ 
ไซร้ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้น 

  
มาตรา ๖๐๓  ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างท านั้นพังทลายหรือบุบสลายลง

ก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่าความวินาศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็น
เพราะการกระท าของผู้ว่าจ้าง 

ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้ 
  
มาตรา ๖๐๔  ถ้าผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างท านั้นพังทลายหรือบุบสลายลง

ก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่าความวินาศนั้นตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็นเพราะ
การกระท าของผู้รับจ้าง 

ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้ เว้นแต่ความวินาศนั้นเป็นเพราะการกระท าของผู้
ว่าจ้าง 

  
มาตรา ๖๐๕  ถ้าการที่จ้างยังท าไม่แล้วเสร็จอยู่ตราบใด ผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสีย

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น 

  
มาตรา ๖๐๖  ถ้าสาระส าคัญแห่งสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างและผู้รับ

จ้างตายก็ดี หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถท าการท่ีรับจ้างนั้นต่อไปได้ด้วยมิใช่เพราะความผิดของตนก็ดี ท่านว่า
สัญญานั้นย่อมเป็นอันสิ้นลง 



ถ้าและการส่วนที่ได้ท าข้ึนแล้วนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างไซร้ ท่านว่าผู้ว่าจ้างจ าต้องรับ
เอาไว้และใช้สินจ้างตามสมควรแก่ส่วนนั้น ๆ 

  
มาตรา ๖๐๗  ผู้รับจ้างจะเอาการท่ีรับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วง

ท าอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระส าคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้าง
คงต้องรับผิดเพ่ือความประพฤติหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง 

  
ลักษณะ ๘ 

รับขน 

                   
  

มาตรา ๖๐๘  อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้ คือบุคคลผู้รับขนส่ง
ของหรือคนโดยสารเพ่ือบ าเหน็จเป็นทางค้าปกติของตน 

  
มาตรา ๖๐๙  การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และ

การขนไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขนั้น ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับส าหรับ
ทบวงการนั้น ๆ 

รับขนของทางทะเล ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

  
หมวด ๑ 

รับขนของ 

                   
  

มาตรา ๖๑๐  อันบุคคลผู้ท าความตกลงกับผู้ขนส่งเพ่ือให้ขนของส่งไปนั้น เรียกว่าผู้ส่ง หรือผู้
ตราส่ง 

บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึงนั้น เรียกว่าผู้รับตราส่ง 

บ าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพ่ือการขนส่งของนั้น เรียกว่าค่าระวางพาหนะ 

  
มาตรา ๖๑๑  อันว่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะนั้น ได้แก่ค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ ตามจารีต

ประเพณีอันผู้ขนส่งได้เสียไปโดยควรในระหว่างขนส่ง 

  
มาตรา ๖๑๒  ถ้าผู้ขนส่งเรียกเอาใบก ากับของ ผู้ส่งต้องท าให้ 
ใบก ากับของนั้นต้องแสดงรายการต่อไปนี้ คือ 



(๑) สภาพและน้ าหนัก หรือขนาดแห่งของที่ส่ง กับสภาพ จ านวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ 

(๒) ต าบลที่ก าหนดให้ส่ง 

(๓) ชื่อหรือยี่ห้อ และส านักของผู้รับตราส่ง 

(๔) ต าบลและวันที่ออกใบก ากับของนั้น 

อนึ่งใบก ากับของนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ส่งเป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๖๑๓  ถ้าผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ต้องท าให้ 
ใบตราส่งนั้นต้องแสดงรายการต่อไปนี้ คือ 

(๑) รายการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๖๑๒ อนุมาตรา ๑, ๒ และ ๓ 

(๒) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ส่ง 

(๓) จ านวนค่าระวางพาหนะ 

(๔) ต าบลและวันที่ออกใบตราส่ง 

อนึ่งใบตราส่งนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ขนส่งเป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๖๑๔  แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคลผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลัง

โอนให้กันได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้ 
  
มาตรา ๖๑๕  ถ้าได้ท าใบตราส่งให้แก่กัน ท่านว่าของนั้นจะรับมอบเอาไปได้ต่อเมื่อเวนคืนใบ

ตราส่ง หรือเม่ือผู้รับตราส่งให้ประกันตามควร 

  
มาตรา ๖๑๖  ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสูญหายหรือบุบ

สลายหรือส่งมอบชักช้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง 

  
มาตรา ๖๑๗  ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้าอันเกิดแต่

ความผิดของผู้ขนส่งคนอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนซึ่งตนหากได้มอบหมายของนั้นไปอีกทอดหนึ่ง 

  
มาตรา ๖๑๘  ถ้าของนั้นได้ส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด ท่านว่าผู้ขนส่งทั้งนั้น

จะต้องรับผิดร่วมกันในการสูญหาย บุบสลาย หรือส่งชักช้า 

  
มาตรา ๖๑๙  ถ้าของเป็นสภาพอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือเป็นสภาพเกลือกจะ

ก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินไซร้ ผู้ส่งต้องแสดงสภาพแห่งของนั้นไว้ก่อนท าสัญญา ถ้ามิได้ท า
เช่นนั้นผู้ส่งจะต้องรับผิดในการเสียหายไม่ว่าอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ของนั้น 



  
มาตรา ๖๒๐  ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในเงินทองตรา ธนบัตร ธนาคารบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบ

หุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวนสินค้า อัญมณี และของมีค่าอย่างอ่ืน ๆ หากมิได้รับบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ใน
ขณะที่ส่งมอบแก่ตน 

แต่ถ้าของนั้นได้บอกราคา ท่านว่าความรับผิดของผู้ขนส่งก็ย่อมจ ากัดเพียงไม่เกินราคาที่บอก 

  
มาตรา ๖๒๑  ค่าสินไหมทดแทนในการส่งมอบของชักช้านั้น ท่านห้ามมิให้คิดเกินกว่าจ านวน

เช่นจะพึงก าหนดให้ในเหตุของสูญหายสิ้นเชิง 

  
มาตรา ๖๒๒  ของถึงเมื่อใด ผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง 

  
มาตรา ๖๒๓  ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสุดสิ้นลงในเมื่อผู้รับตราส่งได้รับเอาของไว้แล้วโดย

ไม่อิดเอ้ือน และได้ใช้ค่าระวางพาหนะกับท้ังอุปกรณ์เสร็จแล้ว 

แต่ความท่ีกล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีของสูญหายหรือบุบสลายเห็นไม่ได้แต่สภาพ
ภายนอกแห่งของนั้น หากว่าได้บอกกล่าวความสูญหายหรือบุบสลายแก่ผู้ขนส่งภายในแปดวันนับแต่วันส่งมอบ 

อนึ่ง บทบัญญัติทั้งหลายนี้ท่านมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงอันจะปรับเอาเป็นความผิดของผู้ขนส่งได้ 

  
มาตรา ๖๒๔  ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้า

นั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีการทุจริต 

  
มาตรา ๖๒๕  ใบรับ ใบตราส่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ท านองนั้นก็ดี ซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งนั้น 

ถ้ามีข้อความยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้
แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเช่นว่านั้น 

  
มาตรา ๖๒๖  ตราบใดของยังอยู่ในมือผู้ขนส่ง ตราบนั้นผู้ส่ง หรือถ้าได้ท าใบตราส่ง ผู้ทรงใบ

ตราส่งนั้น อาจจะให้ผู้ขนส่งงดการส่งของนั้นไป หรือให้ส่งกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอ่ืน
ประการใดก็ได้ 

ในเหตุเช่นนี้ ผู้ขนส่งชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางท่ีได้จัดการขน
ส่งไปแล้ว กับท้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องเสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของกลับคืน หรือเพราะจัดการ
เป็นประการอ่ืนนั้น 

  



มาตรา ๖๒๗  เมื่อของถึงต าบลที่ก าหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้ว ท่านว่า
แต่นั้นไปสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้นย่อมตกไปได้แก่ผู้รับตราส่ง 

  
มาตรา ๖๒๘  ถ้าว่าของสูญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผู้ขนส่งไม่มีสิทธิจะได้เงินค่า

ระวางพาหนะ ถ้าและได้รับไปไว้ก่อนแล้วเท่าใดต้องส่งคืนจงสิ้น 

  
มาตรา ๖๒๙  ถ้าผู้ขนส่งคนใดส่งมอบของเสียแต่ก่อนได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ไซร้ 

ท่านว่าผู้ขนส่งคนนั้นยังคงต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งก่อน ๆ ตนเพื่อค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งยังค้างช าระแก่
เขา 

  
มาตรา ๖๓๐  ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงเอาของไว้ก่อนได้ตามท่ีจ าเป็นเพ่ือประกันการใช้เงิน

ค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ 
  
มาตรา ๖๓๑  ถ้าหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบก็ดี หรือถ้าผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของก็ดี 

ผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวไปยังผู้ส่งทันที และถามเอาค าสั่งของผู้ส่ง 

ถ้าหากว่าพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะท าได้ดังนี้ก็ดี หรือถ้าผู้ส่งละเลยเสียไม่ส่งค าสั่งมา
ในเวลาอันควรก็ดี หรือส่งมาเป็นค าสั่งอันไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปได้ก็ดี ท่านว่าผู้ขนส่งมีอ านาจที่จะเอาของไป
ฝากไว้ ณ ส านักงานฝากทรัพย์ได้ 

ถ้าของนั้นเป็นลหุภัณฑ์ของสดเสียได้ และการหน่วงช้าไว้ย่อมเป็นการเสี่ยงความเสียหายก็ดี 
หรือถ้าราคาของนั้นดูไม่น่าจะคุ้มค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ก็ดี ผู้ขนส่งจะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดเสีย
ก็ได้ 

อนึ่ง การเอาของไปฝากหรือเอาออกขายทอดตลาดเช่นว่านั้น ผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวแก่ผู้ส่ง
หรือผู้รับตราส่งมิให้ชักช้า เว้นแต่ไม่สามารถจะท าได้ ถ้าและผู้ขนส่งละเลยเสียไม่บอกกล่าวไซร้ ท่านว่าจะต้อง
รับผิดใช้ค่าเสียหาย 

  
มาตรา ๖๓๒  เมื่อเอาของออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ผู้ขนส่งหัก

เอาไว้เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องส่งมอบให้แก่บุคคลผู้ควรที่
จะได้เงินนั้นโดยพลัน 

  
มาตรา ๖๓๓  ถ้าของนั้นได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด ท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลัง

ที่สุดอาจใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา ๖๓๐, ๖๓๑, ๖๓๒ นั้น ในการเรียกค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้าง
ช าระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้ 

  



หมวด ๒ 

รับขนคนโดยสาร 

                   
  

มาตรา ๖๓๔  ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขา หรือใน
ความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่ง เว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้น
เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง 

  
มาตรา ๖๓๕  เครื่องเดินทางหากได้มอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา ท่านว่าต้องส่งมอบในขณะ

คนโดยสารถึง 

  
มาตรา ๖๓๖  ถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ่งนับแต่วัน

เครื่องเดินทางนั้นถึงไซร้ ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดเสียได้ 
ถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดได้ เมื่อ

ของนั้นถึงแล้วรออยู่ล่วงเวลากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

บทบัญญัติในมาตรา ๖๓๒ นั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่คดีดังว่านี้ด้วยอนุโลมตามควร 

  
มาตรา ๖๓๗  สิทธิและความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อเครื่องเดินทางอันได้มอบหมายแก่ผู้ขนส่ง

นั้น แม้ผู้ขนส่งจะมิได้คิดเอาค่าขนส่งต่างหากก็ตาม ท่านให้บังคับตามความในหมวด ๑ 

  
มาตรา ๖๓๘  ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในเครื่องเดินทางซึ่งตนมิได้รับมอบหมาย เว้นแต่เมื่อเครื่อง

เดนิทางนั้นสูญหายหรือบุบสลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 

  
มาตรา ๖๓๙  ตั๋ว ใบรับ หรือเอกสารอื่นท านองเช่นว่านี้อันผู้ขนส่งได้ส่งมอบแก่คนโดยสาร

นั้น หากมีข้อความยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างใด ๆ ท่านว่าข้อความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่คน
โดยสารจะได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเช่นนั้น 

  
ลักษณะ ๙ 

ยืม 

                   
หมวด ๑ 

ยืมใช้คงรูป 

                   



  
มาตรา ๖๔๐  อันว่ายืมใช้คงรูปนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีก

คนหนึ่ง เรียกว่าผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น เมื่อได้ใช้สอย
เสร็จแล้ว 

  
มาตรา ๖๔๑  การให้ยืมใช้คงรูปนั้น ท่านว่าย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม 

  
มาตรา ๖๔๒  ค่าฤชาธรรมเนียมในการท าสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและค่าส่งคืนทรัพย์สินซึ่งยืมก็

ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย 

  
มาตรา ๖๔๓  ทรัพย์สินซึ่งยืมนั้น ถ้าผู้ยืมเอาไปใช้การอย่างอ่ืนนอกจากการอันเป็นปกติแก่

ทรัพย์สินนั้น หรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญาก็ดี เอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยก็ดี เอาไปไว้นานกว่าที่
ควรจะเอาไว้ก็ดี ท่านว่าผู้ยืมจะต้องรับผิดในเหตุทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลายไปอย่างหนึ่งอย่างใด แม้ถึง
จะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร ๆ ทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่
นั่นเอง 

  
มาตรา ๖๔๔  ผู้ยืมจ าต้องสงวนทรัพย์สินซึ่งยืมไปเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สิน

ของตนเอง 

  
มาตรา ๖๔๕  ในกรณีท้ังหลายดังกล่าวไว้ในมาตรา ๖๔๓ นั้นก็ดี หรือถ้าผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืน

ต่อความในมาตรา ๖๔๔ ก็ดี ผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๖๔๖  ถ้ามิได้ก าหนดเวลากันไว้ ท่านให้คืนทรัพย์สินที่ยืมเมื่อผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์สิน

นั้นเสร็จแล้วตามการอันปรากฏในสัญญา แต่ผู้ให้ยืมจะเรียกคืนก่อนนั้นก็ได้เมื่อเวลาได้ล่วงไปพอแก่การที่ผู้ยืม
จะได้ใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้ว 

ถ้าเวลาก็มิได้ก าหนดกันไว้ ทั้งในสัญญาก็ไม่ปรากฏว่ายืมไปใช้เพื่อการใดไซร้ ท่านว่าผู้ให้ยืม
จะเรียกของคืนเมื่อไรก็ได้ 

  
มาตรา ๖๔๗  ค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติแก่การบ ารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งยืมนั้น ผู้ยืมต้องเป็นผู้เสีย 

  
มาตรา ๖๔๘  อันการยืมใช้คงรูป ย่อมระงับสิ้นไปด้วยมรณะแห่งผู้ยืม 

  



มาตรา ๖๔๙  ในข้อความรับผิดเพ่ือเสียค่าทดแทนอันเกี่ยวกับการยืมใช้คงรูปนั้นท่านห้ามมิ
ให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา 

  
หมวด ๒ 

ยืมใช้สิ้นเปลือง 

                   
  

มาตรา ๖๕๐  อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้
ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีก าหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น 

สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม 

  
มาตรา ๖๕๑  ค่าฤชาธรรมเนียมในการท าสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและส่งคืนทรัพย์สินซึ่งยืมก็ดี 

ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย 

  
มาตรา ๖๕๒  ถ้าในสัญญาไม่มีก าหนดเวลาให้คืนทรัพย์สินซึ่งยืมไป ผู้ให้ยืมจะบอกกล่าวแก่ผู้

ยืมให้คืนทรัพย์สินภายในเวลาอันควร ซึ่งก าหนดให้ในค าบอกกล่าวนั้นก็ได้ 
  
มาตรา ๖๕๓  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทข้ึนไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น

หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่[๑๒]
 

ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืน
แล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๖๕๔  ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ย

เกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี 
  
มาตรา ๖๕๕  ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างช าระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างช าระไม่

น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่
ทบเข้ากันนั้นก็ได้ แต่การตกลงเช่นนั้นต้องท าเป็นหนังสือ 

ส่วนประเพณีการค้าขายที่ค านวณดอกทบต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค้าขายอย่างอ่ืน
ท านองเช่นว่านี้ก็ดี หาอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นไม่ 

  

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn12


มาตรา ๖๕๖  ถ้าท าสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน
แทนจ านวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค้างช าระโดยจ านวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ 

ถ้าท าสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนเป็นการช าระ
หนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อันระงับไปเพราะการช าระเช่นนั้น ท่านให้คิดเป็นจ านวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่ง
สิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ 

ความตกลงกันอย่างใด ๆ ขัดกับข้อความดังกล่าวมานี้ ท่านว่าเป็นโมฆะ 

  
ลักษณะ ๑๐ 

ฝากทรัพย์ 
                   

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖๕๗  อันว่าฝากทรัพย์นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ฝาก ส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขา
แห่งตน แล้วจะคืนให้ 

  
มาตรา ๖๕๘  ถ้าโดยพฤติการณ์พึงคาดหมายได้ว่าเขารับฝากทรัพย์ก็เพ่ือจะได้รับบ าเหน็จค่า

ฝากทรัพย์เท่านั้นไซร้ ท่านให้ถือว่าเป็นอันได้ตกลงกันแล้วโดยปริยายว่ามีบ าเหน็จเช่นนั้น 

  
มาตรา ๖๕๙  ถ้าการรับฝากทรัพย์เป็นการท าให้เปล่าไม่มีบ าเหน็จไซร้ ท่านว่าผู้รับฝาก

จ าต้องใช้ความระมัดระวังสงวนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเหมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการของตนเอง 

ถ้าการรับฝากทรัพย์นั้นมีบ าเหน็จค่าฝาก ท่านว่าผู้รับฝากจ าต้องใช้ความระมัดระวังและใช้
ฝีมือเพ่ือสงวนทรัพย์สินนั้นเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดังนั้น   ทั้งนี้ ย่อมรวมทั้งการใช้
ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการในที่จะพึงใช้ฝีมือเช่นนั้นด้วย 

ถ้าและผู้รับฝากเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่างหนึ่งอย่างใดก็จ าต้องใช้
ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าท่ีเป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะต้องใช้ในกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่าง
นั้น 

  
มาตรา ๖๖๐  ถ้าผู้ฝากมิได้อนุญาต และผู้รับฝากเอาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นออกใช้สอยเอง หรือ

เอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย หรือให้บุคคลภายนอกเก็บรักษาไซร้ ท่านว่าผู้รับฝากจะต้องรับผิดเมื่อทรัพย์สิน



ซึ่งฝากนั้นสูญหายหรือบุบสลายอย่างหนึ่งอย่างใด แม้ถึงจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึง
อย่างไร ๆ ทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

  
มาตรา ๖๖๑  ถ้าบุคคลภายนอกอ้างว่ามีสิทธิเหนือทรัพย์สินซึ่งฝากและยื่นฟ้องผู้รับฝากก็ดี 

หรือยึดทรัพย์สินนั้นก็ดี ผู้รับฝากต้องรีบบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพลัน 

  
มาตรา ๖๖๒  ถ้าได้ก าหนดเวลากันไว้ว่าจะพึงคืนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเมื่อไร ท่านว่าผู้รับฝาก

ไม่มีสิทธิจะคืนทรัพย์สินก่อนถึงเวลาก าหนด เว้นแต่ในเหตุจ าเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงเสียได้ 
  
มาตรา ๖๖๓  ถึงแม้ว่าคู่สัญญาจะได้ก าหนดเวลาไว้ว่าจะพึงคืนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเมื่อไรก็

ตาม ถ้าว่าผู้ฝากจะเรียกคืนในเวลาใด ๆ ผู้รับฝากก็ต้องคืนให้ 
  
มาตรา ๖๖๔  ถ้าคู่สัญญาไม่ได้ก าหนดเวลาไว้ว่าจะพึงคืนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเมื่อไรไซร้ ผู้รับ

ฝากอาจคืนทรัพย์สินนั้นได้ทุกเมื่อ 

  
มาตรา ๖๖๕  ผู้รับฝากจ าต้องคืนทรัพย์สินซึ่งรับฝากไว้นั้นให้แก่ผู้ฝาก หรือทรัพย์สินนั้นฝาก

ในนามของผู้ใด คืนให้แก่ผู้นั้น หรือผู้รับฝากได้รับค าสั่งโดยชอบให้คืนทรัพย์สินนั้นไปแก่ผู้ใด คืนให้แก่ผู้นั้น 

แต่หากผู้ฝากทรัพย์ตาย ท่านให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาท 

  
มาตรา ๖๖๖  เมื่อคืนทรัพย์ ถ้ามีดอกผลเกิดแต่ทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเท่าใด ผู้รับฝากจ าต้องส่ง

มอบพร้อมไปกับทรัพย์สินนั้นด้วย 

  
มาตรา ๖๖๗  ค่าคืนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้น ย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้เสีย 

  
มาตรา ๖๖๘  ค่าใช้จ่ายใดอันควรแก่การบ ารุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้น ผู้ฝากจ าต้องชดใช้

ให้แก่ผู้รับฝาก เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้โดยสัญญาฝากทรัพย์ว่าผู้รับฝากจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายนั้นเอง 

  
มาตรา ๖๖๙  ถ้าไม่ได้ก าหนดเวลาไว้ในสัญญา หรือไม่มีก าหนดโดยจารีตประเพณีว่า

บ าเหน็จค่าฝากทรัพย์นั้นจะพึงช าระเมื่อไรไซร้ ท่านให้ช าระเม่ือคืนทรัพย์สินซึ่งฝาก ถ้าได้ก าหนดเวลากันไว้
เป็นระยะอย่างไร ก็พึงช าระเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นทุกคราวไป 

  
มาตรา ๖๗๐  ผู้รับฝากชอบที่จะยึดหน่วงเอาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นไว้ได้ จนกว่าจะได้รับเงิน

บรรดาที่ค้างช าระแก่ตนเกี่ยวด้วยการฝากทรัพย์นั้น 



  
มาตรา ๖๗๑  ในข้อความรับผิดเพื่อใช้เงินบ าเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายก็ดี ใช้

ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวแก่การฝากทรัพย์ก็ดี ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา 

  
หมวด ๒ 

วิธีเฉพาะการฝากเงิน 

                   
  

มาตรา ๖๗๒  ถ้าฝากเงิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้รับฝากไม่พึงต้องส่งคืนเป็นเงินทอง
ตราอันเดียวกันกับท่ีฝาก แต่จะต้องคืนเงินให้ครบจ านวน 

อนึ่ง ผู้รับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ แต่หากจ าต้องคืนเงินให้ครบจ านวนเท่านั้น 
แม้ว่าเงินซึ่งฝากนั้นจะได้สูญหายไปด้วยเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับฝากก็จ าต้องคืนเงินเป็นจ านวนดังว่านั้น 

  
มาตรา ๖๗๓  เมื่อใดผู้รับฝากจ าต้องคืนเงินแต่เพียงเท่าจ านวนที่ฝาก ผู้ฝากจะเรียกถอนเงิน

คืนก่อนถึงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ไม่ได้ หรือฝ่ายผู้รับฝากจะส่งคืนเงินก่อนถึงเวลานั้นก็ไม่ได้ดุจกัน 

  
หมวด ๓ 

วิธีเฉพาะส าหรับเจ้าส านักโรงแรม 

                   
  

มาตรา ๖๗๔  เจ้าส านักโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานที่อ่ืนท านองเช่นว่านั้น จะต้องรับผิด
เพ่ือความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากได้พามา 

  
มาตรา ๖๗๕  เจ้าส านักต้องรับผิดในการที่ทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหาย

หรือบุบสลายไปอย่างใด ๆ แม้ถึงว่าความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะผู้คนไปมาเข้าออก ณ 
โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้น ก็คงต้องรับผิด 

ความรับผิดนี้ ถ้าเกี่ยวด้วยเงินทองตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวน
สินค้า อัญมณี หรือของมีค่าอ่ืน ๆ ให้จ ากัดไว้เพียงห้าพันบาท เว้นแต่จะได้ฝากของมีค่าเช่นนี้ไว้แก่เจ้าส านัก
และได้บอกราคาแห่งของนั้นชัดแจ้ง[๑๓]

 

แต่เจ้าส านักไม่ต้องรับผิดเพ่ือความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือแต่สภาพ
แห่งทรัพย์สินนั้น หรือแต่ความผิดของคนเดินทาง หรือแขกอาศัยผู้นั้นเอง หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซึ่งเขา
ได้ต้อนรับ 
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มาตรา ๖๗๖  ทรัพย์สินซึ่งมิได้น าฝากบอกราคาชัดแจ้งนั้น เมื่อพบเห็นว่าสูญหายหรือบุบ
สลายขึ้น คนเดินทางหรือแขกอาศัยต้องแจ้งความนั้นต่อเจ้าส านักโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้นทันที 
มิฉะนั้นท่านว่าเจ้าส านักย่อมพ้นจากความรับผิดดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๗๔ และ ๖๗๕ 

  
มาตรา ๖๗๗  ถ้ามีค าแจ้งความปิดไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่อ่ืนท านองเช่นว่านี้ เป็น

ข้อความยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของเจ้าส านักไซร้ ท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่คนเดินทางหรือแขก
อาศัยจะได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดดังว่านั้น 

  
มาตรา ๖๗๘  ในข้อความรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์สินของคนเดินทางหรือของ

แขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่คนเดินทางหรือแขก
อาศัยออกไปจากสถานที่นั้น 

  
มาตรา ๖๗๙  เจ้าส านักชอบที่จะยึดหน่วงเครื่องเดินทางหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนของคน

เดินทางหรือแขกอาศัยอันเอาไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที่เช่นนั้นได้จนกว่าจะได้รับใช้เงินบรรดาที่ค้าง
ช าระแก่ตน เพ่ือการพักอาศัยและการอ่ืน ๆ อันได้ท าให้แก่คนเดินทางหรือแขกอาศัยตามท่ีเขาพึงต้องการนั้น 
รวมทั้งการชดใช้เงินทั้งหลายที่ได้ออกแทนไปด้วย 

เจ้าส านักจะเอาทรัพย์สินที่ได้ยึดหน่วงไว้เช่นว่านั้นออกขายทอดตลาดแล้วหักเอาเงินใช้
จ านวนที่ค้างช าระแก่ตนรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดนั้นจากเงินที่ขาย
ทรัพย์สินนั้นก็ได้ แต่ท่านมิให้เจ้าส านักใช้สิทธิดังว่านี้ จนเมื่อ 

(๑) ทรัพย์สินนั้นตกอยู่แก่ตนเป็นเวลานานถึงหกสัปดาห์ยังมิได้รับช าระหนี้สิน และ 

(๒) อย่างน้อยเดือนหนึ่งก่อนวันขายทอดตลาด ตนได้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประจ า
ท้องถิ่นฉบับหนึ่งแจ้งความจ านงที่จะขายทรัพย์สิน บอกลักษณะแห่งทรัพย์สินที่จะขายโดยย่อ กับถ้ารู้ชื่อ
เจ้าของ ก็บอกด้วย 

เมื่อขายทอดตลาดหักใช้หนี้ดังกล่าวแล้ว มีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องคืนให้แก่เจ้าของ หรือ
ฝากไว้ ณ ส านักงานฝากทรัพย์ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓๑ และ ๓๓๓ 

  
ลักษณะ ๑๑ 

ค้ าประกัน 

                   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  



มาตรา ๖๘๐  อันว่าค้ าประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ าประกัน 
ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพ่ือช าระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น 

อนึ่ง สัญญาค้ าประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ า
ประกันเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๖๘๑[๑๔]  อันค้ าประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพ่ือหนี้อันสมบูรณ์ 
หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขจะประกันไว้เพ่ือเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้จริงก็

ประกันได้ แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้รายที่ค้ าประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ า
ประกัน และระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ าประกัน เว้นแต่เป็นการค้ าประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราว
ตามมาตรา ๖๙๙ จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

สัญญาค้ าประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่ค้ าประกันไว้โดยชัดแจ้ง และผู้ค้ าประกันย่อมรับ
ผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น 

หนี้อันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม่ผูกพันลูกหนี้เพราะท าด้วยความส าคัญผิดหรือเพราะเป็นผู้ไร้
ความสามารถนั้นก็อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ได้ ถ้าหากว่าผู้ค้ าประกันรู้เหตุส าคัญผิดหรือไร้ความสามารถ
นั้นในขณะที่เข้าท าสัญญาผูกพันตน 

  
มาตรา ๖๘๑/๑[๑๕]  ข้อตกลงใดที่ก าหนดให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วม

หรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ 

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลและยินยอมเข้าผูกพันตน
เพ่ือรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีเช่นนั้นผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นย่อมไม่มี
สิทธิดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๘๘ มาตรา ๖๘๙ และมาตรา ๖๙๐[๑๖]

 

  
มาตรา ๖๘๒  ท่านว่าบุคคลจะยอมเข้าเป็นผู้รับเรือน คือเป็นประกันของผู้ค้ าประกันอีก

ชั้นหนึ่ง ก็เป็นได้ 
ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ าประกันในหนี้รายเดียวกันไซร้ ท่านว่าผู้ค้ าประกัน

เหล่านั้นมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน แม้ถึงว่าจะมิได้เข้ารับค้ าประกันรวมกัน 

  
มาตรา ๖๘๓  อันค้ าประกันอย่างไม่มีจ ากัดนั้นย่อมคุ้มถึงดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่ง

ลูกหนี้ค้างช าระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นด้วย 

  
มาตรา ๖๘๔  ผู้ค้ าประกันย่อมรับผิดเพ่ือค่าฤชาธรรมเนียมความซึ่งลูกหนี้จะต้องใช้ให้แก่

เจ้าหนี้ แต่ถ้าโจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้นั้นก่อนไซร้ ท่านว่าผู้ค้ าประกันหาต้องรับผิด
เพ่ือใช้ค่าฤชาธรรมเนียมเช่นนั้นไม่ 
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มาตรา ๖๘๕  ถ้าเม่ือบังคับตามสัญญาค้ าประกันนั้น ผู้ค้ าประกันไม่ช าระหนี้ทั้งหมดของ

ลูกหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน และอุปกรณ์ด้วยไซร้ หนี้ยังเหลืออยู่เท่าใด ท่านว่าลูกหนี้ยังคงรับผิด
ต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือนั้น 

  
มาตรา ๖๘๕/๑[๑๗]  บรรดาข้อตกลงเก่ียวกับการค้ าประกันที่แตกต่างไปจากมาตรา ๖๘๑ 

วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๘๖ มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ เป็นโมฆะ 

  
หมวด ๒ 

ผลก่อนช าระหนี้ 
                   

  
มาตรา ๖๘๖[๑๘]  เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายในหก

สิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่
หนงัสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้ าประกันหลุด
พ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น
บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้หรือผู้ค้ าประกันมีสิทธิช าระหนี้ได้ตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ค้ าประกันอาจช าระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิช าระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการช าระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับ
เจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดช าระหนี้  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้ และให้น าความในมาตรา ๗๐๑ วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างที่ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการช าระหนี้ของลูกหนี้ตามวรรค
สาม เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้ 

การช าระหนี้ของผู้ค้ าประกันตามมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ค้ าประกันตาม
มาตรา ๖๙๓ 

  
มาตรา ๖๘๗  ผู้ค้ าประกันไม่จ าต้องช าระหนี้ก่อนถึงเวลาก าหนดที่จะช าระ แม้ถึงว่าลูกหนี้จะ

ไม่อาจถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสุดสิ้นได้ต่อไปแล้ว 

  
มาตรา ๖๘๘  เมื่อเจ้าหนี้ทวงให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ช าระ

ก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้ว หรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดใน
พระราชอาณาเขต 
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มาตรา ๖๘๙  ถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ดังกล่าวมาในมาตราก่อนนั้นแล้วก็ตาม ถ้าผู้ค้ า

ประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้นั้นมีทางท่ีจะช าระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยาก
ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับการช าระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน 

  
มาตรา ๖๙๐  ถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันไซร้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ 

ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องให้ช าระหนี้เอาจากทรัพย์ซึ่งเป็นประกันนั้นก่อน 

  
มาตรา ๖๙๑[๑๙]  ในกรณีที่เจ้าหนี้ตกลงกับลูกหนี้ อันมีผลเป็นการลดจ านวนหนี้ที่มีการค้ า

ประกันรวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น ให้เจ้าหนี้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตกลงกันนั้น ถ้าลูกหนี้ได้ช าระหนี้
ตามท่ีได้ลดแล้วก็ดี ลูกหนี้ช าระหนี้ตามท่ีได้ลดไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค้ าประกันได้ช าระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี 
หรือลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามที่ได้ลดแต่ผู้ค้ าประกันได้ช าระหนี้ตามที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี ให้ผู้ค้ าประกันเป็นอันหลุด
พ้นจากการค้ าประกัน ในการช าระหนี้ของผู้ค้ าประกันดังกล่าว ผู้ค้ าประกันมีสิทธิช าระหนี้ได้แม้จะล่วงเลย
ก าหนดเวลาช าระหนี้ตามที่ได้ลดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาช าระหนี้ดังกล่าว ในกรณี
ที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวเมื่อล่วงเลยก าหนดเวลาช าระหนี้ตามที่ได้ลดแล้ว 
ให้ผู้ค้ าประกันมีสิทธิช าระหนี้ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบถึงข้อตกลง
นั้น  ทั้งนี้ ข้อตกลงที่ท าขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้แล้ว หากในข้อตกลงนั้นมีการขยายเวลาช าระหนี้
ให้แก่ลูกหนี้ มิให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา ๗๐๐[๒๐]

 

ข้อตกลงใดที่มีผลเป็นการเพ่ิมภาระแก่ผู้ค้ าประกันให้มากกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ข้อตกลง
นั้นเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๖๙๒  อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้น ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ าประกันด้วย 

                                                                                           
หมวด ๓ 

ผลภายหลังช าระหนี้ 
                   

  
มาตรา ๖๙๓  ผู้ค้ าประกันซึ่งได้ช าระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพ่ือต้นเงิน

กับดอกเบี้ยและเพ่ือการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ าประกันนั้น 

อนึ่ง ผู้ค้ าประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย 
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มาตรา ๖๙๔  นอกจากข้อต่อสู้ซึ่งผู้ค้ าประกันมีต่อเจ้าหนี้นั้น ท่านว่าผู้ค้ าประกันยังอาจยกข้อ
ต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วย 

  
มาตรา ๖๙๕  ผู้ค้ าประกันซึ่งละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้นั้น ท่านว่าย่อมสิ้น

สิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้เพียงเท่าที่ไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้ว่ามีข้อต่อสู้เช่นนั้น 
และท่ีไม่รู้นั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของตนด้วย 

  
มาตรา ๖๙๖  ผู้ค้ าประกันไม่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ได้ ถ้าว่าตนได้ช าระหนี้แทนไปโดย

มิได้บอกลูกหนี้ และลูกหนี้ยังมิรู้ความมาช าระหนี้ซ้ าอีก 

ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ค้ าประกันก็ได้แต่เพียงจะฟ้องเจ้าหนี้เพ่ือคืนลาภมิควรได้เท่านั้น 

  
มาตรา ๖๙๗  ถ้าเพราะการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้เอง เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกัน

ไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิก็ดี จ านองก็ดี จ าน าก็ดี และบุริมสิทธิอันได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้
แต่ก่อนหรือในขณะท าสัญญาค้ าประกันเพ่ือช าระหนี้นั้น ท่านว่าผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเพียง
เท่าท่ีตนต้องเสียหายเพราะการนั้น 

  
หมวด ๔ 

ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ าประกัน 

                   
  

มาตรา ๖๙๘  อันผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในขณะเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้น
ไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

  
มาตรา ๖๙๙  การค้ าประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่มีจ ากัดเวลาเป็นคุณแก่

เจ้าหนี้นั้น ท่านว่าผู้ค้ าประกันอาจเลิกเสียเพ่ือคราวอันเป็นอนาคตได้ โดยบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่เจ้าหนี้ 
ในกรณีเช่นนี้ ท่านว่าผู้ค้ าประกันไม่ต้องรับผิดในกิจการที่ลูกหนี้กระท าลงภายหลังค าบอก

กล่าวนั้นได้ไปถึงเจ้าหนี้ 
  
มาตรา ๗๐๐[๒๑]  ถ้าค้ าประกันหนี้อันจะต้องช าระ ณ เวลามีก าหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอม

ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่ผู้ค้ าประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อน
เวลานั้น 

ข้อตกลงที่ผู้ค้ าประกันท าไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนี้
ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้ 
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ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือค้ าประกันเพ่ือ
สินจ้างเป็นปกติธุระ[๒๒]

 

  
มาตรา ๗๐๑  ผู้ค้ าประกันจะขอช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อถึงก าหนดช าระก็ได้ 
ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด 

  
ลักษณะ ๑๒ 

จ านอง 

                   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗๐๒  อันว่าจ านองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ านอง เอาทรัพย์สินตรา
ไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ านอง เป็นประกันการช าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับ
จ านอง 

ผู้รับจ านองชอบที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านองก่อนเจ้าหนี้สามัญมิพักต้อง
พิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ 

  
มาตรา ๗๐๓  อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจ านองได้ไม่ว่าประเภทใด ๆ 

สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็อาจจ านองได้ดุจกัน หากว่าได้จดทะเบียนไว้แล้วตาม
กฎหมาย คือ 

(๑)[๒๓] เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 

(๒) แพ 

(๓) สัตว์พาหนะ 

(๔) สังหาริมทรัพย์อื่นใด ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ 

  
มาตรา ๗๐๔  สัญญาจ านองต้องระบุทรัพย์สินซึ่งจ านอง 

  
มาตรา ๗๐๕  การจ านองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่าใครอ่ืน

จะจ านองหาได้ไม่ 
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มาตรา ๗๐๖  บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่ภายในบังคับเงื่อนไขเช่นใด จะจ านอง
ทรัพย์สินนั้นได้แต่ภายในบังคับเงื่อนไขเช่นนั้น 

  
มาตรา ๗๐๗  บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ ว่าด้วยค้ าประกันนั้น ท่านให้ใช้ได้ในการจ านอง 

อนุโลมตามควร 

  
มาตรา ๗๐๘  สัญญาจ านองนั้นต้องมีจ านวนเงินระบุไว้เป็นเรือนเงินไทยเป็นจ านวนแน่ตรง

ตัว หรือจ านวนขั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจ านองนั้นตราไว้เป็นประกัน 

  
มาตรา ๗๐๙  บุคคลคนหนึ่งจะจ านองทรัพย์สินของตนไว้เพ่ือประกันหนี้อันบุคคลอ่ืนจะต้อง

ช าระ ก็ให้ท าได้ 
  
มาตรา ๗๑๐  ทรัพย์สินหลายสิ่งมีเจ้าของคนเดียวหรือหลายคนจะจ านองเพ่ือประกันการ

ช าระหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียว ท่านก็ให้ท าได้ 
และในการนี้คู่สัญญาจะตกลงกันดังต่อไปนี้ก็ได้ คือว่า 

(๑) ให้ผู้รับจ านองใช้สิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่งจ านองตามล าดับอันระบุไว้ 
(๒) ให้ถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเป็นประกันหนี้เฉพาะแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุไว้ 
  
มาตรา ๗๑๑  การที่จะตกลงกันไว้เสียแต่ก่อนเวลาหนี้ถึงก าหนดช าระเป็นข้อความอย่างใด

อย่างหนึ่งว่า ถ้าไม่ช าระหนี้ ให้ผู้รับจ านองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งจ านอง หรือว่าให้จัดการแก่ทรัพย์สินนั้น
เป็นประการอ่ืนอย่างใด นอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยการบังคับจ านองนั้นไซร้ ข้อตกลงเช่นนั้นท่านว่า
ไมส่มบูรณ์ 

  
มาตรา ๗๑๒  แม้ถึงว่ามีข้อสัญญาเป็นอย่างอ่ืนก็ตาม ทรัพย์สินซึ่งจ านองไว้แก่บุคคลคนหนึ่ง

นั้น ท่านว่าจะเอาไปจ านองแก่บุคคลอีกคนหนึ่งในระหว่างเวลาที่สัญญาก่อนยังมีอายุอยู่ก็ได้ 
  
มาตรา ๗๑๓  ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาจ านอง ท่านว่าผู้จ านองจะช าระหนี้

ล้างจ านองเป็นงวด ๆ ก็ได้ 
  
มาตรา ๗๑๔  อันสัญญาจ านองนั้น ท่านว่าต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 
  



มาตรา ๗๑๔/๑[๒๔]  บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการจ านองที่แตกต่างไปจากมาตรา ๗๒๘ มาตรา 
๗๒๙ และมาตรา ๗๓๕ เป็นโมฆะ 

  
หมวด ๒ 

สิทธิจ านองครอบเพียงใด 

                   
  

มาตรา ๗๑๕  ทรัพย์สินซึ่งจ านองย่อมเป็นประกันเพ่ือการช าระหนี้กับท้ังค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้
ด้วย คือ 

(๑) ดอกเบี้ย 

(๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหนี้ 
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจ านอง 

  
มาตรา ๗๑๖  จ านองย่อมครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สินซึ่งจ านองหมดทุกสิ่ง แม้จะได้ช าระหนี้

แล้วบางส่วน 

  
มาตรา ๗๑๗  แม้ว่าทรัพย์สินซึ่งจ านองจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนก็ตาม ท่านว่าจ านองก็

ยังคงครอบไปถึงส่วนเหล่านั้นหมดทุกส่วนด้วยกันอยู่นั่นเอง 

ถึงกระนั้นก็ดี ถ้าผู้รับจ านองยินยอมด้วย ท่านว่าจะโอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดไปปลอด
จากจ านองก็ให้ท าได้ แต่ความยินยอมดังว่านี้หากมิได้จดทะเบียน ท่านว่าจะยกเอาขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่
บุคคลภายนอกหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๗๑๘  จ านองย่อมครอบไปถึงทรัพย์ทั้งปวงอันติดพันอยู่กับทรัพย์สินซึ่งจ านอง แต่

ต้องอยู่ภายในบังคับซึ่งท่านจ ากัดไว้ในสามมาตราต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๗๑๙  จ านองที่ดินไม่ครอบไปถึงเรือนโรงอันผู้จ านองปลูกสร้างลงในที่ดินภายหลังวัน

จ านอง เว้นแต่จะมีข้อความกล่าวไว้โดยเฉพาะในสัญญาว่าให้ครอบไปถึง 

แต่กระนั้นก็ดี ผู้รับจ านองจะให้ขายเรือนโรงนั้นรวมไปกับท่ีดินด้วยก็ได้ แต่ผู้รับจ านองอาจใช้
บุริมสิทธิของตนได้เพียงแก่ราคาท่ีดินเท่านั้น 

  
มาตรา ๗๒๐  จ านองเรือนโรงหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งได้ท าขึ้นไว้บนดินหรือใต้ดิน ใน

ที่ดินอันเป็นของคนอ่ืนเขานั้นย่อมไม่ครอบไปถึงท่ีดินนั้นด้วย ฉันใดกลับกันก็ฉันนั้น 
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มาตรา ๗๒๑  จ านองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินซึ่งจ านอง เว้นแต่ในเมื่อผู้รับจ านอง
ได้บอกกล่าวแก่ผู้จ านองหรือผู้รับโอนแล้วว่าตนจ านงจะบังคับจ านอง 

  
หมวด ๓ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ านองและผู้จ านอง 

                   
  

มาตรา ๗๒๒  ถ้าทรัพย์สินได้จ านองแล้ว และภายหลังที่จดทะเบียนจ านองมีจดทะเบียน
ภาระจ ายอมหรือทรัพยสิทธิอย่างอ่ืน โดยผู้รับจ านองมิได้ยินยอมด้วยไซร้ ท่านว่าสิทธิจ านองย่อมเป็นใหญ่กว่า
ภาระจ ายอมหรือทรัพยสิทธิอย่างอ่ืนนั้น หากว่าเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้รับจ านองในเวลาบังคับจ านองก็ให้
ลบสิทธิที่กล่าวหลังนั้นเสียจากทะเบียน 

  
มาตรา ๗๒๓  ถ้าทรัพย์สินซึ่งจ านองบุบสลาย หรือถ้าทรัพย์สินซึ่งจ านองแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญ

หายหรือบุบสลาย เป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกันไซร้ ท่านว่าผู้รับจ านองจะบังคับจ านองเสียในทันทีก็ได้ 
เว้นแต่เมื่อเหตุนั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของผู้จ านอง และผู้จ านองก็เสนอจะจ านองทรัพย์สินอื่นแทนให้มี
ราคาเพียงพอ หรือเสนอจะรับซ่อมแซมแก้ไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควรแก่เหตุ 

  
มาตรา ๗๒๔  ผู้จ านองใดได้จ านองทรัพย์สินของตนไว้เพ่ือประกันหนี้อันบุคคลอ่ืนจะต้อง

ช าระแล้วและเข้าช าระหนี้เสียเองแทนลูกหนี้เพ่ือจะปัดป้องมิให้ต้องบังคับจ านอง ท่านว่าผู้จ านองนั้นชอบที่จะ
ได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้ตามจ านวนที่ตนได้ช าระไป 

ถ้าว่าต้องบังคับจ านอง ท่านว่าผู้จ านองชอบที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้ตามจ านวนซึ่งผู้รับ
จ านองจะได้รับใช้หนี้จากการบังคับจ านองนั้น 

  
มาตรา ๗๒๕  เมื่อบุคคลสองคนหรือกว่านั้นต่างได้จ านองทรัพย์สินแห่งตนเพ่ือประกันหนี้แต่

รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอ่ืนจะต้องช าระและมิได้ระบุล าดับไว้ไซร้ ท่านว่าผู้จ านองซึ่งได้เป็นผู้ช าระหนี้ หรือ
เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งต้องบังคับจ านองนั้นหามีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จ านองอ่ืน ๆ ต่อไปได้ไม่ 

  
มาตรา ๗๒๖  เมื่อบุคคลหลายคนต่างได้จ านองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่ง

รายเดียวอันบุคคลอ่ืนจะต้องช าระและได้ระบุล าดับไว้ด้วยไซร้ ท่านว่าการที่ผู้รับจ านองยอมปลดหนี้ให้แก่ผู้
จ านองคนหนึ่งนั้น ย่อมท าให้ผู้จ านองคนหลัง ๆ ได้หลุดพ้นด้วยเพียงขนาดที่เขาต้องรับความเสียหายแต่การ
นั้น 

  



มาตรา ๗๒๗[๒๕]  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖๙๑ มาตรา ๖๙๗ มาตรา ๗๐๐ และมาตรา ๗๐๑ 
มาใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลจ านองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอ่ืนจะต้องช าระด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๒๗/๑[๒๖]  ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้จ านองซึ่งจ านองทรัพย์สินของตนไว้เพ่ือ

ประกันหนี้อันบุคคลอ่ืนจะต้องช าระ ไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพย์สินที่จ านองในเวลาที่บังคับจ านอง
หรือเอาทรัพย์จ านองหลุด 

ข้อตกลงใดอันมีผลให้ผู้จ านองรับผิดเกินที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง หรือให้ผู้จ านองรับผิดอย่างผู้
ค้ าประกัน ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะมีอยู่ในสัญญาจ านองหรือท าเป็นข้อตกลงต่างหาก  ทั้งนี้ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่นิติบุคคลเป็นลูกหนี้และบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการตามกฎหมายหรือบุคคลที่มีอ านาจ
ควบคุมการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้จ านองทรัพย์สินของตนไว้เพ่ือประกันหนี้นั้นของนิติบุคคลและผู้
จ านองได้ท าสัญญาค้ าประกันไว้เป็นสัญญาต่างหาก[๒๗]

 

  
หมวด ๔ 

การบังคับจ านอง 

                   
  

มาตรา ๗๒๘[๒๘]  เมื่อจะบังคับจ านองนั้น ผู้รับจ านองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อน
ว่าให้ช าระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับค าบอกกล่าวนั้น ถ้าและ
ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว ผู้รับจ านองจะฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่ง
จ านองและให้ขายทอดตลาดก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผู้จ านองซึ่งจ านองทรัพย์สินของตนไว้เพ่ือประกันหนี้อัน
บุคคลอื่นต้องช าระ ผู้รับจ านองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จ านองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจ านองมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ให้ผู้จ านองเช่นว่า
นั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างช าระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว 

  
มาตรา ๗๒๙[๒๙]  ในการบังคับจ านองตามมาตรา ๗๒๘ ถ้าไม่มีการจ านองรายอ่ืนหรือ

บุริมสิทธิอ่ืนอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผู้รับจ านองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกเอาทรัพย์
จ านองหลุดภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้แทนการขายทอดตลาดก็ได้ 

(๑) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี และ 

(๒) ผู้รับจ านองแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจ านวนเงินอันค้าง
ช าระ 
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มาตรา ๗๒๙/๑[๓๐]  เวลาใด ๆ หลังจากท่ีหนี้ถึงก าหนดช าระ ถ้าไม่มีการจ านองรายอ่ืนหรือ
บุริมสิทธิอ่ืนอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผู้จ านองมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ านอง
เพ่ือให้ผู้รับจ านองด าเนินการให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ านองโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล โดยผู้รับ
จ านองต้องด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ านองภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น  ทั้งนี้ 
ให้ถอืว่าหนังสือแจ้งของผู้จ านองเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด 

ในกรณีที่ผู้รับจ านองไม่ได้ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ านองภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้จ านองพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างช าระ 
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

เมื่อผู้รับจ านองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ านองได้เงินสุทธิจ านวนเท่าใด ผู้รับจ านองต้อง
จัดสรรช าระหนี้และอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นไป ถ้ายังมีเงินเหลือก็ต้องส่งคืนให้แก่ผู้จ านอง หรือแก่บุคคลผู้ควรจะได้
เงินนั้น แต่ถ้าได้เงินน้อยกว่าจ านวนที่ค้างช าระ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗๓๓ และในกรณีท่ีผู้
จ านองเป็นบุคคลซึ่งจ านองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องช าระ ผู้จ านองย่อมรับผิดเพียงเท่าที่
มาตรา ๗๒๗/๑ ก าหนดไว้ 

  
มาตรา ๗๓๐  เมื่อทรัพย์สินอันหนึ่งอันเดียวได้จ านองแก่ผู้รับจ านองหลายคนด้วยกัน ท่านให้

ถือล าดับผู้รับจ านองเรียงตามวันและเวลาจดทะเบียน และผู้รับจ านองคนก่อนจักได้รับใช้หนี้ก่อนผู้รับจ านอง
คนหลัง 

  
มาตรา ๗๓๑  อันผู้รับจ านองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนให้เสียหายแก่ผู้รับจ านองคน

ก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจท าได้ไม่ 
  
มาตรา ๗๓๒  ทรัพย์สินซึ่งจ านองขายทอดตลาดได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ท่านให้จัดใช้

แก่ผู้รับจ านองเรียงตามล าดับ และถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีก ก็ให้ส่งมอบแก่ผู้จ านอง 

  
มาตรา ๗๓๓[๓๑]  ถ้าเอาทรัพย์จ านองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ ากว่าจ านวนเงิน

ที่ค้างช าระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจ านวนสุทธิน้อยกว่าจ านวน
เงินที่ค้างช าระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจ านวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น 

  
มาตรา ๗๓๔  ถ้าจ านองทรัพย์สินหลายสิ่งเพ่ือประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวและมิได้ระบุ

ล าดับไว้ไซร้ ท่านว่าผู้รับจ านองจะใช้สิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินนั้น ๆ ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางสิ่งก็ได้ แต่
ท่านห้ามมิให้ท าเช่นนั้นแก่ทรัพย์สินมากสิ่งกว่าที่จ าเป็นเพ่ือใช้หนี้ตามสิทธิแห่งตน 
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ถ้าผู้รับจ านองใช้สิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมกัน ท่านให้แบ่งภาระแห่งหนี้นั้น
กระจายไปตามส่วนราคาแห่งทรัพย์สินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้ระบุจ านวนเงินจ านองไว้เฉพาะทรัพย์สินแต่ละ
สิ่ง ๆ เป็นจ านวนเท่าใด ท่านให้แบ่งกระจายไปตามจ านวนเงินจ านองท่ีระบุไว้เฉพาะทรัพย์สิ่งนั้น ๆ 

แต่ถ้าผู้รับจ านองใช้สิทธิของตนบังคับแก่ทรัพย์สินอันใดอันหนึ่งแต่เพียงสิ่งเดียวไซร้ ผู้รับ
จ านองจะให้ช าระหนี้อันเป็นส่วนของตนทั้งหมดจากทรัพย์สินอันนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ท่านให้ถือว่าผู้รับ
จ านองคนถัดไปโดยล าดับย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับจ านองคนก่อนและจะเข้าบังคับจ านองแทนที่คนก่อนก็
ได้แต่เพียงเท่าจ านวนซึ่งผู้รับจ านองคนก่อนจะพึงได้รับจากทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามบทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรค
ก่อนนั้น 

  
มาตรา ๗๓๕[๓๒]  เมื่อผู้รับจ านองคนใดจะบังคับจ านองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจ านอง 

ผู้รับจ านองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน จึงจะบังคับ
จ านองได้ 

  
หมวด ๕ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจ านอง 

                   
  

มาตรา ๗๓๖  ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจ านองจะไถ่ถอนจ านองก็ได้ ถ้าหากมิได้เป็นตัวลูกหนี้หรือ
ผู้ค้ าประกัน หรือเป็นทายาทของลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกัน 

  
มาตรา ๗๓๗[๓๓]  ผู้รับโอนจะไถ่ถอนจ านองเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้าผู้รับจ านองได้บอกกล่าวว่าจะ

บังคับจ านอง ผู้รับโอนต้องไถ่ถอนจ านองภายในหกสิบวันนับแต่วันรับค าบอกกล่าว 

  
มาตรา ๗๓๘  ผู้รับโอนซึ่งประสงค์จะไถ่ถอนจ านองต้องบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่ผู้เป็น

ลูกหนี้ชั้นต้น และต้องส่งค าเสนอไปยังบรรดาเจ้าหนี้ที่ได้จดทะเบียน ไม่ว่าในทางจ านองหรือประการอ่ืน ว่าจะ
รับใช้เงินให้เป็นจ านวนอันสมควรกับราคาทรัพย์สินนั้น 

ค าเสนอนั้นให้แจ้งข้อความทั้งหลายต่อไปนี้ คือ 

(๑) ต าแหน่งแหล่งที่และลักษณะแห่งทรัพย์สินซึ่งจ านอง 

(๒) วันซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ 
(๓) ชื่อเจ้าของเดิม 

(๔) ชื่อและภูมิล าเนาของผู้รับโอน 

(๕) จ านวนเงินที่เสนอว่าจะใช้ 
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(๖) ค านวณยอดจ านวนเงินที่ค้างช าระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่ง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์และจ านวนเงินที่
จะจัดเป็นส่วนใช้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามล าดับกัน 

อนึ่ง ให้คัดส าเนารายงานจดทะเบียนของเจ้าพนักงานในเรื่องทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้น อันเจ้า
พนักงานรับรองว่าเป็นส าเนาถูกถ้วนสอดส่งไปด้วย 

  
มาตรา ๗๓๙  ถ้าเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดไม่ยอมรับค าเสนอ เจ้าหนี้คนนั้นต้องฟ้องคดีต่อศาล

ภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันมีค าเสนอเพ่ือให้ศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้น แต่ว่าเจ้าหนี้
นั้นจะต้องปฏิบัติการดังจะกล่าวต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) ออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด 

(๒) ต้องเข้าสู้ราคาเอง หรือแต่งคนเข้าสู้ราคาเป็นจ านวนเงินสูงกว่าที่ผู้รับโอนเสนอจะใช้ 
(๓) บอกกล่าวการที่ตนไม่ยอมนั้นให้ผู้รับโอนและเจ้าหนี้คนอื่น ๆ บรรดาได้จดทะเบียน กับ

ทั้งเจ้าของทรัพย์คนก่อนและลูกหนี้ชั้นต้นทราบด้วย 

  
มาตรา ๗๔๐  ถ้าขายทอดตลาดได้เงินจ านวนสุทธิล้ าจ านวนเงินที่ผู้รับโอนเสนอว่าจะใช้ ท่าน

ให้ผู้รับโอนเป็นผู้ออกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถ้าได้ไม่ถึงล้ าจ านวน ท่านให้เจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้
ขายทอดตลาดเป็นผู้ออก 

  
มาตรา ๗๔๑  เมื่อเจ้าหนี้ทั้งหลายได้สนองรับค าเสนอทั่วทุกคนแล้ว โดยแสดงออกชัดหรือ

โดยปริยายก็ดี ท่านว่าจ านองหรือบุริมสิทธิก็เป็นอันไถ่ถอนได้ด้วยผู้รับโอนใช้เงิน หรือวางเงินตามจ านวนที่
เสนอจะใช้แทนการช าระหนี้ 

  
มาตรา ๗๔๒  ถ้าการบังคับจ านองก็ดี ถอนจ านองก็ดี เป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจ านองหลุดมือ

ไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนไซร้ ท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นนั้นหามีผลย้อนหลังไม่ และ
บุริมสิทธิทั้งหลายของเจ้าหนี้แห่งผู้ที่ทรัพย์หลุดมือไปอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินและได้จดทะเบียนไว้นั้น ก็ย่อมเข้า
อยู่ในล าดับหลังบุริมสิทธิอันเจ้าหนี้ของผู้จ านอง หรือเจ้าของคนก่อนได้จดทะเบียนไว้ 

ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสิทธิใด ๆ อันมีอยู่เหนือทรัพย์สินซึ่งจ านองเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้
ได้ทรัพย์สินซึ่งจ านองไว้แต่ก่อนได้ระงับไปแล้วด้วยเกลื่อนกลืนกันในขณะที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาไซร้ สิทธินั้นท่าน
ให้กลับคืนมาเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้นั้นได้อีก ในเมื่อทรัพย์สินซึ่งจ านองกลับหลุดมือไป 

  
มาตรา ๗๔๓  ถ้าผู้รับโอนได้ท าให้ทรัพย์สินซึ่งจ านองเสื่อมราคาลงเพราะการกระท าหรือ

ความประมาทเลินเล่อแห่งตน เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ทั้งหลายผู้มีสิทธิจ านองหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นต้อง
เสียหายไซร้ ท่านว่าผู้รับโอนจะต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายนั้น อย่างไรก็ดี อันผู้รับโอนจะเรียกเอาเงินจ านวน
ใด ๆ ซึ่งตนได้ออกไป หรือเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตนได้ท าให้ทรัพย์สินดีขึ้นนั้น ท่านว่าหาอาจจะเรียกได้ไม่ 



เว้นแต่ที่เป็นการท าให้ทรัพย์สินนั้นงอกราคาข้ึน และจะเรียกได้เพียงเท่าจ านวนราคาที่งอกขึ้นเมื่อขาย
ทอดตลาดเท่านั้น 

  
หมวด ๖ 

ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจ านอง 

                   
  

มาตรา ๗๔๔[๓๔]  อันจ านองย่อมระงับสิ้นไป 

(๑) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอ่ืนใดมิใช่เหตุอายุความ 

(๒) เมื่อปลดจ านองให้แก่ผู้จ านองด้วยหนังสือเป็นส าคัญ 

(๓) เมื่อผู้จ านองหลุดพ้น 

(๔) เมื่อถอนจ านอง 

(๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ านองตามค าสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจ านองหรือ
ถอนจ านอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒๙/๑ 

(๖) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองนั้นหลุด 

  
มาตรา ๗๔๕  ผู้รับจ านองจะบังคับจ านองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่

จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างช าระในการจ านองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ 
  
มาตรา ๗๔๖  การช าระหนี้ไม่ว่าครั้งใด ๆ สิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนก็ดี การระงับหนี้อย่างใด ๆ 

ก็ดี การตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านองหรือหนี้อันจ านองเป็นประกันนั้นเป็นประการใดก็ดี ท่านว่าต้องน า
ความไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเมื่อมีค าขอร้องของผู้มีส่วนได้เสีย มิฉะนั้นท่านห้ามมิให้ยกข้ึนเป็น
ข้อต่อสู้บุคคลภายนอก 

  
ลักษณะ ๑๓ 

จ าน า 

                   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗๔๗  อันว่าจ าน านั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ าน า ส่งมอบ
สังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ าน า เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ 
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มาตรา ๗๔๘  การจ าน านั้นย่อมเป็นประกันเพ่ือการช าระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย 

คือ 

(๑) ดอกเบี้ย 

(๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ช าระหนี้ 
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจ าน า 

(๔) ค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษาทรัพย์สินซึ่งจ าน า 

(๕) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต่ความช ารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินจ าน าซึ่ง
ไม่เห็นประจักษ์ 

  
มาตรา ๗๔๙  คู่สัญญาจ าน าจะตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจ าน าไว้ก็

ได้ 
  
มาตรา ๗๕๐  ถ้าทรัพย์สินที่จ าน าเป็นสิทธิซึ่งมีตราสาร และมิได้ส่งมอบตราสารนั้นให้แก่ผู้รับ

จ าน า ทั้งมิได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจ าน าแก่ลูกหนี้แห่งสิทธินั้นด้วยไซร้ ท่านว่าการจ าน าย่อมเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๗๕๑  ถ้าจ าน าตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลเพ่ือเขาสั่ง ท่านห้ามมิให้ยกข้ึนเป็นข้อ

ต่อสู้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้สลักหลังไว้ที่ตราสารให้ปรากฏการจ าน าเช่นนั้น 

อนึ่ง ในการนี้ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งตราสาร 

  
มาตรา ๗๕๒  ถ้าจ าน าตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามและจะโอนกันด้วยสลักหลัง

ไม่ได้ ท่านว่าต้องจดข้อความแสดงการจ าน าไว้ให้ปรากฏในตราสารนั้นเอง และท่านห้ามมิให้ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้
ลูกหนี้แห่งตราสารหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้บอกกล่าวการจ าน านั้นให้ทราบถึงลูกหนี้แห่งตราสาร 

  
มาตรา ๗๕๓  ถ้าจ าน าใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บริษัท

หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้จดลงทะเบียนการจ าน านั้นไว้ในสมุดของบริษัทตามบทบัญญัติทั้งหลายใน
ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยการโอนหุ้นหรือหุ้นกู้ 

  
มาตรา ๗๕๔  ถ้าสิทธิซึ่งจ าน านั้นถึงก าหนดช าระก่อนหนี้ซึ่งประกันไว้นั้นไซร้ ท่านว่าลูกหนี้

แห่งสิทธิต้องส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธิให้แก่ผู้รับจ าน า และทรัพย์สินนั้นก็กลายเป็นของจ าน าแทน
สิทธิซึ่งจ าน า 



ถ้าสิทธิซึ่งจ าน านั้นเป็นมูลหนี้ซึ่งต้องช าระเป็นเงิน และถึงก าหนดช าระก่อนหนี้ซึ่งประกันไว้
นั้นไซร้ ท่านว่าต้องใช้เงินให้แก่ผู้รับจ าน าและผู้จ าน าร่วมกัน ถ้าและเขาทั้งสองนั้นไม่ปรองดองตกลงกันได้ ท่าน
ว่าแต่ละคนชอบที่จะเรียกให้วางเงินจ านวนนั้นไว้ ณ ส านักงานฝากทรัพย์ได้เพ่ือประโยชน์อันร่วมกัน 

  
มาตรา ๗๕๕  ถ้าจ าน าสิทธิ ท่านห้ามมิให้ท าสิทธินั้นให้สิ้นไป หรือแก้ไขสิทธินั้นให้เสียหายแก่

ผู้รับจ าน าโดยผู้รับจ าน ามิได้ยินยอมด้วย 

  
มาตรา ๗๕๖  การที่จะตกลงกันไว้เสียแต่ก่อนเวลาหนี้ถึงก าหนดช าระเป็นข้อความอย่างใด

อย่างหนึ่งว่า ถ้าไม่ช าระหนี้ ให้ผู้รับจ าน าเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินจ าน า หรือให้จัดการแก่ทรัพย์สินนั้นเป็น
ประการอ่ืนนอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยการบังคับจ าน านั้นไซร้ ข้อตกลงเช่นนั้นท่านว่าไม่สมบูรณ์ 

  
มาตรา ๗๕๗  บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๑๓ นี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่สัญญาจ าน าที่ท ากับผู้

ตั้งโรงรับจ าน าโดยอนุญาตรัฐบาลแต่เพียงที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับว่าด้วยโรงจ าน า 

  
หมวด ๒ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้จ าน าและผู้รับจ าน า 

                   
  

มาตรา ๗๕๘  ผู้รับจ าน าชอบที่จะยึดของจ าน าไว้ได้ทั้งหมดจนกว่าจะได้รับช าระหนี้และค่า
อุปกรณ์ครบถ้วน 

  
มาตรา ๗๕๙  ผู้รับจ าน าจ าต้องรักษาทรัพย์สินจ าน าไว้ให้ปลอดภัย และต้องสงวนทรัพย์สิน

จ าน านั้นเช่นอย่างวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง 

  
มาตรา ๗๖๐  ถ้าผู้รับจ าน าเอาทรัพย์สินซึ่งจ าน าออกใช้เอง หรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้

สอย หรือเก็บรักษาโดยผู้จ าน ามิได้ยินยอมด้วยไซร้ ท่านว่าผู้รับจ าน าจะต้องรับผิดเพ่ือที่ทรัพย์สินจ าน านั้นสูญ
หาย หรือบุบสลายไปอย่างใด ๆ แม้ท้ังเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร ๆ ก็คงจะต้องสูญ
หาย หรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

  
มาตรา ๗๖๑  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญา หากมีดอกผลนิตินัยงอกจากทรัพย์สิน

นั้นอย่างไร ท่านให้ผู้รับจ าน าจัดสรรใช้เป็นค่าดอกเบี้ยอันค้างช าระแก่ตน และถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างช าระ ท่านให้
จัดสรรใช้ต้นเงินแห่งหนี้อันได้จ าน าทรัพย์สินเป็นประกันนั้น 

  



มาตรา ๗๖๒  ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันควรแก่การบ ารุงรักษาทรัพย์สินจ าน านั้น ผู้จ าน าจ าต้อง
ชดใช้ให้แก่ผู้รับจ าน า เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญา 

  
มาตรา ๗๖๓  ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีดังจะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อพ้นหกเดือนนับแต่วันส่งคืน หรือ

ขายทอดตลาดทรัพย์สินจ าน า คือ 

(๑) ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันผู้รับจ าน าก่อให้เกิดแก่ทรัพย์สินจ าน า 

(๒) ฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาทรัพย์สินจ าน า 

(๓) ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแก่ผู้รับจ าน า เพราะความช ารุด
บกพร่องในทรัพย์สินจ าน าซึ่งไม่เห็นประจักษ์ 

  
หมวด ๓ 

การบังคับจ าน า 

                   
  

มาตรา ๗๖๔  เมื่อจะบังคับจ าน า ผู้รับจ าน าต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนว่า ให้
ช าระหนี้และอุปกรณ์ภายในเวลาอันควรซึ่งก าหนดให้ในค าบอกกล่าวนั้น 

ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว ผู้รับจ าน าชอบที่จะเอาทรัพย์สินซึ่งจ าน าออกขาย
ได้ แต่ต้องขายทอดตลาด 

อนึ่ง ผู้รับจ าน าต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จ าน าบอกเวลาและสถานที่ซึ่งจะขาย
ทอดตลาดด้วย 

  
มาตรา ๗๖๕  ถ้าไม่สามารถจะบอกกล่าวก่อนได้ ผู้รับจ าน าจะเอาทรัพย์สินจ าน าออกขาย

ทอดตลาดเสียในเมื่อหนี้ค้างช าระมาล่วงเวลาเดือนหนึ่งแล้วก็ให้ท าได้ 
  
มาตรา ๗๖๖  ถ้าจ าน าตั๋วเงิน ท่านให้ผู้รับจ าน าเก็บเรียกเงินตามตั๋วเงินนั้นในวันถึงก าหนด 

ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวก่อน 

  
มาตรา ๗๖๗  เมื่อบังคับจ าน าได้เงินจ านวนสุทธิเท่าใด ท่านว่าผู้รับจ าน าต้องจัดสรรช าระหนี้

และอุปกรณ์เพ่ือให้เสร็จสิ้นไป และถ้ายังมีเงินเหลือก็ต้องส่งคืนให้แก่ผู้จ าน า หรือแก่บุคคลผู้ควรจะได้เงินนั้น 

ถ้าได้เงินน้อยกว่าจ านวนค้างช าระ ท่านว่าลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับใช้ในส่วนที่ขาดอยู่นั้น 

  



มาตรา ๗๖๘  ถ้าจ าน าทรัพย์สินหลายสิ่งเพ่ือประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียว ท่านว่าผู้รับ
จ าน าจะเลือกเอาทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกขายก็ได้ แต่จะขายจนเกินกว่าที่จ าเป็นเพ่ือใช้เงินตามสิทธิแห่งตน
นั้นหาได้ไม่ 
  

หมวด ๔ 

ความระงับสิ้นไปแห่งการจ าน า 

                   
  

มาตรา ๗๖๙  อันจ าน าย่อมระงับสิ้นไป 

(๑) เมื่อหนี้ซึ่งจ าน าเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอ่ืนมิใช่เพราะอายุความ 
หรือ 

(๒) เมื่อผู้รับจ าน ายอมให้ทรัพย์สินจ าน ากลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จ าน า 

  
ลักษณะ ๑๔ 

เก็บของในคลังสินค้า 

                   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗๗๐  อันว่านายคลังสินค้านั้น คือบุคคลผู้รับท าการเก็บรักษาสินค้าเพ่ือบ าเหน็จเป็น
ทางค้าปกติของตน 

  
มาตรา ๗๗๑  บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยฝากทรัพย์นั้นท่านให้

น ามาใช้บังคับแก่การเก็บของในคลังสินค้าด้วยเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณะนี้ 
  
มาตรา ๗๗๒  บทบัญญัติมาตรา ๖๑๖, ๖๑๙, ๖๒๓, ๖๒๕, ๖๓๐, ๖๓๑ และ ๖๓๒ อันว่า

ด้วยการรับขนนั้น ท่านให้น ามาใช้บังคับแก่การเก็บของในคลังสินค้า อนุโลมตามควรแก่บท 

  
มาตรา ๗๗๓  นายคลังสินค้าจ าต้องยอมให้ผู้ทรงใบรับของคลังสินค้า หรือผู้ทรงประทวน

สินค้าตรวจสินค้าและเอาตัวอย่างไปได้ในเวลาอันควรระหว่างเวลาท างานทุกเม่ือ 

  



มาตรา ๗๗๔  นายคลังสินค้าจะเรียกให้ผู้ฝากถอนสินค้าไปก่อนสิ้นระยะเวลาที่ตกลงกันไว้นั้น 
ท่านว่าหาอาจท าได้ไม่ ถ้าไม่มีก าหนดเวลาส่งคืนสินค้า นายคลังสินค้าจะส่งคืนได้ต่อเมื่อบอกกล่าวให้ผู้ฝาก
ทราบล่วงหน้าเดือนหนึ่ง แต่ท่านมิให้ผู้ฝากต้องถูกบังคับให้ถอนสินค้าไปก่อนเวลาล่วงแล้วสองเดือน นับแต่
วันที่ได้ส่งมอบฝากไว้ 
  

หมวด ๒ 

ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า 

                   
  

มาตรา ๗๗๕  ถ้าผู้ฝากต้องการไซร้ นายคลังสินค้าต้องส่งมอบเอกสารซึ่งเอาออกจากทะเบียน
มีต้นขั้วเฉพาะการอันมีใบรับของคลังสินค้าฉบับหนึ่ง และประทวนสนิค้าฉบับหนึ่งให้แก่ผูฝ้าก 

  
มาตรา ๗๗๖  อันใบรับของคลังสินค้านั้น ย่อมให้สิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลักหลังโอนกรรมสิทธิ์ใน

สินค้าไปเป็นของผู้อ่ืนได้ 
  
มาตรา ๗๗๗  อันประทวนสินค้านั้น ย่อมให้สิทธิแก่ผู้ฝากที่จะสลักหลังจ าน าสินค้าซึ่งจดแจ้ง

ไว้ในประทวนได้ โดยไม่ต้องส่งมอบสินค้านั้นแก่ผู้รับสลักหลัง 

แต่ว่าเมื่อผู้ฝากประสงค์จะจ าน าสินค้า ต้องแยกประทวนออกเสียจากใบรับของคลังสินค้า 
และส่งมอบประทวนนั้นให้แก่ผู้รับสลักหลัง 

  
มาตรา ๗๗๘  ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า ต้องมีเลขล าดับตรงกันกับเลขในต้นขั้ว 

และลงลายมือชื่อของนายคลังสินค้า 

อนึ่ง ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้านั้น ท่านให้มีรายละเอียดดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ชื่อหรือยี่ห้อ และส านักของผู้ฝาก 

(๒) ที่ตั้งคลังสินค้า 

(๓) ค่าบ าเหน็จส าหรับเก็บรักษา 

(๔) สภาพของสินค้าท่ีเก็บรักษา และน้ าหนักหรือขนาดแห่งสินค้านั้น กับท้ังสภาพ จ านวน 
และเครื่องหมายหีบห่อ 

(๕) สถานที่และวันออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้านั้น 

(๖) ถ้าได้ก าหนดกันไว้ว่าให้เก็บสินค้าไว้ชั่วเวลาเท่าใดให้แจ้งก าหนดนั้นด้วย 

(๗) ถ้าของที่เก็บรักษามีประกันภัย ให้แสดงจ านวนเงินที่ประกันภัยก าหนดเวลาที่ประกันภัย 
และชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัยด้วย 

อนึ่ง นายคลังสินค้าต้องจดรายละเอียดทั้งนี้ลงไว้ในต้นขั้วด้วย 



  
มาตรา ๗๗๙  อันใบรับของคลังสินค้าก็ดี ประทวนสินค้าก็ดี ท่านว่าหาอาจออกให้หรือสลัก

หลังให้แก่ผู้ถือได้ไม่ 
  
มาตรา ๗๘๐  เมื่อใดผู้ฝากสลักหลังประทวนสินค้าให้แก่ผู้รับจ าน า คู่สัญญาต้องจดแจ้งการที่

สลักหลังนั้นลงไว้ในใบรับของคลังสินค้าด้วย 

ถ้ามิได้จดแจ้งไว้ดังนั้น ท่านว่าการจ าน านั้นหาอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ซื้อสินค้าสืบไปนั้นได้ไม่ 
  
มาตรา ๗๘๑  เมื่อประทวนสินค้าได้สลักหลังและส่งมอบแก่ผู้รับจ าน าแล้ว ให้ผู้ฝากกับผู้รับ

จ าน าจดลงไว้ในประทวนสินค้าเป็นส าคัญ ว่าได้จดข้อความตามที่บัญญัติในมาตราก่อนไว้ในใบรับของ
คลังสินค้าแล้ว 

  
มาตรา ๗๘๒  เมื่อใดผู้ฝากจ าน าสินค้าและส่งมอบประทวนสินค้าแก่ผู้รับสลักหลังแล้ว ผู้รับ

สลักหลังเช่นนั้นต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่นายคลังสินค้าให้ทราบจ านวนหนี้ซึ่งจ าน าสินค้านั้นเป็นประกัน ทั้ง
จ านวนดอกเบี้ยและวันอันหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระ เมื่อนายคลังสินค้าได้รับค าบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วต้องจด
รายการทั้งนั้นลงในต้นขั้ว 

ถ้าและมิได้จดในต้นขั้วเช่นนั้น ท่านว่าการจ าน านั้นหาอาจจะยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้
ทั้งหลายของผู้ฝากได้ไม่ 

  
มาตรา ๗๘๓  ผู้ทรงเอกสารอันมีทั้งใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้านั้น จะให้นาย

คลังสินค้าแยกสินค้าท่ีเก็บรักษาไว้ออกเป็นหลายส่วนและให้ส่งมอบเอกสารแก่ตนส่วนละใบก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
ผู้ทรงเอกสารต้องคืนเอกสารเดิมแก่นายคลังสินค้า 

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการแยกสินค้าและการส่งมอบเอกสารใหม่นั้น ผู้ทรงเอกสารต้องรับใช้ 
  
มาตรา ๗๘๔  กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่เก็บรักษาไว้นั้น ท่านว่าอาจโอนได้แต่ด้วยสลักหลังใบรับ

ของคลังสินค้าเท่านั้น 

  
มาตรา ๗๘๕  สินค้าซึ่งเก็บรักษาไว้นั้นอาจจ าน าได้แต่ด้วยสลักหลังประทวนสินค้า เมื่อ

ประทวนสินค้าได้สลักหลังแล้ว สินค้านั้นจะจ าน าแก่ผู้อ่ืนอีกชั้นหนึ่งด้วยสลักหลังใบรับของคลังสินค้าอย่าง
เดียวกับสลักหลังประทวนสินค้านั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๗๘๖  ตราบใดสินค้าที่เก็บรักษาไว้ไม่ได้จ าน า ท่านว่าจะโอนใบรับของคลังสินค้าและ

ประทวนสินค้าไปต่างหากจากกันไม่ได้อยู่ตราบนั้น 



  
มาตรา ๗๘๗  ในการสลักหลังลงในประทวนสินค้าครั้งแรกนั้น ต้องจดแจ้งจ านวนหนี้ที่จ าน า

สินค้าเป็นประกัน ทั้งจ านวนดอกเบี้ยที่จะต้องช าระและวันที่หนี้จะถึงก าหนดช าระด้วย 

  
มาตรา ๗๘๘  อันสินค้าที่เก็บรักษาไว้ในคลังนั้น จะรับเอาไปได้แต่เมื่อเวนคืนใบรับของ

คลังสินค้า 

  
มาตรา ๗๘๙  ถ้าได้แยกประทวนสินค้าออกสลักหลังจ าน าแล้ว จะรับเอาสินค้าได้แต่เมื่อ

เวนคืนทั้งใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า 

แต่ว่าผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าอาจให้คืนสินค้าแก่ตนได้ในเวลาใด ๆ เมื่อวางเงินแก่นาย
คลังสินค้าเต็มจ านวนหนี้ซึ่งลงไว้ในประทวนสินค้า กับทั้งดอกเบี้ยจนถึงวันก าหนดช าระหนี้นั้นด้วย 

อนึ่ง จ านวนเงินที่วางเช่นนี้นายคลังสินค้าต้องช าระแก่ผู้ทรงประทวนสินค้าในเมื่อเขาเวนคืน
ประทวนนั้น 

  
มาตรา ๗๙๐  ถ้าหนี้ซึ่งสินค้าจ าน าเป็นประกันมิได้ช าระเมื่อวันถึงก าหนดไซร้ ผู้ทรงประทวน

สินค้าเม่ือได้ยื่นค าคัดค้านตามระเบียบแล้ว ชอบที่จะให้นายคลังสินค้าขายทอดตลาดสินค้านั้นได้ แต่ท่านห้าม
มิให้ขายทอดตลาดก่อนแปดวันนับแต่วันคัดค้าน 

  
มาตรา ๗๙๑  ผู้ทรงประทวนสินค้าต้องมีจดหมายบอกกล่าวให้ผู้ฝากทราบเวลาและสถานที่

จะขายทอดตลาด 

  
มาตรา ๗๙๒  นายคลังสินค้าต้องหักเงินที่ค้างช าระแก่ตนเนื่องด้วยการเก็บรักษาสินค้านั้น

จากจ านวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดได้ และเมื่อผู้ทรงประทวนสินค้าน าประทวนมาเวนคืน ต้องเอาเงินที่เหลือ
นั้นให้ตามจ านวนที่ค้างช าระแก่เขา 

ถ้ามีเงินเหลือเท่าใด ต้องใช้แก่ผู้รับจ าน าคนหลังเมื่อเขาเวนคืนใบรับของคลังสินค้าหรือถ้าไม่
มีผู้รับจ าน าคนหลัง หรือผู้รับจ าน าคนหลังได้รับช าระหนี้แล้ว ก็ให้ช าระเงินที่เหลืออยู่นั้นแก่ผู้ทรงใบรับของ
คลังสินค้า 

  
มาตรา ๗๙๓  ถ้าจ านวนเงินสุทธิที่ขายทอดตลาดได้ไม่พอช าระหนี้แก่ผู้ทรงประทวนสินค้า

ไซร้ นายคลังสินค้าต้องคืนประทวนสินค้าแก่เขา กับจดบอกจ านวนเงินที่ได้ช าระลงไว้ในประทวนสินค้านั้น 
แล้วจดลงไว้ในสมุดบัญชีของตนด้วย 

  



มาตรา ๗๙๔  ผู้ทรงประทวนสินค้ามีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาจ านวนเงินที่ยังค้างช าระนั้นแก่ผู้สลัก
หลังคนก่อน ๆ ทั้งหมด หรือแต่คนใดคนหนึ่งได้ แต่ต้องได้ขายทอดตลาดภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันคัดค้าน 

อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ฟ้องไล่เบี้ยเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันขายทอดตลาด 

  
มาตรา ๗๙๕  บทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยตั๋วเงินนั้น ท่านให้ใช้ได้ถึง

ประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าซึ่งได้สลักหลังอย่างประทวนสินค้านั้นด้วย เพียงที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติ
ทั้งหลายในลักษณะนี้ 

  
มาตรา ๗๙๖  ถ้าเอกสารมีทั้งใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าหรือแต่อย่างหนึ่งอย่าง

ใดสูญหายไป เมื่อผู้ทรงเอกสารนั้น ๆ ให้ประกันตามสมควรแล้วจะให้นายคลังสินค้าออกให้ใหม่ก็ได้ 
ในกรณีเช่นนี้นายคลังสินค้าต้องจดหมายลงไว้ในต้นขั้วเป็นส าคัญ 

  
ลักษณะ ๑๕ 

ตัวแทน 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗๙๗  อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าตัวแทน มี
อ านาจท าการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะท าการดังนั้น 

อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้ 
  
มาตร ๗๙๘  กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องท าเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพ่ือ

กิจการอันนั้นก็ต้องท าเป็นหนังสือด้วย 

กิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้อง
มีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย 

  
มาตรา ๗๙๙  ตัวการคนใดใช้บุคคลผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทน ท่านว่าตัวการคนนั้นย่อม

ต้องผูกพันในกิจการที่ตัวแทนกระท า 

  



มาตรา ๘๐๐  ถ้าตัวแทนได้รับมอบอ านาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะท าการแทนตัวการได้แต่
เพียงในสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือให้กิจอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นส าเร็จลุล่วงไป 

  
มาตรา ๘๐๑  ถ้าตัวแทนได้รับมอบอ านาจทั่วไป ท่านว่าจะท ากิจใด ๆ ในทางจัดการแทน

ตัวการก็ย่อมท าได้ทุกอย่าง 

แตก่ารเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าหาอาจจะท าได้ไม่ คือ 

(๑) ขายหรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ 
(๒) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่าสามปีข้ึนไป 

(๓) ให้ 
(๔) ประนีประนอมยอมความ 

(๕) ยื่นฟ้องต่อศาล 

(๖) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 

  
มาตรา ๘๐๒  ในเหตุฉุกเฉิน เพ่ือจะป้องกันมิให้ตัวการต้องเสียหาย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อน

ว่าตัวแทนจะท าการใด ๆ เช่นอย่างวิญญูชนจะพึงกระท า ก็ย่อมมีอ านาจจะท าได้ทั้งสิ้น 

  
มาตรา ๘๐๓  ตัวแทนไม่มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จ เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงกันไว้ในสัญญาว่ามี

บ าเหน็จ หรือทางการที่คู่สัญญาประพฤติต่อกันนั้นเป็นปริยายว่ามีบ าเหน็จ หรือเคยเป็นธรรมเนียมมีบ าเหน็จ 

  
มาตรา ๘๐๔  ถ้าในสัญญาอันเดียวตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลายคนเพ่ือแก่การอันเดียวกัน

ไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตัวแทนจะต่างคนต่างท าการนั้น ๆ แยกกันไม่ได้ 
  
มาตรา ๘๐๕  ตัวแทนนั้น เมื่อไม่ได้รับความยินยอมของตัวการจะเข้าท านิติกรรมอันใดใน

นามของตัวการท ากับตนเองในนามของตนเองหรือในฐานเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ เว้นแต่นิติ
กรรมนั้นมีเฉพาะแต่การช าระหนี้ 

  
มาตรา ๘๐๖  ตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อจะกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสัญญาใด ๆ 

ซึ่งตัวแทนได้ท าไว้แทนตนก็ได้ แต่ถ้าตัวการผู้ใดได้ยอมให้ตัวแทนของตนท าการออกหน้าเป็นตัวการไซร้ ท่าน
ว่าตัวการผู้นั้นหาอาจจะท าให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และเขาขวนขวายได้มา
แต่ก่อนที่รู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไม่ 

  
หมวด ๒ 

หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ 



                   
  

มาตรา ๘๐๗  ตัวแทนต้องท าการตามค าสั่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายของตัวการเมื่อไม่มี
ค าสั่งเช่นนั้น ก็ต้องด าเนินตามทางที่เคยท ากันมาในกิจการค้าขายอันเขาให้ตนท าอยู่นั้น 

อนึ่ง บทบัญญัติมาตรา ๖๕๙ ว่าด้วยการฝากทรัพย์นั้น ท่านให้น ามาใช้ด้วยโดยอนุโลมตาม
ควร 

  
มาตรา ๘๐๘  ตัวแทนต้องท าการด้วยตนเอง เว้นแต่จะมีอ านาจใช้ตัวแทนช่วงท าการได้ 
  
มาตรา ๘๐๙  เมื่อตัวการมีประสงค์จะทราบความเป็นไปของการที่ได้มอบหมายแก่ตัวแทน

นั้นในเวลาใด ๆ ซึ่งสมควรแก่เหตุ ตัวแทนก็ต้องแจ้งให้ตัวการทราบ อนึ่ง เมื่อการเป็นตัวแทนนั้นสิ้นสุดลงแล้ว 
ตัวแทนต้องแถลงบัญชีด้วย 

  
มาตรา ๘๑๐  เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนบรรดาที่ตัวแทนได้รับไว้เกี่ยวด้วยการเป็นตัวแทน

นั้น ท่านว่าตัวแทนต้องส่งให้แก่ตัวการจงสิ้น 

อนึ่ง สิทธิทั้งหลายซึ่งตัวแทนขวนขวายได้มาในนามของตนเองแต่โดยฐานที่ท าการแทน
ตัวการนั้น ตัวแทนก็ต้องโอนให้แก่ตัวการจงสิ้น 

  
มาตรา ๘๑๑  ถ้าตัวแทนเอาเงินซึ่งควรจะได้ส่งแก่ตัวการ หรือซึ่งควรจะใช้ในกิจของตัวการ

นั้นไปใช้สอยเป็นประโยชน์ตนเสีย ท่านว่าตัวแทนต้องเสียดอกเบี้ยในเงินนั้นนับแต่วันที่ได้เอาไปใช้ 
  
มาตรา ๘๑๒  ถ้ามีความเสียหายเกิดข้ึนอย่างใด ๆ เพราะความประมาทเลินเล่อของตัวแทนก็

ดี เพราะไม่ท าการเป็นตัวแทนก็ดี หรือเพราะท าการโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจก็ดี ท่านว่า
ตัวแทนจะต้องรับผิด 

  
มาตรา ๘๑๓  ตัวแทนผู้ใดตั้งตัวแทนช่วงตามท่ีตัวการระบุตัวให้ตั้ง ท่านว่าตัวแทนผู้นั้น

จะต้องรับผิดแต่เพียงในกรณีที่ตนได้รู้ว่าตัวแทนช่วงนั้นเป็นผู้ที่ไม่เหมาะแก่การ หรือเป็นผู้ที่ไม่สมควรไว้วางใจ
แล้วและมิได้แจ้งความนั้นให้ตัวการทราบหรือมิได้เลิกถอนตัวแทนช่วงนั้นเสียเอง 

  
มาตรา ๘๑๔  ตัวแทนช่วงย่อมรับผิดโดยตรงต่อตัวการฉันใดกลับกันก็ฉันนั้น 

  
หมวด ๓ 

หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน 



                   
  

มาตรา ๘๑๕  ถ้าตัวแทนมีประสงค์ไซร้ ตัวการต้องจ่ายเงินทดรองให้แก่ตัวแทนตามจ านวนที่
จ าเป็น เพ่ือท าการอันมอบหมายแก่ตัวแทนนั้น 

  
มาตรา ๘๑๖  ถ้าในการจัดท ากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนนั้น ตัวแทนได้ออกเงินทดรอง

หรือออกเงินค่าใช้จ่ายไป ซึ่งพิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเป็นการจ าเป็นได้ไซร้ ท่านว่าตัวแทนจะเรียกเอาเงิน
ชดใช้จากตัวการ รวมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้ออกเงินไปนั้นด้วยก็ได้ 

ถ้าในการจัดท ากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนนั้น ตัวแทนต้องรับภาระเป็นหนี้ขึ้นอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งพิเคราะห์ตามเหตุควรนับว่าเป็นการจ าเป็นได้ไซร้ ท่านว่าตัวแทนจะเรียกให้ตัวการช าระหนี้แทนตน
ก็ได้ หรือถ้ายังไม่ถึงเวลาก าหนดช าระหนี้ จะให้ตัวการให้ประกันอันสมควรก็ได้ 

ถ้าในการจัดท ากิจการอันเขามอบหมายแก่ตนนั้น เป็นเหตุให้ตัวแทนต้องเสียหายอย่างหนึ่ง
อย่างใด มิใช่เป็นเพราะความผิดของตนเองไซร้ ท่านว่าตัวแทนจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากตัวการก็ได้ 

  
มาตรา ๘๑๗  ในกรณีที่มีบ าเหน็จตัวแทนถ้าไม่มีข้อสัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่านว่า

บ าเหน็จนั้นพึงจ่ายให้ต่อเมื่อการเป็นตัวแทนได้สุดสิ้นลงแล้ว 

  
มาตรา ๘๑๘  การในหน้าที่ตัวแทนส่วนใดตัวแทนได้ท ามิชอบในส่วนนั้น ท่านว่าตัวแทนไม่มี

สิทธิจะได้บ าเหน็จ 

  
มาตรา ๘๑๙  ตัวแทนชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินอย่างใด ๆ ของตัวการอันตกอยู่ในความ

ครอบครองของตนเพราะเป็นตัวแทนนั้นเอาไว้ได้ จนกว่าจะได้รับเงินบรรดาค้างช าระแก่ตนเพราะการเป็น
ตัวแทน 

  
หมวด ๔ 

ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก 

                   
  

มาตรา ๘๒๐  ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือ
ตัวแทนช่วงได้ท าไปภายในขอบอ านาจแห่งฐานตัวแทน 

  



มาตรา ๘๒๑  บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้ว
ยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน 

  
มาตรา ๘๒๒  ถ้าตัวแทนท าการอันใดเกินอ านาจตัวแทน แต่ทางปฏิบัติของตัวการท าให้

บุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าการอันนั้นอยู่ภายในขอบอ านาจของตัวแทนไซร้ ท่านให้ใช้
บทบัญญัติมาตราก่อนนี้เป็นบทบังคับ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๘๒๓  ถ้าตัวแทนกระท าการอันใดอันหนึ่งโดยปราศจากอ านาจก็ดี หรือท านอกท า

เหนือขอบอ านาจก็ดี ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันตัวการ เว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันแก่การนั้น 

ถ้าตัวการไม่ให้สัตยาบัน ท่านว่าตัวแทนย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยล าพังตนเอง 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นได้รู้อยู่ว่าตนท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือท านอกเหนือขอบอ านาจ 

  
มาตรา ๘๒๔  ตัวแทนคนใดท าสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิล าเนาใน

ต่างประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนนั้นจะต้องรับผิดตามสัญญานั้นแต่ล าพังตนเอง แม้ทั้งชื่อของตัวการจะได้
เปิดเผยแล้ว เว้นแต่ข้อความแห่งสัญญาจะแย้งกันกับความรับผิดของตัวแทน 

  
มาตรา ๘๒๕  ถ้าตัวแทนเข้าท าสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่อามิสสินจ้างเป็น

ทรัพย์สินอย่างใด ๆ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนอันบุคคลภายนอกได้ให้เป็นลาภส่วนตัวก็ดี หรือให้ค ามั่นว่าจะให้ก็
ดี ท่านว่าตัวการหาต้องผูกพันในสัญญาซึ่งตัวแทนของตนได้ท านั้นไม่ เว้นแต่ตัวการจะได้ยินยอมด้วย 

  
หมวด ๕ 

ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน 

                   
  

มาตรา ๘๒๖  อันสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปด้วยตัวการถอนตัวแทน หรือด้วยตัวแทน
บอกเลิกเป็นตัวแทน 

อนึ่ง สัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไป เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย หรือตกเป็นผู้ไ ร้
ความสามารถ หรือล้มละลาย เว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับข้อสัญญาหรือสภาพแห่งกิจการนั้น 

  
มาตรา ๘๒๗  ตัวการจะถอนตัวแทน และตัวแทนจะบอกเลิกเป็นตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ก็

ได้ทุกเมื่อ 



คู่สัญญาฝ่ายซึ่งถอนตัวแทนหรือบอกเลิกเป็นตัวแทนในเวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 
จะต้องรับผิดต่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นในความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นความจ าเป็น
อันมิอาจจะก้าวล่วงเสียได้ 

  
มาตรา ๘๒๘  เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตายก็ดี ตัวการตกเป็นผู้ไร้

ความสามารถหรือล้มละลายก็ดี ท่านว่าตัวแทนต้องจัดการอันสมควรทุกอย่างเพ่ือจะปกปักรักษาประโยชน์อัน
เขาได้มอบหมายแก่ตนไป จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของตัวการจะอาจเข้าปกปักรักษาประโยชน์นั้น ๆ ได้ 

  
มาตรา ๘๒๙  เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวแทนตายก็ดี ตัวแทนตกเป็นผู้ไร้

ความสามารถหรือล้มละลายก็ดี ท่านว่าทายาทหรือบุคคลผู้รับหน้าที่ดูแลทรัพย์มรดกของตัวแทนโดยชอบด้วย
กฎหมายต้องบอกกล่าวแก่ตัวการและจัดการเพ่ือปกปักรักษาประโยชน์ของตัวการไปตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
จนกว่าตัวการอาจเข้าปกปักรักษาประโยชน์นั้น ๆ ได้ 

  
มาตรา ๘๓๐  อันเหตุที่ท าให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปนั้นจะเกิดแต่ตัวการหรือตัวแทนก็ตาม 

ท่านห้ามมิให้ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จนกว่าจะได้บอกกล่าวเหตุนั้น ๆ ไปยังคู่สัญญาฝ่ายนั้น
แล้ว หรือจนกว่าคูส่ัญญาฝ่ายนั้นจะได้ทราบเหตุแล้ว 

  
มาตรา ๘๓๑  อันความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนนั้น ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

บุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริต เว้นแต่บุคคลภายนอกหากไม่ทราบความนั้นเพราะความประมาทเลินเล่อ
ของตนเอง 

  
มาตรา ๘๓๒  ในเมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไป ตัวการชอบที่จะเรียกให้เวนคืนหนังสือมอบ

อ านาจอย่างใด ๆ อันได้ให้ไว้แก่ตัวแทนนั้นได้ 
  

หมวด ๖ 

ตัวแทนค้าต่าง 

                   
  

มาตรา ๘๓๓  อันว่าตัวแทนค้าต่าง คือบุคคลซึ่งในทางค้าขายของเขาย่อมท าการซื้อหรือขาย
ทรัพย์สิน หรือรับจัดท ากิจการค้าขายอย่างอ่ืนในนามของตนเองต่างตัวการ 

  
มาตรา ๘๓๔  ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่านว่าตัวแทนค้าต่างชอบที่จะได้รับบ าเหน็จ

โดยอัตราตามธรรมเนียมเพ่ือกิจการค้าขายอันตนได้จัดการให้ตกลงไปนั้นทุกรายไป 



  
มาตรา ๘๓๕  บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยตัวแทนนั้นท่านให้ใช้

บังคับถึงตัวแทนค้าต่างด้วย เพียงที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 
  
มาตรา ๘๓๖  บุคคลผู้ไร้ความสามารถหาอาจจะท าการเป็นตัวแทนค้าต่างได้ไม่ เว้นแต่จะ

ได้รับอ านาจโดยชอบให้ท าได้ 
  
มาตรา ๘๓๗  ในการที่ตัวแทนค้าต่างท าการขายหรือซื้อหรือจัดท ากิจการค้าขายอย่างอ่ืนต่าง

ตัวการนั้น ท่านว่าตัวแทนค้าต่างย่อมได้ซึ่งสิทธิอันมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในกิจการเช่นนั้น และตัวแทนค้า
ต่างย่อมเป็นผู้ต้องผูกพันต่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นด้วย 

  
มาตรา ๘๓๘  ถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ไซร้ ท่านว่าตัวแทนค้าต่างหาต้องรับผิดต่อ

ตัวการเพ่ือช าระหนี้นั้นเองไม่ เว้นแต่จะได้มีข้อก าหนดในสัญญาหรือมีปริยายแต่ทางการที่ตัวการกับตัวแทน
ประพฤติต่อกัน หรือมีธรรมเนียมในท้องถิ่นว่าจะต้องรับผิดถึงเพียงนั้น 

อนึ่ง ตัวแทนค้าต่างคนใดเข้ารับประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยนัยดังกล่าวมาในวรรคก่อน
นั้นไซร้ ท่านว่าตัวแทนคนนั้นชื่อว่าเป็นตัวแทนฐานประกัน ชอบที่จะได้รับบ าเหน็จพิเศษ 

  
มาตรา ๘๓๙  ถ้าตัวแทนค้าต่างได้ท าการขายเป็นราคาต่ าไปกว่าที่ตัวการก าหนดหรือท าการ

ซื้อเป็นราคาสูงไปกว่าที่ตัวการก าหนดไซร้ หากว่าตัวแทนรับใช้เศษที่ขาดเกินนั้นแล้ว ท่านว่าการขายหรือการ
ซื้ออันนั้นตัวการก็ต้องรับขายรับซื้อ 

  
มาตรา ๘๔๐  ถ้าตัวแทนค้าต่างได้ท าการขายได้ราคาสูงกว่าที่ตัวการก าหนด หรือท าการซื้อ

ได้ราคาต่ ากว่าที่ตัวการก าหนดไซร้ ท่านว่าตัวแทนหาอาจจะถือเอาเป็นประโยชน์ของตนได้ไม่  ต้องคิดให้แก่
ตัวการ 

  
มาตรา ๘๔๑  ตัวแทนค้าต่างท าการไปอย่างไรบ้าง ท่านให้แถลงรายงานแก่ตัวการและเมื่อได้

ท าการค้าต่างเสร็จลงแล้ว ก็ให้แจ้งแก่ตัวการทราบมิให้ชักช้า 

  
มาตรา ๘๔๒  เมื่อใดเขามอบหมายทรัพย์สินไว้แก่ตัวแทนค้าต่าง ท่านให้น าบทบัญญัติ

ทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ ลักษณะฝากทรัพย์มาใช้บังคับ อนุโลมตามควร 

อนึ่ง ในกรณีที่เป็นความจ าเป็นอันมิก้าวล่วงเสียได้ ท่านว่าตัวแทนค้าต่างจะจัดการแก่
ทรัพย์สินนั้นตามวิธีการดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๓๑ ว่าด้วยรับขนนั้นก็ได้ 

  



มาตรา ๘๔๓  ตัวแทนค้าต่างคนใดได้รับค าสั่งให้ขายหรือซื้อทรัพย์สินอันมีรายการขานราคา
ของสถานแลกเปลี่ยน ท่านว่าตัวแทนคนนั้นจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเองก็ได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามไว้ชัดแจ้งโดย
สัญญา ในกรณีเช่นนั้น ราคาอันจะพึงใช้เงินแก่กันก็พึงก าหนดตามรายการขานราคาทรัพย์สินนั้น ณ สถาน
แลกเปลี่ยนในเวลาเมื่อตัวแทนค้าต่างให้ค าบอกกล่าวว่าตนจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

เมื่อตัวการรับค าบอกกล่าวเช่นนั้น ถ้าไม่บอกปัดเสียในทันที ท่านให้ถือว่าตัวการเป็นอันได้
สนองรับการนั้นแล้ว 

อนึ่ง แม้ในกรณีเช่นนั้น ตัวแทนค้าต่างจะคิดเอาบ าเหน็จก็ย่อมคิดได้ 
  
มาตรา ๘๔๔  ในระหว่างตัวการกับตัวแทนค้าต่าง ท่านให้ถือว่ากิจการอันตัวแทนได้ท าให้ตก

ลงไปนั้น ย่อมมีผลเสมือนดังว่าได้ท าให้ตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง 

  
ลักษณะ ๑๖ 

นายหน้า 

                   
  

มาตรา ๘๔๕  บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบ าเหน็จแก่นายหน้าเพ่ือที่ชี้ช่องให้ได้เข้าท าสัญญาก็ดี 
จัดการให้ได้ท าสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบ าเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ท ากันส าเร็จ
เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ท ากันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อน
ไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบ าเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นส าเร็จแล้ว 

นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดได้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้
ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ท ากันส าเร็จ 

  
มาตรา ๘๔๖  ถ้ากิจการอันได้มอบหมายแก่นายหน้านั้น โดยพฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่า

ย่อมท าให้แต่เพ่ือจะเอาค่าบ าเหน็จไซร้ ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันโดยปริยายว่ามีค่าบ าเหน็จนายหน้า 

ค่าบ าเหน็จนั้นถ้ามิได้ก าหนดจ านวนกันไว้ ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันเป็นจ านวนตามธรรม
เนียม 

  
มาตรา ๘๔๗  ถ้านายหน้าท าการให้แก่บุคคลภายนอกด้วยก็ดี หรือได้รับค ามั่นแต่

บุคคลภายนอกเช่นนั้นว่าจะให้ค่าบ าเหน็จอันไม่ควรแก่นายหน้าผู้กระท าการโดยสุจริตก็ดี เป็นการฝ่าฝืนต่อ
การที่ตนเข้ารับท าหน้าที่ไซร้ ท่านว่านายหน้าหามีสิทธิจะได้รับค่าบ าเหน็จหรือรับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปไม่ 

  
มาตรา ๘๔๘  ตัวนายหน้าไม่ต้องรับผิดไปถึงการช าระหนี้ตามสัญญาซึ่งได้ท าต่อกันเพราะตน

เป็นสื่อ เว้นแต่จะมิได้บอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่ง 



  
มาตรา ๘๔๙  การรบัเงินหรือรับช าระหนี้อันจะพึงช าระตามสัญญานั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้

ก่อนว่านายหน้าย่อมไม่มีอ านาจที่จะรับแทนผู้เป็นคู่สัญญา 

  
ลักษณะ ๑๗ 

ประนีประนอมยอมความ 

                   
  

มาตรา ๘๕๐  อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน 

  
มาตรา ๘๕๑  อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใด

อย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้
บังคับคดีหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๘๕๒  ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมท าให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละ

ฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และท าให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน 

  
ลักษณะ ๑๘ 

การพนัน และขันต่อ 

                   
  

มาตรา ๘๕๓  อันการพนันหรือขันต่อนั้น ท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปในการ
พนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ 

ข้อบัญญัติที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดอันฝ่ายข้างเสีย
พนันขันต่อหากท าให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือจะใช้หนี้เงินพนันหรือขันต่อนั้นด้วย 

  
มาตรา ๘๕๔  อันการออกสลากกินแบ่งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ท่านว่าเป็นสัญญาอันจะ

ผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อ านาจหรือให้สัตยาบันแก่การนั้นเฉพาะราย นอกนั้นท่านให้บังคับตามบทบัญญัติ
มาตรา ๘๕๓ 

  



มาตรา ๘๕๕  ภายในบังคบัแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓๑๒ และ ๙๑๖ ตั๋วเงินหรือเอกสารอย่าง
อ่ืนทุกฉบับซึ่งออกให้เต็มจ านวน หรือแต่โดยส่วน เพ่ือแทนเงินใด ๆ อันได้แต่ชนะพนันหรือขันต่อก็ดี ออกให้
เพ่ือใช้เงินที่ยืมมาใช้ในการพนันหรือขันต่อเช่นว่านั้นก็ดี ท่านว่าไม่สมบูรณ์ 

เพ่ือประโยชน์แห่งบทบัญญัตินี้ เงินรายใดให้ยืมแก่บุคคลก าลังเล่นการพนันหรือขันต่อ ใน
เวลาหรือ ณ สถานที่เล่นเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเงินนั้นได้ให้ยืมไปเพ่ือเล่นการพนันหรือขันต่อ 

  
ลักษณะ ๑๙ 

บัญชีเดินสะพัด 

                   
  

มาตรา ๘๕๖  อันว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลงกันว่าสืบแต่
นั้นไป หรือในชั่วเวลาก าหนดอันใดอันหนึ่ง ให้ตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเกิดข้ึนแต่กิจการใน
ระหว่างเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน และคงช าระแต่ส่วนที่เป็นจ านวนคงเหลือโดยดุลภาค 

  
มาตรา ๘๕๗  การน าตั๋วเงินลงเป็นรายการในบัญชีเดินสะพัดนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ได้ลงด้วยเงื่อนไขว่าจะมีผู้ช าระเงินตามตั๋วนั้น ถ้าและตั๋วนั้นมิได้ช าระเงินไซร้ จะเพิกถอนรายการอันนั้นเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๘๕๘  ถ้าคู่สัญญามิได้ก าหนดกันไว้ว่าให้หักทอนบัญชีโดยระยะเวลาอย่างไรไซร้ ท่านให้

ถือเอาเป็นก าหนดหกเดือน 

  
มาตรา ๘๕๙  คู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัด และให้หักทอนบัญชีกันเสีย

ในเวลาใด ๆ ก็ได้ ถ้าไม่มีอะไรปรากฏเป็นข้อขัดกับที่กล่าวมานี้ 
  
มาตรา ๘๖๐  เงินส่วนที่ผิดกันอยู่นั้นถ้ายังมิได้ช าระ ท่านให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่หักทอน

บัญชีเสร็จเป็นต้นไป 

  
ลักษณะ ๒๐ 

ประกันภัย 

                   
หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  



มาตรา ๘๖๑  อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหม
ทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังได้ระบุไว้ใน
สัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย 

  
มาตรา ๘๖๒  ตามข้อความในลักษณะนี้ 
ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน 

หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ 
ค าว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 

ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับ
จ านวนเงินใช้ให้ 

อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้ 
  
มาตรา ๘๖๓  อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่

ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด 

  
มาตรา ๘๖๔  เมื่อคู่สัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะขึ้นเป็นข้อพิจารณาในการวาง

ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัย และภัยเช่นนั้นสิ้นไปหามีไม่แล้ว ท่านว่าภายหน้าแต่นั้นไป ผู้เอาประกันภัยชอบ
ที่จะได้ลดเบี้ยประกันภัยลงตามส่วน 

  
มาตรา ๘๖๕  ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต 

บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง
ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่
แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 

ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอก
ล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป 

  
มาตรา ๘๖๖  ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา ๘๖๕ นั้นก็ดีหรือรู้ว่าข้อ

แถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี 
ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ 

  
มาตรา ๘๖๗  อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลง

ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง 



กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุท่ีเอาประกันภัย 

(๒) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 

(๓) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ 
(๔) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 

(๕) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 

(๖) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 

(๗) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 

(๘) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 

(๙) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
(๑๐) วันท าสัญญาประกันภัย 

(๑๑) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย 

  
มาตรา ๘๖๘  อันสัญญาประกันภัยทะเล ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล 

  
หมวด ๒ 

ประกันวินาศภัย 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๘๖๙  อันค าว่า “วินาศภัย” ในหมวดนี้ ท่านหมายรวมเอาความเสียหายอย่างใด ๆ 
บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ 

  
มาตรา ๘๗๐  ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นพร้อมกันเพ่ือความวินาศภัย

อันเดียวกัน และจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นท่วมจ านวนที่วินาศจริงไซร้ ท่านว่าผู้รับ
ประโยชน์ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศจริงเท่านั้น ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้
เงินจ านวนวินาศจริงแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 

อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถ้าลงวันเดียวกัน ท่านให้ถือว่าได้ท าพร้อมกัน 

ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นสืบเนื่องเป็นล าดับกัน ท่านว่าผู้รับ
ประกันภัยคนแรกจะต้องรับผิดเพ่ือความวินาศภัยก่อน ถ้าและจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยคนแรกได้ใช้นั้นยัง



ไม่คุ้มจ านวนวินาศภัยไซร้ ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นต่อ ๆ กันไปจนกว่าจะคุ้ม
วินาศ 

  
มาตรา ๘๗๑  ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นพร้อมกันก็ดี หรือสืบเนื่อง

เป็นล าดับกันก็ดี ท่านว่าการที่ยอมสละสิทธิอันมีต่อผู้รับประกันภัยรายหนึ่งนั้น ไม่กระทบกระทั่ง ถึงสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประกันภัยรายอื่น ๆ 

  
มาตรา ๘๗๒  ก่อนเริ่มเสี่ยงภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ผู้รับประกันภัย

ชอบที่จะได้เบี้ยประกันภัยกึ่งจ านวน 

  
มาตรา ๘๗๓  ถ้าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยได้ลดน้อยถอยลงไปหนัก

ไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ และลดจ านวนเงินเบี้ยประกันภัย 

การลดจ านวนเบี้ยประกันภัยนั้น ให้เป็นผลต่อในอนาคต 

  
มาตรา ๘๗๔  ถ้าคู่สัญญาได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้ลด

จ านวนค่าสินไหมทดแทน ก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าราคาแห่งมูลประกันภัยตามท่ีได้ตกลงกันไว้นั้นเป็นจ านวนสูง
เกินไปหนัก และคืนจ านวนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนกับทั้งดอกเบี้ยด้วย 

  
มาตรา ๘๗๕  ถ้าวัตถุอันได้เอาประกันภัยไว้นั้น เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดย

พินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติกฎหมายก็ดี ท่านว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยก็ย่อมโอนตามไปด้วย 

ถ้าในสัญญามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เมื่อผู้เอาประกันภัยโอนวัตถุท่ีเอาประกันภัยและบอก
กล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยไซร้ ท่านว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยนั้นย่อมโอนตามไปด้วย อนึ่ง ถ้า
ในการโอนเช่นนี้ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร้ ท่านว่าสัญญาประกันภัยนั้นกลายเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๘๗๖  ถ้าผู้รับประกันภัยต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ผู้เอาประกันภัยจะ

เรียกให้หาประกันอันสมควรให้แก่ตนก็ได้ หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับตามควร

แก่เรื่อง แต่กระนั้นก็ดี ถ้าเบี้ยประกันภัยได้ส่งแล้วเต็มจ านวนเพื่ออายุประกันภัยเป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใด
ไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลานั้นสุดลง 

  
มาตรา ๘๗๗  ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) เพ่ือจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 



(๒) เพ่ือความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควร
เพ่ือป้องปัดความวินาศภัย 

(๓) เพ่ือบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพ่ือรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้
วินาศ 

อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น 
อนึ่ง จ านวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตี
ราคาเช่นว่านั้น 

ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  
มาตรา ๘๗๘  ค่าใช้จ่ายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ท่านว่าผู้รับประกันภัยต้องเป็นผู้ออกใช้ 
  
มาตรา ๘๗๙  ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ใน

สัญญานั้นได้เกิดข้ึนเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบใน
เนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๘๘๐  ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระท าของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับ

ประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจ านวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอา
ประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับ
ประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้อง
เอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพ่ือเศษแห่งจ านวนวินาศนั้น 

  
มาตรา ๘๘๑  ถ้าความวินาศเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดังผู้รับประกันภัยตกลงประกันภัยไว้ไซร้ 

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้ว ต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า 

ถ้ามิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถท่ีจะ
ปฏิบัติได้ 

  
มาตรา ๘๘๒  ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเม่ือพ้นก าหนดเวลา

สองปีนับแต่วันวินาศภัย 



ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเม่ือพ้นเวลาสองปีนับแต่วัน
ซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงก าหนด 

  
ส่วนที่ ๒ 

วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน 

                   
  

มาตรา ๘๘๓  อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่างซึ่งอาจ
เกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตราส่ง และจ านวนค่า
สินไหมทดแทนนั้น ย่อมก าหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั้นจะได้มีราคาเม่ือถึงต าบลอันก าหนดให้ส่ง 

  
มาตรา ๘๘๔  ถ้าของซึ่งขนส่งนั้นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิด

มูลประกันภัยในของนั้นนับรวมทั้งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของ และให้เพ่ิมค่าระวางส่ง
ของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง กับท้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั้นเข้าด้วย 

ก าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั้น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มี
ข้อตกลงกันไว้เช่นนั้นชัดแจ้ง 

  
มาตรา ๘๘๕  อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้น ถึงแม้การขนส่งจะต้องสะดุดหยุดลง

ชั่วขณะหรือจะต้องเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจ าเป็นในระหว่างส่งเดินทางก็ดี 
ท่านว่าสัญญานั้นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๘๘๖  อันกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนนั้น นอกจากท่ีได้ระบุไว้แล้วในมาตรา 

๘๖๗ ต้องมีรายการเพ่ิมขึ้นอีกดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ระบุทางและวิธีขนส่ง 

(๒) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง 

(๓) สถานที่ซึ่งก าหนดให้รับและส่งมอบของ 

(๔) ก าหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี 

  
ส่วนที่ ๓ 

ประกันภัยค้ าจุน 

                   
  



มาตรา ๘๘๗  อันว่าประกันภัยค้ าจุนนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้
ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพ่ือความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ 

บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับ
ประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้
ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอา
ประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุด
พ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้
ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว 

  
มาตรา ๘๘๘  ถ้าค่าสินไหมทดแทนอันผู้รับประกันภัยได้ใช้ไปโดยค าพิพากษานั้นยังไม่คุ้มค่า

วินาศภัยเต็มจ านวนไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยก็ยังคงต้องรับใช้จ านวนที่ยังขาด เว้นไว้แต่บุคคลผู้ต้องเสียหาย
จะได้ละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาสู่คดีด้วยดังกล่าวไว้ในมาตราก่อน 

  
หมวด ๓ 

ประกันชีวิต 

                   
  

มาตรา ๘๘๙  ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะ
ของบุคคลคนหนึ่ง 

  
มาตรา ๘๙๐  จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงินจ านวนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ 

สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา 

  
มาตรา ๘๙๑  แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อม

มีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอา
ประโยชน์แห่งสัญญานั้น 

ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๓๐๙ มาใช้บังคับ 

  



มาตรา ๘๙๒  ในกรณีบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา ๘๖๕ ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่
ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้น 

  
มาตรา ๘๙๓  การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายุ

ของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ได้ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ าไซร้ ท่านให้ลดจ านวน
เงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้นลงตามส่วน 

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ท าสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัด
อัตราตามทางค้าปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 

  
มาตรา ๘๙๔  ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการ

งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัย
ชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รับประกันภัย 

  
มาตรา ๘๙๕  เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับ

ประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดข้ึน เว้นแต่ 
(๑) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญาหรือ 

(๒) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

ในกรณีที่ ๒ นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น 

  
มาตรา ๘๙๖  ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะ

เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่า
สินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ท้ังจ านวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิต
นั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย 

  
มาตรา ๘๙๗  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะ

ให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้
ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 

ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
ว่าเฉพาะแต่จ านวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 

  
ลักษณะ ๒๑ 



ตั๋วเงิน 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๘๙๘  อันตั๋วเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มีสามประเภท ๆ หนึ่ง คือตั๋ว
แลกเงิน ประเภทหนึ่ง คือตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทหนึ่ง คือเช็ค 

  
มาตรา ๘๙๙  ข้อความอันใดซึ่งมิได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายลักษณะนี้ ถ้าเขียนลงใน

ตั๋วเงิน ท่านว่าข้อความอันนั้นหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตั๋วเงินนั้นไม่ 
  
มาตรา ๙๐๐  บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อมจะต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน

นั้น 

ถ้าลงเพียงแต่เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น แกงไดหรือลายพิมพ์นิ้วมืออ้างเอาเป็น
ลายมือชื่อในตั๋วเงินไซร้ แม้ถึงว่าจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตาม ท่านว่าหาให้ผลเป็นลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นไม่ 

  
มาตรา ๙๐๑  ถ้าบุคคลคนใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงิน และมิได้เขียนแถลงว่ากระท าการ

แทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นย่อมเป็นผู้รับผิดตามความในตั๋วเงินนั้น 

  
มาตรา ๙๐๒  ถ้าตั๋วเงินลงลายมือชื่อของบุคคลหลายคน มีทั้งบุคคลซึ่งไม่อาจจะเป็นคู่สัญญา

แห่งตั๋วเงินนั้นได้เลย หรือเป็นได้แต่ไม่เต็มผลไซร้ ท่านว่าการนี้ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงความรับผิดของบุคคล
อ่ืน ๆ นอกนั้นซึ่งคงต้องรับผิดตามตั๋วเงิน 

  
มาตรา ๙๐๓  ในการใช้เงินตามตั๋วเงิน ท่านมิให้ให้วันผ่อน 

  
มาตรา ๙๐๔  อันผู้ทรงนั้น หมายความว่า บุคคลผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครอง โดยฐานเป็นผู้รับ

เงิน หรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและเป็นตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ๆ ก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน 

  
มาตรา ๙๐๕  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐๘ บุคคลผู้ได้ตั๋วเงินไว้ในครอบครอง 

ถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย แม้ถึงว่าการสลักหลังรายที่สุดจะเป็นสลักหลังลอยก็ตาม 
ท่านให้ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดรายการสลักหลังลอยมีสลักหลังรายอ่ืนตามหลังไปอีก ท่าน



ให้ถือว่าบุคคลผู้ที่ลงลายมือชื่อในการสลักหลังรายที่สุดนั้น เป็นผู้ได้ไปซึ่งตั๋วเงินด้วยการสลักหลังลอย อนึ่ง ค า
สลักหลังเมื่อขีดฆ่าเสียแล้ว ท่านให้ถือเสมือนว่ามิได้มีเลย 

ถ้าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดต้องปราศจากตั๋วเงินไปจากครอบครอง ท่านว่าผู้ทรงซึ่งแสดงให้ปรากฏ
สิทธิของตนในตั๋วตามวิธีการดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น หาจ าต้องสละตั๋วเงินไม่ เว้นแต่จะได้มาโดยทุจริต หรือ
ได้มาด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

อนึ่ง ข้อความในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับตลอดถึงผู้ทรงตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือด้วย 

  
มาตรา ๙๐๖  ค าว่าคู่สัญญาคนก่อน ๆ นั้น รวมทั้งผู้สั่งจ่าย หรือผู้ออกตั๋วเงินและผู้สลัก

หลังคนก่อน ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๙๐๗  เมื่อใดไม่มีที่ในตั๋วเงินซึ่งจะสลักหลังได้ต่อไปไซร้ ท่านอนุญาตให้เอากระดาษ

แผ่นหนึ่งผนึกต่อเข้ากับตั๋วเงินเรียกว่าใบประจ าต่อ นับเป็นส่วนหนึ่งแห่งตั๋วเงินนั้น 

การสลักหลังในใบประจ าต่อครั้งแรกต้องเขียนคาบบนตั๋วเงินเดิมบ้าง บนใบประจ าต่อบ้าง 

  
หมวด ๒ 

ตั๋วแลกเงิน 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน 

                   
  

มาตรา ๙๐๘  อันว่าตั๋วแลกเงินนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่ง
บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ่าย ให้ใช้เงินจ านวนหนึ่งแก่บุคคลคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามค าสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่ง
เรียกว่าผู้รับเงิน 

  
มาตรา ๙๐๙  อันตั๋วแลกเงินนั้น ต้องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ค าบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงิน 

(๒) ค าสั่งอันปราศจากเง่ือนไขให้จ่ายเงินเป็นจ านวนแน่นอน 

(๓) ชื่อ หรือยี่ห้อผู้จ่าย 

(๔) วันถึงก าหนดใช้เงิน 

(๕) สถานที่ใช้เงิน 

(๖) ชื่อ หรือยี่ห้อผู้รับเงิน หรือค าจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 



(๗) วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน 

(๘) ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย 

  
มาตรา ๙๑๐  ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร่องไปจากท่ีท่านระบุบังคับไว้ในมาตราก่อน

นี้ ย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงิน เว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

ตั๋วแลกเงินซึ่งไม่ระบุเวลาใช้เงิน ท่านให้ถือว่าพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น 

ถ้าสถานที่ใช้เงินมิได้แถลงไว้ในตั๋วแลกเงิน ท่านให้ถือเอาภูมิล าเนาของผู้จ่ายเป็นสถานที่ใช้
เงิน 

ถ้าตั๋วแลกเงินไม่แสดงให้ปรากฏสถานที่ออกตั๋ว ท่านให้ถือว่าตั๋วเงินนั้นได้ออก ณ ภูมิล าเนา
ของผู้สั่งจ่าย 

ถ้ามิได้ลงวันออกตั๋ว ท่านว่าผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดท าการโดยสุจริตจะจด
วันตามที่ถูกต้องแท้จริงลงก็ได้ 

  
มาตรา ๙๑๑  ผู้สั่งจ่ายจะเขียนข้อความก าหนดลงไว้ว่าจ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้นให้คิด

ดอกเบี้ยด้วยก็ได้ และในกรณีเช่นนั้น ถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่านว่าดอกเบี้ยย่อมคิดแต่วันที่ลงในตั๋ว
เงนิ 

  
มาตรา ๙๑๒  อันตั๋วแลกเงินนั้นจะออกสั่งให้ใช้เงินตามค าสั่งของผู้สั่งจ่ายก็ได้ 
อนึ่ง จะสั่งจ่ายเอาจากตัวผู้สั่งจ่ายเอง หรือสั่งจ่ายเพ่ือบุคคลภายนอกก็ได้ 
  
มาตรา ๙๑๓  อันวันถึงก าหนดของตั๋วแลกเงินนั้น ท่านว่าย่อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว

ต่อไปนี้ คือ 

(๑) ในวันใดวันหนึ่งที่ก าหนดไว้ หรือ 

(๒) เมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้นับแต่วันที่ลงในตั๋วนั้น หรือ 

(๓) เมื่อทวงถาม หรือเมื่อได้เห็น หรือ 

(๔) เมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้นับแต่ได้เห็น 

  
มาตรา ๙๑๔  บุคคลผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังตั๋วแลกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่า เมื่อตั๋วนั้นได้น า

ยื่นโดยชอบแล้วจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตั๋ว ถ้าและตั๋วแลกเงินนั้นเขาไม่เชื่อถือโดยไม่ยอม
รับรองก็ดี หรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดี ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังก็จะใช้เงินแก่ผู้ทรง หรือแก่ผู้สลักหลังคนหลังซึ่งต้อง
ถูกบังคับให้ใช้เงินตามตั๋วนั้น ถ้าหากว่าได้ท าถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้นแล้ว 

  



มาตรา ๙๑๕  ผู้สั่งจ่ายตั๋วแลกเงินและผู้สลักหลังคนใด ๆ ก็ดี จะจดข้อก าหนดซึ่งจะกล่าว
ต่อไปนี้ลงไว้ชัดแจ้งในตั๋วนั้นก็ได้ คือ 

(๑) ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของตนเองต่อผู้ทรงตั๋วเงิน 

(๒) ข้อก าหนดยอมลดละให้แก่ผู้ทรงตั๋วเงินซึ่งหน้าที่ทั้งหลายอันผู้ทรงจะพึงต้องมีแก่ตน
บางอย่างหรือทั้งหมด 

  
มาตรา ๙๑๖  บุคคลทั้งหลายผู้ถูกฟ้องในมูลตั๋วแลกเงินหาอาจจะต่อสู้ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อัน

อาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้สั่งจ่ายหรือกับผู้ทรงคนก่อน ๆ นั้นได้ไม่ เว้นแต่การโอนจะ
ได้มีข้ึนด้วยคบคิดกันฉ้อฉล 

  
มาตรา ๙๑๗  อันตั๋วแลกเงินทกุฉบับ ถึงแม้ว่าจะมิใช่สั่งจา่ยให้แก่บุคคลเพ่ือเขาสั่งก็ตาม ท่านว่า

ย่อมโอนให้กันได้ด้วยสลักหลังและส่งมอบ 

เมื่อผู้สั่งจ่ายเขียนลงในด้านหน้าแห่งตั๋วแลกเงินว่า “เปลี่ยนมือไม่ได้” ดังนี้ก็ดี หรือเขียนค า
อ่ืนอันได้ความเป็นท านองเช่นเดียวกันนั้นก็ดี ท่านว่าตั๋วเงินนั้นย่อมจะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผล
อย่างการโอนสามัญ 

อนึ่ง ตั๋วเงินจะสลักหลังให้แก่ผู้จ่ายก็ได้ ไม่ว่าผู้จ่ายจะได้รับรองตั๋วนั้นหรือไม่ หรือจะสลักหลัง
ให้แก่ผู้สั่งจ่าย หรือให้แก่คู่สัญญาฝ่ายอื่นใดแห่งตั๋วเงินนั้นก็ได้ ส่วนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมจะสลักหลังตั๋ว
เงินนั้นต่อไปอีกได้ 

  
มาตรา ๙๑๘  ตั๋วแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้น ท่านว่าย่อมโอนไปเพียงด้วยส่งมอบให้กัน 

  
มาตรา ๙๑๙  ค าสลักหลังนั้นต้องเขียนลงในตั๋วแลกเงินหรือใบประจ าต่อ และต้องลงลายมือ

ชื่อผู้สลักหลัง 

การสลักหลังย่อมสมบูรณ์แม้ทั้งมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ด้วย หรือแม้ผู้สลักหลังจะมิได้
กระท าอะไรยิ่งไปกว่าลงลายมือชื่อของตนที่ด้านหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจ าต่อก็ย่อมฟังเป็นสมบูรณ์ดุจกัน 
การสลักหลังเช่นนี้ท่านเรียกว่า “สลักหลังลอย” 

  
มาตรา ๙๒๐  อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตั๋วแลกเงิน 

ถ้าสลักหลังลอย ผู้ทรงจะปฏิบัติดังกล่าวต่อไปนี้ประการหนึ่งประการใดก็ได้ คือ 

(๑) กรอกความลงในที่ว่างด้วยเขียนชื่อของตนเองหรือชื่อบุคคลอื่นผู้ใดผู้หนึ่ง 

(๒) สลักหลังตั๋วเงินต่อไปอีกเป็นสลักหลังลอย หรือสลักหลังให้แก่บุคคลอ่ืนผู้ใดผู้หนึ่ง 

(๓) โอนตั๋วเงินนั้นให้ไปแก่บุคคลภายนอกโดยไม่กรอกความลงในที่ว่าง และไม่สลักหลังอย่าง
หนึ่งอย่างใด 



  
มาตรา ๙๒๑  การสลักหลังตั๋วแลกเงินซึ่งสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนั้น ย่อมเป็นเพียงประกัน 

(อาวัล) ส าหรับผู้สั่งจ่าย 

  
มาตรา ๙๒๒  การสลักหลังนั้นต้องให้เป็นข้อความอันปราศจากเงื่อนไข ถ้าและวางเงื่อนไข

บังคับลงไว้อย่างใด ท่านให้ถือเสมือนว่าข้อเงื่อนไขนั้นมิได้เขียนลงไว้เลย 

อนึ่ง การสลักหลังโอนแต่บางส่วน ท่านว่าเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๙๒๓  ผู้สลักหลังคนใดระบุข้อความห้ามสลักหลังสืบไปลงไว้แล้ว ผู้สลักหลังคนนั้น

ย่อมไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลอันเขาสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นให้ไปในภายหลัง 

  
มาตรา ๙๒๔  ถ้าตั๋วแลกเงินสลักหลังต่อเมื่อสิ้นเวลาเพื่อคัดค้านการไม่รับรองหรือการไม่ใช้

เงินนั้นแล้วไซร้ ท่านว่าผู้รับสลักหลังย่อมได้ไปซึ่งสิทธิแห่งการรับรองตามแต่มีต่อผู้จ่าย กับสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่
บรรดาผู้ซึ่งสลักหลังตั๋วเงินนั้นภายหลังที่สิ้นเวลาเช่นนั้น 

แต่ถ้าตั๋วเงินนั้นได้มีคัดค้านการไม่รับรองหรือการไม่ใช้เงินมาแต่ก่อนสลักหลังแล้วไซร้ ท่านว่า
ผู้รับสลักหลังย่อมได้ไปแต่เพียงสิทธิของผู้ซึ่งสลักหลังให้แก่ตนอันมีต่อผู้รับรองต่อผู้สั่งจ่าย และต่อบรรดาผู้ที่
สลักหลังตั๋วเงินนั้นมาก่อนย้อนขึ้นไปจนถึงเวลาคัดค้านเท่านั้น 

  
มาตรา ๙๒๕  เมื่อใดความที่สลักหลังมีข้อก าหนดว่า “ราคาอยู่ที่เรียกเก็บ” ก็ดี “เพ่ือเรียก

เก็บ” ก็ดี “ในฐานจัดการแทน” ก็ดี หรือความส านวนอื่นใดอันเป็นปริยายว่าตัวแทนไซร้ ท่านว่าผู้ทรงตั๋วแลก
เงินจะใช้สิทธิทั้งปวงอันเกิดแต่ตั๋วนั้นก็ย่อมได้ทั้งสิ้น แต่ว่าจะสลักหลังได้เพียงในฐานเป็นตัวแทน 

ในกรณีเช่นนี้ คู่สัญญาทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดอาจจะต่อสู้ผู้ทรงได้แต่เพียงด้วยข้อต่อสู้อันจะพึง
ใช้ได้ต่อผู้สลักหลังเท่านั้น 

  
มาตรา ๙๒๖  เมื่อใดความที่สลักหลังมีข้อก าหนดว่า “ราคาเป็นประกัน” ก็ดี “ราคาเป็น

จ าน า” ก็ดี หรือข้อก าหนดอย่างอ่ืนใดอันเป็นปริยายว่าจ าน าไซร้ ท่านว่าผู้ทรงตั๋วแลกเงินจะใช้สิทธิทั้งปวงอัน
เกิดแต่ตั๋วนั้นก็ย่อมได้ทั้งสิ้น แต่ถ้าผู้ทรงสลักหลังตั๋วนั้น ท่านว่าการสลักหลังย่อมใช้ได้เพียงในฐานเป็นค าสลัก
หลังของตัวแทน 

คู่สัญญาทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดหาอาจจะต่อสู้ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะ
บุคคลระหว่างตนกับผู้สลักหลังนั้นได้ไม่ เว้นแต่การสลักหลังจะได้มีข้ึนด้วยคบคิดกันฉ้อฉล 

  
ส่วนที่ ๒ 

การรับรอง 



                   
  

มาตรา ๙๒๗  อันตั๋วแลกเงินนั้นจะน าไปยื่นแก่ผู้จ่าย ณ ที่อยู่ของผู้จ่าย เพ่ือให้รับรองเมื่อไร 
ๆ ก็ได้ จนกว่าจะถึงเวลาก าหนดใช้เงิน และผู้ทรงจะเป็นผู้ยื่นหรือเพียงแต่ผู้ที่ได้ตั๋วนั้นไว้ในครอบครองจะเป็นผู้
น าไปยื่นก็ได้ 

ในตั๋วแลกเงินนั้น ผู้สั่งจ่ายจะลงข้อก าหนดไว้ว่าให้น ายื่นเพ่ือรับรอง โดยก าหนดเวลาจ ากัดไว้
ให้ยื่น หรือไม่ก าหนดเวลาก็ได้ 

ผู้สั่งจ่ายจะห้ามการน าตั๋วแลกเงินยื่นเพื่อรับรองก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นตั๋วเงินอันได้ออกสั่ง
ให้ใช้เงินเฉพาะ ณ สถานที่อ่ืนใดอันมิใช่ภูมิล าเนาของผู้จ่าย หรือได้ออกสั่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งนับแต่
ได้เห็น 

อนึ่ง ผู้สั่งจ่ายจะลงข้อก าหนดไว้ว่ายังมิให้น าตั๋วยื่นเพื่อให้รับรองก่อนถึงก าหนดวันใดวันหนึ่งก็
ได้ 

ผู้สลักหลังทุกคนจะลงข้อก าหนดไว้ว่า ให้น าตั๋วเงินยื่นเพื่อรับรอง โดยก าหนดเวลาจ ากัดไว้ให้
ยื่น หรือไม่ก าหนดเวลาก็ได้ เว้นแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ห้ามการรับรอง 

  
มาตรา ๙๒๘  ผู้ทรงตั๋วแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนับ

แต่ได้เห็นนั้น ต้องน าตั๋วเงินยื่นเพื่อให้รับรองภายในหกเดือนนับแต่วันที่ลงในตั๋วเงิน หรือภายในเวลาช้าเร็วกว่า
นั้นตามแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ระบุไว้ 

  
มาตรา ๙๒๙  ภายในบังคับบทบัญญัติมาตรา ๙๒๗ ผู้ทรงตั๋วแลกเงินมีสิทธิที่จะยื่นตั๋วเงินแก่

ผู้จ่ายได้ในทันใดเพ่ือให้รับรอง ถ้าและเขาไม่รับรองภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงไซร้ ผู้ทรงก็มีสิทธิที่จะคัดค้าน 

  
มาตรา ๙๓๐  ในการยื่นตั๋วแลกเงินเพ่ือให้เขารับรองนั้น ผู้ทรงไม่จ าต้องปล่อยตั๋วนั้นให้ไว้ใน

มือผู้จ่าย 

อนึ่ง ผู้จ่ายจะเรียกให้ยื่นตั๋วแลกเงินแก่ตนอีกเป็นครั้งที่สองในวันรุ่งขึ้นแต่วันที่ยื่นครั้งแรกนั้น
ก็ได้ ท่านห้ามมิให้คู่กรณีท่ีมีส่วนได้เสียยกเอาการที่มิได้อนุวัตตามค าเรียกอันนี้ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เว้นแต่การเรียก
นั้นได้ระบุไว้ในค าคัดค้าน 

  
มาตรา ๙๓๑  การรับรองนั้นพึงกระท าด้วยเขียนลงไว้ในด้านหน้าแห่งตั๋วแลกเงินเป็นถ้อยค า

ส านวนว่า “รับรองแล้ว” หรือความอย่างอ่ืนท านองเช่นเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อของผู้จ่าย อนึ่ง แต่เพียง
ลายมือชื่อของผู้จ่ายลงไว้ในด้านหน้าแห่งตั๋วแลกเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นค ารับรองแล้ว 

  



มาตรา ๙๓๒  ตั๋วแลกเงินฉบับใดเขียนสั่งให้ใช้เงินในก าหนดระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งนับ
แต่วันที่ลงในตั๋วเงินนั้น แต่หากมิได้ลงวันไว้ก็ดี หรือตั๋วเงินฉบับใดสั่งให้ใช้เงินในก าหนดระยะเวลาอย่างใดอย่าง
หนึ่งนับแต่ได้เห็น แต่หากค ารับรองตั๋วนั้นมิได้ลงวันไว้ก็ดี ตั๋วแลกเงินเช่นว่ามานี้ ท่านว่าผู้ทรงจะจดวันออกตั๋ว
หรือวันรับรองลงตามที่แท้จริงก็ได้ แล้วพึงให้ใช้เงินตามนั้น 

อนึ่ง ท่านบัญญัติไว้ว่า ในกรณีท่ีผู้ทรงท าการโดยสุจริตแต่ลงวันคลาดเคลื่อนไปด้วยส าคัญผิด 
และในกรณีลงวันผิดทุกสถาน หากว่าในภายหลังตั๋วเงินนั้นตกไปยังมือผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตั๋วเงิน
จะเสียไปเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ ท่านให้คงเป็นตั๋วเงินที่ใช้ได้ และพึงใช้เงินกันเสมือนดังว่าวันที่ได้จดลงนั้นเป็น
วันที่ถูกต้องแท้จริง 

  
มาตรา ๙๓๓  ถ้าการรับรองมิได้ลงวัน ท่านให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาอันก าหนดไว้

เพ่ือรับรองนั้นเป็นวันรับรอง 

  
มาตรา ๙๓๔  ถ้าผู้จ่ายเขียนค ารับรองลงในตั๋วแลกเงินแล้ว แต่หากกลับขีดฆ่าเสียก่อนตั๋วเงิน

นั้นหลุดพ้นไปจากมือตนไซร้ ท่านให้ถือเป็นอันว่าได้บอกปัดไม่รับรอง แต่ถ้าผู้จ่ายได้แจ้งความเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ทรง หรือคู่สัญญาฝ่ายอ่ืนซึ่งได้ลงนามในตั๋วเงินว่าตนรับรองตั๋วเงินนั้นก่อนแล้ว จึงมาขีดฆ่าค ารับรองต่อ
ภายหลังไซร้ ท่านว่าผู้จ่ายก็คงต้องผูกพันอยู่ตามเนื้อความที่ตนได้เขียนรับรองนั้นเอง 

  
มาตรา ๙๓๕  อันการรับรองนั้นย่อมมีได้สองสถาน คือรับรองตลอดไป หรือรับรองเบี่ยงบ่าย 

การรับรองตลอดไป คือยอมตกลงโดยไม่แก้แย้งค าสั่งของผู้สั่งจ่ายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลย 

ส่วนการรับรองเบี่ยงบ่ายนั้น กล่าวเป็นเนื้อความท าผลแห่งตั๋วเงินให้แผกไปจากท่ีเขียนสั่งไว้ 
กล่าวโดยเฉพาะก็คือว่า ถ้าค ารับรองมีเง่ือนไขก็ดี หรือรับรองแต่เพียงบางส่วนก็ดี ท่านว่าเป็น

รับรองเบี่ยงบ่าย 

  
มาตรา ๙๓๖  ค ารับรองเบี่ยงบ่ายนั้น ผู้ทรงตั๋วแลกเงินจะบอกปัดเสียก็ได้ และถ้าไม่ได้ค า

รับรองอันไม่เบี่ยงบ่าย จะถือเอาว่าตั๋วเงินนั้นเป็นอันขาดความเชื่อถือรับรองก็ได้ 
ถ้าผู้ทรงรับเอาค ารับรองเบี่ยงบ่าย และผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังมิได้ให้อ านาจแก่ผู้ทรงโดย

แสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้รับเอาค ารับรองเบี่ยงบ่ายเช่นนั้นก็ดี หรือไม่ยินยอมด้วยในภายหลังก็ดี ท่านว่า
ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังนั้น ๆ ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้นแต่บทบัญญัติทั้งนี้ท่านมิให้ใช้ไปถึง
การรับรองแต่บางส่วนซึ่งได้บอกกล่าวก่อนแล้วโดยชอบ 

ถ้าผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังตั๋วเงินรับค าบอกกล่าวการรับรองเบี่ยงบ่ายแล้วไม่โต้แย้งไปยังผู้ทรง
ภายในเวลาอันสมควร ท่านให้ถือว่าผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังนั้นเป็นอันได้ยินยอมด้วยกับการนั้นแล้ว 

  



มาตรา ๙๓๗  ผู้จ่ายได้ท าการรับรองตั๋วแลกเงินแล้วย่อมต้องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจ านวนที่
รับรองตามเนื้อความแห่งค ารับรองของตน 

  
ส่วนที่ ๓ 

อาวัล 

                   
  

มาตรา ๙๓๘  ตั๋วแลกเงินจะมีผู้ค้ าประกันรับประกันการใช้เงินทั้งจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ 
ซึ่งท่านเรียกว่า “อาวัล” 

อันอาวัลนั้นบุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้รับ หรือแม้คู่สัญญาแห่งตั๋วเงินนั้นฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับก็ได้ 

  
มาตรา ๙๓๙  อันการรับอาวัลย่อมท าให้กันด้วยเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือที่ใบประจ าต่อ 

ในการนี้พึงใช้ถ้อยค าส านวนว่า “ใช้ได้เป็นอาวัล” หรือส านวนอื่นใดท านองเดียวกันนั้น และ
ลงลายมือชื่อผู้รับอาวัล 

อนึ่ง เพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวัลในด้านหน้าแห่งตั๋วเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นค ารับอาวัล
แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่เป็นลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่าย 

ในค ารับอาวัลต้องระบุว่ารับประกันผู้ใด หากมิได้ระบุ ท่านให้ถือว่ารับประกันผู้สั่งจ่าย 

  
มาตรา ๙๔๐  ผู้รับอาวัลย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน 

แม้ถึงว่าความรับผิดใช้เงินอันผู้รับอาวัลได้ประกันอยู่นั้นจะตกเป็นใช้ไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ 
นอกจากเพราะท าผิดแบบระเบียบ ท่านว่าข้อที่สัญญารับอาวัลนั้นก็ยังคงสมบูรณ์ 

เมื่อผู้รับอาวัลได้ใช้เงินไปตามตั๋วแลกเงินแล้ว ย่อมได้สิทธิในอันจะไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลซึ่งตน
ได้ประกันไว้ กับทั้งบุคคลทั้งหลายผู้รับผิดแทนตัวผู้นั้น 

  
ส่วนที่ ๔ 

การใช้เงิน 

                   
  

มาตรา ๙๔๑  อันตั๋วแลกเงินนั้น ย่อมจะพึงใช้เงินในวันถึงก าหนด และถึงก าหนดวันใดผู้ทรง
ต้องน าตั๋วเงินไปยื่นเพื่อให้ใช้เงินในวันนั้น 

  



มาตรา ๙๔๒  อันจะบังคับให้ผู้ทรงตั๋วแลกเงินรับเงินใช้ก่อนตั๋วเงินถึงก าหนดนั้น ท่านว่าหา
อาจจะท าได้ไม่ 

อนึ่ง ผู้จ่ายคนใดใช้เงินไปแต่ก่อนเวลาตั๋วเงินถึงก าหนด ท่านว่าย่อมท าเช่นนั้นด้วยเสี่ยง
เคราะห์ของตนเอง 

  
มาตรา ๙๔๓  อันการถึงก าหนดแห่งตั๋วแลกเงินซึ่งสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันใดอันหนึ่ง

นับแต่วันได้เห็นนั้น ท่านให้ก าหนดนับแต่วันรับรอง หรือวันคัดค้าน 

ถ้าไม่มีค าคัดค้าน และค ารับรองมิได้ลงวัน ท่านให้ถือว่าผู้รับรองได้ให้ค ารับรองนั้นในวันท้าย
แห่งก าหนดเวลาซึ่งจ ากัดไว้ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาเพ่ือการยื่นตั๋วนั้น 

  
มาตรา ๙๔๔  อันตั๋วแลกเงินซึ่งให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นนั้น ท่านว่าย่อมจะพึงใช้เงินในวันเมื่อยื่น

ต๋ัว  ทั้งนี้ ต้องยื่นให้ใช้เงินภายในก าหนดเวลา ซึ่งบังคับไว้เพ่ือการยื่นให้รับรองตั๋วเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใด
เวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้น 

  
มาตรา ๙๔๕  การใช้เงินจะเรียกเอาได้ต่อเมื่อได้เวนตั๋วแลกเงินให้ ผู้ใช้เงินจะให้ผู้ทรงลง

ลายมือชื่อรับรองในตั๋วเงินนั้นก็ได้ 
  
มาตรา ๙๔๖  อันตั๋วแลกเงินนั้น ถ้าเขาจะใช้เงินให้แต่เพียงบางส่วน ท่านว่าผู้ทรงจะบอกปัด

เสียไม่ยอมรับเอาก็ได้ 
ถ้าและรับเอาเงินที่เขาใช้แต่เพียงบางส่วน ผู้ทรงต้องบันทึกข้อความนั้นลงไว้ในตั๋วเงิน และส่ง

มอบใบรับให้แก่ผู้ใช้เงิน 

  
มาตรา ๙๔๗  ถ้าตั๋วแลกเงินมิได้ยื่นเพ่ือให้ใช้เงินในวันถึงก าหนดไซร้ ท่านว่าผู้รับรองจะ

เปลื้องตนให้พ้นจากความรับผิดโดยวางจ านวนเงินที่ค้างช าระตามตั๋วนั้นไว้ก็ได้ 
  
มาตรา ๙๔๘  ถ้าผู้ทรงตั๋วแลกเงินยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้จ่ายไซร้ ท่านว่าผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่

เบี้ยเอาแก่ผู้เป็นคู่สัญญาคนก่อน ๆ ซึ่งมิได้ตกลงในการผ่อนเวลานั้น 

  
มาตรา ๙๔๙  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐๙ บุคคลผู้ใช้เงินในเวลาถึงก าหนด

ย่อมเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่ตนจะได้ท าการฉ้อฉลหรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
อนึ่งบุคคลซึ่งกล่าวนี้จ าต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าได้มีการสลักหลังติดต่อกันเรียบร้อยไม่ขาดสาย แต่ไม่จ าต้อง
พิสูจน์ลายมือชื่อของเหล่าผู้สลักหลัง 

  



ส่วนที่ ๕ 

การสอดเข้าแก้หน้า 

                   
  

มาตรา ๙๕๐  ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังจะระบุบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดไว้ก็ได้ว่าเป็นผู้จะรับรอง หรือ
ใช้เงินยามประสงค์ ณ สถานที่ใช้เงิน 

ภายในเงื่อนบังคับดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดจะรับรองหรือใช้เงินตามตั๋วแลก
เงินในฐานเป็นผู้สอดเข้าแก้หน้าบุคคลใดผู้ลงลายมือชื่อในตั๋วนั้นก็ได้ 

ผู้สอดเข้าแก้หน้านั้นจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ แม้จะเป็นผู้จ่ายหรือบุคคลซึ่งต้องรับผิดโดย
ตั๋วเงินนั้นอยู่แล้วก็ได้ ห้ามแต่ผู้รับรองเท่านั้น 

ผู้สอดเข้าแก้หน้าจ าต้องให้ค าบอกกล่าวโดยไม่ชักช้า เพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตนเข้าแก้หน้านั้น
ทราบการที่ตนเข้าแก้หน้า 

  
(๑) การรับรองเพ่ือแก้หน้า 

  
มาตรา ๙๕๑  การรับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้า ย่อมมีได้ในบรรดากรณีซึ่งผู้ทรงมีสิทธิไล่เบี้ยได้

ก่อนถึงก าหนดตามตั๋วเงินอันเป็นตั๋วสามารถจะรับรองได้ 
การรับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้านั้น ผู้ทรงจะบอกปัดเสียก็ได้ แม้ถึงว่าบุคคลผู้ซึ่งบ่งไว้ว่าจะ

เป็นผู้รับรอง หรือใช้เงินยามประสงค์นั้นจะเป็นผู้เสนอเข้ารับรองก็บอกปัดได้ 
ถ้าผู้ทรงยอมให้เข้ารับรองแล้ว ผู้ทรงย่อมเสียสิทธิไล่เบี้ยก่อนถึงก าหนดเอาแก่คู่สัญญา

ทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดต่อตน 

  
มาตรา ๙๕๒  อันการรับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้านั้น ย่อมท าด้วยเขียนระบุความลงบนตั๋ว

แลกเงิน และลงลายมือชื่อของผู้สอดเข้าแก้หน้าเป็นส าคัญ อนึ่ง ต้องระบุลงไว้ว่าการรับรองนั้นท าให้เพ่ือผู้ใด 
ถ้ามิได้ระบุไว้เช่นนั้น ท่านให้ถือว่าท าให้เพ่ือผู้สั่งจ่าย 

  
มาตรา ๙๕๓  ผู้รับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้าย่อมต้องรับผิดต่อผู้ทรงตั๋วเงินนั้น และรับผิดต่อผู้

สลักหลังทั้งหลายภายหลังคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตนเข้าแก้หน้าอย่างเดียวกันกับที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดอยู่เอง 

  
(๒) การใช้เงินเพ่ือแก้หน้า 

  
มาตรา ๙๕๔  อันการใช้เงินเพื่อแก้หน้าย่อมมีได้ในบรรดากรณีซึ่งผู้ทรงมีสิทธิไล่เบี้ยเมื่อตั๋ว

เงินถึงก าหนดหรือก่อนถึงก าหนด 



การใช้เงินนั้น ท่านว่าอย่างช้าที่สุดต้องท าในวันรุ่งขึ้น แต่วันท้ายแห่งก าหนดเวลาซึ่งจ ากัด
อนุญาตไว้ให้ท าค าคัดค้านการไม่ใช้เงิน 

  
มาตรา ๙๕๕  ถ้าตั๋วแลกเงินได้รับรองเพ่ือแก้หน้าแล้วก็ดี หรือได้มีตัวบุคคลระบุว่าเป็นผู้จะใช้

เงินยามประสงค์แล้วก็ดี ผู้ทรงต้องยื่นตั๋วเงินนั้นต่อบุคคลนั้น ๆ ณ สถานที่ใช้เงิน และถ้าจ าเป็นก็ต้องจัดการท า
ค าคัดค้านการไม่ใช้เงินอย่างช้าที่สุดในวันรุ่งขึ้นแต่วันท้ายแห่งก าหนดเวลาอันจ ากัดไว้เพ่ือท าค าคัดค้าน 

ถ้าไม่คัดค้านภายในก าหนดเวลานั้น ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ได้ระบุตัวผู้ใช้เงินยามประสงค์ 
หรือคู่สัญญาฝ่ายซึ่งได้มีผู้รับรองตั๋วเงินให้แล้วนั้น กับทั้งบรรดาผู้สลักหลังในภายหลังย่อมเป็นอันหลุดพ้นจาก
ความรับผิด 

  
มาตรา ๙๕๖  การใช้เงินเพ่ือแก้หน้านั้น ใช้เพ่ือคู่สัญญาฝ่ายใดต้องใช้จงเต็มจ านวนอัน

คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องใช้ เว้นแต่ค่าชักส่วนลดดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๙๖๘ (๔) 
ผู้ทรงคนใดบอกปัดไม่ยอมรับเงินอันเขาใช้ให้ ท่านว่าผู้ทรงคนนั้นย่อมเสียสิทธิในอันจะไล่เบี้ย

เอาแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพอที่จะได้หลุดพ้นจากความรับผิดเพราะการใช้เงินนั้น 

  
มาตรา ๙๕๗  การใช้เงินเพื่อแก้หน้าต้องท าให้เป็นหลักฐานด้วยใบรับเขียนลงในตั๋วแลกเงิน 

ระบุความว่าได้ใช้เงินเพ่ือบุคคลผู้ใด ถ้ามิได้ระบุตัวไว้ดังนั้น ท่านให้ถือว่าการใช้เงินนั้นได้ท าไปเพ่ือผู้สั่งจ่าย 

ตั๋วแลกเงินกับทั้งค าคัดค้านหากว่าได้ท าคัดค้าน ต้องส่งให้แก่บุคคลผู้ใช้เงินเพ่ือแก้หน้า 

  
มาตรา ๙๕๘  บุคคลผู้ใช้เงินเพื่อแก้หน้าย่อมรับช่วงสิทธิทั้งปวงของผู้ทรงอันมีต่อคู่สัญญา

ฝ่ายซึ่งตนได้ใช้เงินแทนไป และต่อคู่สัญญาทั้งหลายผู้ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาฝ่ายนั้น แต่หาอาจจะสลักหลังตั๋ว
แลกเงินนั้นอีกต่อไปได้ไม่ 

อนึ่ง บรรดาผู้ซึ่งสลักหลังภายหลังคู่สัญญาฝ่ายซึ่งเขาได้ใช้เงินแทนไปนั้น ย่อมหลุดพ้นจาก
ความรับผิด 

ในกรณีแข่งกันเข้าใช้เงินเพ่ือแก้หน้า ท่านว่าการใช้เงินรายใดจะให้ผลปลดหนี้มากรายที่สุด 
พึงนิยมเอารายนั้นเป็นดียิ่ง 

ถ้าไม่ด าเนินตามวิธีดังกล่าวนี้ ท่านว่าผู้ใช้เงินทั้งที่รู้เช่นนั้นย่อมเสียสิทธิในอันจะไล่เบี้ยเอาแก่
บุคคลทั้งหลายซึ่งพอที่จะได้หลุดพ้นจากความรับผิด 

  
ส่วนที่ ๖ 

สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน 

                   
  



มาตรา ๙๕๙  ผู้ทรงตั๋วแลกเงินจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บรรดาผู้สลักหลัง ผู้สั่งจ่าย และบุคคล
อ่ืน ๆ ซึ่งต้องรับผิดตามตั๋วเงินนั้นก็ได้ คือ 

ก) ไล่เบี้ยได้เมื่อตั๋วเงินถึงก าหนดในกรณีไม่ใช้เงิน 

ข) ไล่เบี้ยได้แม้ทั้งตั๋วเงินยังไม่ถึงก าหนดในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ถ้าเขาบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน 

(๒) ถ้าผู้จ่ายหากจะได้รับรองหรือไม่ก็ตาม ตกเป็นคนล้มละลาย หรือได้งดเว้นการใช้หนี ้
แม้การงดเว้นใช้หนี้นั้นจะมิได้มีค าพิพากษาเป็นหลักฐานก็ตาม หรือถ้าผู้จ่ายถูกยึดทรัพย์และการยึดทรัพย์นั้น
ไร้ผล 

(๓) ถ้าผู้สั่งจ่ายตั๋วเงินชนิดไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ใดรับรองนั้นตกเป็นคนล้มละลาย 

  
มาตรา ๙๖๐  การที่ตั๋วแลกเงินขาดรับรองหรือขาดใช้เงินนั้น ต้องท าให้เป็นหลักฐานตาม

แบบระเบียบด้วยเอกสารฉบับหนึ่ง เรียกว่าค าคัดค้าน 

ค าคัดค้านการไม่ใช้เงินต้องท าในวันซึ่งจะพึงใช้เงินตามตั๋วนั้น หรือวันใดวันหนึ่งภายในสามวัน
ต่อแต่นั้นไป 

ค าคัดค้านการไม่รับรองต้องท าภายในจ ากัดเวลาซึ่งก าหนดไว้เพ่ือการยื่นตั๋วเงินให้เขารับรอง 
หรือภายในสามวันต่อแต่นั้นไป 

เมื่อมีค าคัดค้านการไม่รับรองขึ้นแล้วก็เป็นอันไม่ต้องยื่นเพ่ือให้ใช้เงิน และไม่ต้องท าค า
คัดค้านการไม่ใช้เงิน 

ในกรณีทั้งหลายซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา ๙๕๙ (ข) (๒) นั้น ท่านว่าผู้ทรงยังหาอาจจะใช้สิทธิไล่
เบี้ยได้ไม่ จนกว่าจะได้ยื่นตั๋วเงินให้ผู้จ่ายใช้เงิน และได้ท าค าคัดค้านขึ้นแล้ว 

ในกรณีทั้งหลายดังกล่าวไว้ในมาตรา ๙๕๙ (ข) (๓) นั้น ท่านว่าถ้าเอาค าพิพากษาซึ่งสั่งให้ผู้สั่ง
จ่ายเป็นคนล้มละลายออกแสดง ก็เป็นการเพียงพอที่จะท าให้ผู้ทรงสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยได้ 

  
มาตรา ๙๖๑  ค าคัดค้านนั้นให้นายอ าเภอ หรือผู้ท าการแทนนายอ าเภอ หรือทนายความผู้

ได้รับอนุญาตเพ่ือการนี้เป็นผู้ท า 

รัฐมนตรี*กระทรวงยุติธรรมมีอ านาจออกกฎข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้ อันว่าด้วยการออกใบอนุญาตและการท าค าคัดค้าน รวมทั้งก าหนดอัตราค่าฤชาธรรม
เนียมอันเกี่ยวกับการนั้น 

  
มาตรา ๙๖๒  ในค าคัดค้านนั้นนอกจากชื่อ ต าแหน่ง และลายมือชื่อของผู้ท า ต้องมีส าเนาตั๋ว

เงินกับรายการสลักหลังทั้งหมดตรงถ้อยตรงค ากับระบุความดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ชื่อ หรือยี่ห้อของบุคคลผู้คัดค้านและผู้ถูกคัดค้าน 



(๒) มูล หรือเหตุที่ต้องท าค าคัดค้านตั๋วเงิน การทวงถามและค าตอบ ถ้ามี หรือข้อที่ว่าหาตัวผู้
จ่ายหรือผู้รับรองไม่พบ 

(๓) ถ้ามีการรับรอง หรือใช้เงินเพ่ือแก้หน้า ให้แถลงลักษณะแห่งการเข้าแก้หน้าทั้งชื่อหรือ
ยี่ห้อของผู้รับรองหรือผู้ใช้เงินเพ่ือแก้หน้าและชื่อบุคคลซึ่งเขาเข้าแก้หน้านั้นด้วย 

(๔) สถานที่และวันท าค าคัดค้าน 

ให้ผู้ท าค าคัดค้านส่งมอบค าคัดค้านแก่ผู้ร้องขอให้ท า และให้ผู้ท าค าคัดค้านรีบส่งค าบอก
กล่าวการคัดค้านนั้นไปยังผู้ถูกคัดค้าน ถ้าทราบภูมิล าเนาก็ให้ส่งโดยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ หรือส่งมอบ
ไว้ ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ได้ ถ้าไม่ทราบภูมิล าเนาก็ให้ปิดส าเนาค าคัดค้านไว้ยังที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่ว่าการ
อ าเภอประจ าท้องที่อันผู้ถูกคัดค้านมีถ่ินที่อยู่ครั้งหลังที่สุด 

  
มาตรา ๙๖๓  ผู้ทรงต้องให้ค าบอกกล่าวการที่เขาไม่รับรองตั๋วแลกเงิน หรือไม่ใช้เงินนั้นไปยัง

ผู้สลักหลังถัดตนข้ึนไปกับทั้งผู้สั่งจ่ายด้วยภายในเวลาสี่วันตอ่จากวันคัดค้าน หรือต่อจากวันยื่นตั๋วในกรณีที่มี
ข้อก าหนดว่า “ไม่จ าต้องมีค าคัดค้าน” 

ผู้สลักหลังทุก ๆ คนต้องให้ค าบอกกล่าวไปยังผู้สลักหลังถัดตนขึ้นไปภายในสองวัน ให้ทราบ
ค าบอกกล่าวอันตนได้รับ จดแจ้งให้ทราบชื่อและส านักของผู้ที่ได้ให้ค าบอกกล่าวมาก่อน ๆ นั้นด้วย ท าเช่นนี้
ติดต่อกันไปโดยล าดับจนกระทั่งถึงผู้สั่งจ่าย อนึ่งจ ากัดเวลาซึ่งกล่าวมานั้น ท่านนับแต่เมื่อคนหนึ่ง ๆ ได้รับค า
บอกกล่าวแต่คนก่อน 

ถ้าผู้สลักหลังคนหนึ่งคนใดมิได้ระบุส านักของตนไว้ก็ดี หรือได้ระบุแต่อ่านไม่ได้ความก็ดี ท่าน
ว่าสุดแต่ค าบอกกล่าวได้ส่งไปยังผู้สลักหลังคนก่อนก็เป็นอันพอแล้ว 

บุคคลผู้จะต้องให้ค าบอกกล่าว จะท าค าบอกกล่าวเป็นรูปอย่างใดก็ได้ทั้งสิ้น แม้เพียงแต่ด้วย
ส่งตั๋วแลกเงินคืนก็ใช้ได้ อนึ่งต้องพิสูจน์ได้ว่าได้ส่งค าบอกกล่าวภายในเวลาก าหนด 

ถ้าส่งค าบอกกล่าวเป็นหนังสือจดทะเบียนไปรษณีย์ หากว่าหนังสือนั้นได้ส่งไปรษณีย์ภายใน
เวลาก าหนดดังกล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้ถือว่าค าบอกกล่าวเป็นอันได้ส่งภายในจ ากัดเวลาบังคับแล้ว 

บุคคลซึ่งมิได้ให้ค าบอกกล่าวภายในจ ากัดเวลาดังได้ว่ามานั้นหาเสียสิทธิไล่เบี้ยไม่ แต่
จะต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่ความประมาทเลินเล่อของตน แต่ท่านมิให้คิดค่าสินไหม
ทดแทนเกินกว่าจ านวนในตั๋วแลกเงิน 

  
มาตรา ๙๖๔  ด้วยข้อก าหนดเขียนลงไว้ว่า “ไม่จ าต้องมีค าคัดค้าน” ก็ดี “ไม่มีคัดค้าน” ก็ดี 

หรือส านวนอื่นใดท านองนั้นก็ดี ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังจะยอมปลดเปลื้องผู้ทรงจากการท าค าคัดค้านการไม่
รับรองหรือการไม่ใช้เงินก็ได้ เพ่ือตนจะได้ใช้สิทธิไล่เบี้ย 

ข้อก าหนดอันนี้ ย่อมไม่ปลดผู้ทรงให้พ้นจากหน้าที่น าตั๋วเงินยื่นภายในเวลาก าหนด หรือจาก
หน้าที่ให้ค าบอกกล่าวตั๋วเงินขาดความเชื่อถือแก่ผู้สลักหลังคนก่อนหรือผู้สั่งจ่าย อนึ่ง หน้าที่น าสืบว่าไม่ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาจ ากัดนั้น ย่อมตกอยู่แก่บุคคลผู้แสวงจะใช้ความข้อนั้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ทรงตั๋วแลกเงิน 



ข้อก าหนดอันนี้ ถ้าผู้สั่งจ่ายเป็นผู้เขียนลงไปแล้ว ย่อมเป็นผลตลอดถึงคู่สัญญาทั้งปวงบรรดา
ที่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ถ้าและทั้งมีข้อก าหนดดังนี้แล้ว ผู้ทรงยังขืนท าค าคัดค้านไซร้ ท่านว่าผู้ทรงต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น หากว่าข้อก าหนดนั้นผู้สลักหลังเป็นผู้เขียนลง และถ้ามีค าคัดค้านท าขึ้นไซร้ 
ท่านว่าค่าใช้จ่ายในการคัดค้านนั้นอาจจะเรียกเอาใช้ได้จากคู่สัญญาอ่ืน ๆ บรรดาที่ได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น 

  
มาตรา ๙๖๕  ในกรณีตั๋วเงินภายในประเทศ ถ้าผู้จ่ายบันทึกลงไว้ในตั๋วแลกเงินเป็นข้อความ

บอกปัดไม่รับรองหรือไม่ยอมใช้เงิน ทั้งลงวันที่บอกปัดลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้วท่านว่าค าคัดค้านนั้นก็เป็นอันไม่
จ าเป็นต้องท า และผู้ทรงต้องส่งค าบอกกล่าวขาดความเชื่อถือไปยังบุคคลซึ่งตนจ านงจะไล่เบี้ยภายในสี่วันต่อ
จากวันเขาบอกปัดไม่รับรองนั้น 

  
มาตรา ๙๖๖  ค าบอกกล่าวขาดความเชื่อถือในกรณีไม่รับรองหรือไม่ใช้เงินนั้น ต้องมีรายการ

คือ วันที่ลงในตั๋วแลกเงิน ชื่อหรือยี่ห้อของผู้สั่งจ่ายและของผู้จ่าย จ านวนเงินในตั๋วเงิน วนัถึงก าหนดใช้เงิน ชื่อ
หรือยี่ห้อและส านักของผู้ทรงตั๋วเงิน วันที่คัดค้านหรือวันที่บอกปัดไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน กับข้อความว่าเขาไม่
รับรองหรือไม่ใช้เงินตามตั๋วเงินนั้น 

  
มาตรา ๙๖๗  ในเรื่องตั๋วแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผู้สั่งจ่ายก็ดี รับรองก็ดี สลักหลังก็ดี หรือ

รับประกันด้วยอาวัลก็ดี ย่อมต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้ทรง 

ผู้ทรงย่อมมีสิทธิว่ากล่าวเอาความแก่บรรดาบุคคลเหล่านี้เรียงตัวหรือรวมกันก็ได้ โดยมิพัก
ต้องด าเนินตามล าดับที่คนเหล่านั้นมาต้องผูกพัน 

สิทธิเช่นเดียวกันนี้ ย่อมมีแก่บุคคลทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินและเข้าถือเอาตั๋วเงินนั้น 
ในการที่จะใช้บังคับเอาแก่ผู้ที่มีความผูกพันอยู่แล้วก่อนตน 

การว่ากล่าวเอาความแก่คู่สัญญาคนหนึ่ง ซึ่งต้องรับผิดย่อมไม่ตัดหนทางที่จะว่ากล่าวเอา
ความแก่คู่สัญญาคนอ่ืน ๆ แม้ทั้งจะเป็นฝ่ายอยู่ในล าดับภายหลังบุคคลที่ได้ว่ากล่าวเอาความมาก่อน 

  
มาตรา ๙๖๘  ผู้ทรงจะเรียกร้องเอาเงินใช้จากบุคคลซึ่งตนใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้นก็ได้ คือ 

(๑) จ านวนเงินในตั๋วแลกเงินซึ่งเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้กับทั้งดอกเบี้ยด้วย หากว่ามีข้อก าหนด
ไว้ว่าให้คิดดอกเบี้ย 

(๒) ดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันถึงก าหนด 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการคัดค้าน และในการส่งค าบอกกล่าวของผู้ทรงไปยังผู้สลักหลังถัดจากตน
ขึ้นไปและผู้สั่งจ่าย กับทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

(๔) ค่าชักส่วนลดซึ่งถ้าไม่มีข้อตกลงกันไว้ ท่านให้คิดร้อยละ ๑/๖ ในต้นเงินอันจะพึงใช้ตาม
ตั๋วเงิน และไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร ท่านมิให้คิดสูงกว่าอัตรานี้ 

ถ้าใช้สิทธิไล่เบี้ยก่อนถึงก าหนด ท่านให้หักลดจ านวนเงินในตั๋วเงินลงให้ร้อยละห้า 



  
มาตรา ๙๖๙  คู่สัญญาฝ่ายซึ่งเข้าถือเอาและใช้เงินตามตั๋วแลกเงิน อาจจะเรียกเอาเงินใช้จาก

คู่สัญญาทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดต่อตนได้ คือ 

(๑) เงินเต็มจ านวนซึ่งตนได้ใช้ไป 

(๒) ดอกเบี้ยในจ านวนเงินนั้น คิดอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันที่ได้ใช้เงินไป 

(๓) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันตนต้องออกไป 

(๔) ค่าชักส่วนลดจากต้นเงินจ านวนในตั๋วแลกเงินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙๖๘ อนุมาตรา 
(๔) 

  
มาตรา ๙๗๐  คู่สัญญาทุกฝ่ายซึ่งต้องรับผิดและถูกไล่เบี้ย หรืออยู่ในฐานะจะถูกไล่เบี้ยได้นั้น 

อาจจะใช้เงินแล้วเรียกให้เขาสละตั๋วเงินให้แก่ตนได้ รวมทั้งค าคัดค้านและบัญชีรับเงินด้วย 

ผู้สลักหลังทุกคนซึ่งเข้าถือเอาและใช้เงินตามตั๋วแลกเงินแล้ว จะขีดฆ่าค าสลักหลังของตนเอง
และของเหล่าผู้สลักหลังภายหลังตนนั้นเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๙๗๑  ผู้สั่งจ่ายก็ดี ผู้รับรองก็ดี ผู้สลักหลังคนก่อนก็ดี ซึ่งเขาสลักหลังหรือโอนตั๋วแลก

เงินให้อีกทอดหนึ่งนั้น หามีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตนย่อมต้องรับผิดต่อเขาอยู่ก่อนแล้วตามตั๋วเงิน
นั้นได้ไม่ 

  
มาตรา ๙๗๒  ในกรณีใช้สิทธิไล่เบี้ยภายหลังการรับรองแต่บางส่วน ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายซึ่งใช้

เงินอันเป็นจ านวนเขาไม่รับรองนั้น อาจจะเรียกให้จดระบุความที่ใช้เงินนี้ลงไว้ในตั๋วเงิน และเรียกให้ท าใบรับ
ให้แก่ตนได้ อนึ่งผู้ทรงตั๋วเงินต้องให้ส าเนาตั๋วเงินอันรับรองว่าถูกต้องแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้นพร้อมทั้งค าคัดค้านด้วย 
เพ่ือให้เขาสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยในภายหลังได้สืบไป 

  
มาตรา ๙๗๓  เมื่อก าหนดเวลาจ ากัดซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ได้ล่วงพ้นไปแล้ว คือ 

(๑) ก าหนดเวลาส าหรับยื่นตั๋วแลกเงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น หรือในระยะเวลาอย่างใด
อย่างหนึ่งภายหลังได้เห็น 

(๒) ก าหนดเวลาส าหรับท าค าคัดค้านการไม่รับรองหรือการไม่ใช้เงิน 

(๓) ก าหนดเวลาส าหรับยื่นตั๋วเพ่ือให้ใช้เงิน ในกรณีท่ีมีข้อก าหนดว่า “ไมจ่ าต้องมีค าคัดค้าน” 

ท่านว่าผู้ทรงย่อมสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่เหล่าผู้สลักหลัง ผู้สั่งจ่าย และคู่สัญญาอ่ืน ๆ ผู้ต้องรับ
ผิด เว้นแต่ผู้รับรอง 

อนึ่ง ถ้าไม่ยื่นตั๋วแลกเงินเพ่ือให้เขารับรองภายในเวลาจ ากัดดังผู้สั่งจ่ายได้ก าหนดไว้ ท่านว่าผู้
ทรงย่อมเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยทั้งเพ่ือการที่เขาไม่ใช้เงิน และเพ่ือการที่เขาไม่รับรอง เว้นแต่จะปรากฏจาก
ข้อก าหนดว่า ผู้สั่งจ่ายหมายเพียงแต่จะปลดตนเองให้พ้นจากประกันการรับรอง 



ถ้าข้อก าหนดจ ากัดเวลายื่นตั๋วแลกเงินนั้นมีอยู่ที่ค าสลักหลัง ท่านว่าเฉพาะแต่ผู้สลักหลัง
เท่านั้นจะอาจเอาประโยชน์ในข้อก าหนดนั้นได้ 

  
มาตรา ๙๗๔  การยื่นตั๋วแลกเงินก็ดี การท าค าคัดค้านก็ดี ถ้ามีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วง

เสียได้มาขัดขวางมิให้ท าได้ภายในก าหนดเวลาจ ากัดส าหรับการนั้นไซร้ ท่านให้ยืดก าหนดเวลาออกไปอีกได้ 
เหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ดังว่ามานั้น ผู้ทรงต้องบอกกล่าวแก่ผู้สลักหลังคนถัดตนขึ้น

ไปโดยไม่ชักช้า และค าบอกกล่าวนั้นต้องเขียนระบุลงในตั๋วเงิน หรือใบประจ าต่อต้องลงวันและลงลายมือชื่อ
ของผู้ทรง การอ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวนี้ ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติ มาตรา ๙๖๓ 

เมื่อเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้นั้นสุดสิ้นลงแล้ว ผูท้รงต้องยื่นตั๋วเงินให้เขารับรองหรือ
ใช้เงินโดยไม่ชักช้า และถ้าจ าเป็นก็ท าค าคัดค้านขึ้น 

ถ้าเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้นั้น ยังคงมีอยู่ต่อไปจนเป็นเวลากว่าสามสิบวันภายหลัง
ตั๋วเงินถึงก าหนดไซร้ ท่านว่าจะใช้สิทธิไล่เบี้ยก็ได้ และถ้าเช่นนั้นการยื่นตั๋วเงินก็ดี การท าค าคัดค้านก็ดี เป็นอัน
ไม่จ าเป็นต้องท า 

ในส่วนตั๋วเงินชนิดที่ให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น หรือให้ใช้เงินในระยะเวลาอย่างหนึ่งอย่างใดภายหลัง
ได้เห็นนั้น ก าหนดสามสิบวันเช่นว่ามานี้ ท่านให้นับแต่วันที่ผู้ทรงได้ให้ค าบอกกล่าวเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วง
เสียได้นั้นแก่ผู้สลักหลังถัดตนขึ้นไป และถึงแม้ว่าจะเป็นการก่อนล่วงก าหนดเวลายื่นตั๋วเงิน ก็ให้นับเช่นนั้น 

  
ส่วนที่ ๗ 

ตั๋วแลกเงินเป็นส ารับ 

                   
  

มาตรา ๙๗๕  อันตั๋วแลกเงินนั้น นอกจากชนิดที่สั่งจ่ายแก่ผู้ถือแล้ว จะออกไปเป็นคู่ฉีกความ
ต้องกันสองฉบับหรือกว่านั้นก็อาจจะออกได้ 

คู่ฉีกเหล่านี้ต้องมีหมายล าดับลงไว้ในตัวตราสารนั้นเอง มิฉะนั้นคู่ฉีกแต่ละฉบับย่อมใช้ได้เป็น
ตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่ง ๆ แยกเป็นตั๋วเงินต่างฉบับกัน 

บุคคลทุกคนซึ่งเป็นผู้ทรงตั๋วเงินอันมิได้ระบุว่าได้ออกเป็นตั๋วเดี่ยวนั้น จะเรียกให้ส่งมอบคู่ฉีก
สองฉบับหรือกว่านั้นแก่ตนก็ได้ โดยยอมให้คิดค่าใช้จ่ายเอาแก่ตน ในการนี้ผู้ทรงต้องว่ากล่าวไปยังผู้สลักหลัง
คนถัดตนขึ้นไป และผู้สลักหลังคนนั้นก็จ าต้องช่วยผู้ทรงว่ากล่าวไปยังผู้ที่สลักหลังให้แก่ตนต่อไปอีก สืบเนื่อง
กันไปเช่นนี้ตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้สั่งจ่าย อนึ่งผู้สลักหลังทั้งหลายจ าต้องเขียนค าสลักหลังของตนเป็นความ
เดียวกันลงในฉบับคู่ฉีกใหม่แห่งตั๋วส ารับนั้นอีกด้วย 

  



มาตรา ๙๗๖  ถ้าผู้ทรงตั๋วแลกเงินส ารับหนึ่งสลักหลังคู่ฉีกสองฉบับหรือกว่านั้นให้แก่บุคคล
ต่างคนกัน ท่านว่าผู้ทรงย่อมต้องรับผิดตามคู่ฉีกเช่นว่านั้นทุก ๆ ฉบับ และผู้สลักหลังภายหลังผู้ทรงทุก ๆ คนก็
ต้องรับผิดตามคู่ฉีกอันตนเองได้สลักลงไปนั้น เสมือนดังว่าคู่ฉีกที่ว่านั้นแยกเป็นตั๋วเงินต่างฉบับกัน 

  
มาตรา ๙๗๗  ถ้าคู่ฉีกสองฉบับหรือกว่านั้นในส ารับหนึ่งได้เปลี่ยนมือไปยังผู้ทรงโดยชอบด้วย

กฎหมายต่างคนกันไซร้ ในระหว่างผู้ทรงเหล่านั้นด้วยกัน คนใดได้เป็นสิทธิก่อน ท่านให้ถือว่าคนนั้นเป็นเจ้าของ
อันแท้จริงแห่งตั๋วเงินนั้น แต่ความใด ๆ ในบทมาตรานี้ไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลผู้ท าการโดยชอบด้วย
กฎหมายรับรองหรือใช้เงินไปตามคู่ฉีกฉบับซึ่งเขายื่นแก่ตนก่อน 

  
มาตรา ๙๗๘  ค ารับรองนั้นจะเขียนลงในคู่ฉีกฉบับใดก็ได้ และจะต้องเขียนลงในคู่ฉีกแต่เพียง

ฉบับเดียวเท่านั้น 

ถ้าผู้จ่ายรับรองลงไปกว่าฉบับหนึ่ง และคู่ฉีกซ่ึงรับรองเช่นนั้นตกไปถึงมือผู้ทรงโดยชอบด้วย
กฎหมายต่างคนกันไซร้ ท่านว่าผู้จ่ายจะต้องรับผิดตามคู่ฉีกนั้น ๆ ทุกฉบับ เสมือนดังว่าแยกเป็นตั๋วเงินต่างฉบับ
กัน 

  
มาตรา ๙๗๙  ถ้าผู้รับรองตั๋วเงินซึ่งออกเป็นส ารับใช้เงินไปโดยมิได้เรียกให้ส่งมอบคู่ฉีกฉบับ

ซึ่งมีค ารับรองของตนนั้นให้แก่ตนและในเวลาตั๋วเงินถึงก าหนด คู่ฉีกฉบับนั้นไปตกอยู่ในมือผู้ทรงโดยชอบด้วย
กฎหมายคนใดคนหนึ่งไซร้ ท่านว่าผู้รับรองจะต้องรับผิดต่อผู้ทรงคู่ฉีกฉบับนั้น 

  
มาตรา ๙๘๐  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายซึ่งกล่าวมาก่อนนั้น ถ้าคู่ฉีกฉบับใดแห่งตั๋ว

เงินออกเป็นส ารับได้หลุดพ้นไปด้วยการใช้เงินหรือประการอ่ืนฉบับหนึ่งแล้ว ท่านว่าตั๋วเงินทั้งส ารับก็ย่อมหลุด
พ้นไปตามกัน 

  
มาตรา ๙๘๑  คู่สัญญาซึง่ส่งคู่ฉีกฉบับหนึ่งไปให้เขารับรอง ต้องเขียนแถลงลงในคู่ฉีกฉบับอื่น

ว่าคู่ฉีกฉบับโน้นอยู่ในมือบุคคลชื่อไร ส่วนบุคคลคนนั้นก็จ าต้องสละตั๋วให้แก่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายแห่งคู่
ฉีกฉบับอ่ืนนั้น 

ถ้าบุคคลคนนั้นบอกปัดไม่ยอมให้ ท่านว่าผู้ทรงยังจะใช้สิทธิไล่เบี้ยไม่ได้จนกว่าจะได้ท า
คัดค้านระบุความดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) ว่าคู่ฉีกฉบับซึ่งได้ส่งไปเพ่ือรับรองนั้น เขาไม่สละให้แก่ตนเมื่อทวงถาม 

(๒) ว่าไม่สามารถจะให้เขารับรองหรือใช้เงินด้วยคู่ฉีกฉบับอื่นได้ 
  

หมวด ๓ 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 



                   
  

มาตรา ๙๘๒  อันว่าตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ออกตั๋ว 
ให้ค าม่ันสัญญาว่าจะใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใช้ให้ตามค าสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง 
เรียกว่าผู้รับเงิน 

  
มาตรา ๙๘๓  ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ต้องมีรายการดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ค าบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 

(๒) ค าม่ันสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจ านวนแน่นอน 

(๓) วันถึงก าหนดใช้เงิน 

(๔) สถานที่ใช้เงิน 

(๕) ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน 

(๖) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

(๗) ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว 

  
มาตรา ๙๘๔  ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร่องไปจากท่ีท่านระบุบังคับไว้ในมาตราก่อน

นี้ ย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน เว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

ตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่ระบุเวลาใช้เงิน ท่านให้ถือว่า พึงใช้เงินเมื่อได้เห็น 

ถ้าสถานที่ใช้เงินมิได้แถลงไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่านให้ถือเอาภูมิล าเนาของผู้ออกตราสารนั้น
เป็นสถานที่ใช้เงิน 

ถ้าตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ระบุสถานที่ออกตั๋ว ท่านให้ถือว่า ตั๋วนั้นได้ออก ณ ภูมิล าเนาของผู้ออก
ต๋ัว 

ถ้ามิได้ลงวันออกตั๋ว ท่านว่าผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดท าการโดยสุจริตจะจด
วันตามที่ถูกต้องแท้จริงลงก็ได้ 

  
มาตรา ๙๘๕  บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด ๒ ว่าด้วยตั๋วแลกเงินดังจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านให้

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

ถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกมาแต่ต่างประเทศ ท่านให้น าบทบัญญัติต่อไปนี้มาใช้บังคับด้วย 
คือบทมาตรา ๙๖๐ ถึง ๙๖๔, ๙๗๓, ๙๗๔ 

  
มาตรา ๙๘๖  ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับผู้รับรองตั๋วแลกเงิน 



ตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้น ต้องน ายื่นให้ผู้ออกตั๋วจด
รับรู้ภายในจ ากัดเวลาดังก าหนดไว้ในมาตรา ๙๒๘ ก าหนดเวลานี้ให้นับแต่วันจดรับรู้ซึ่งลงลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว 
ถ้าผู้ออกตั๋วบอกปัดไม่ยอมจดรับรู้และลงวันไซร้ การที่เขาบอกปัดเช่นนี้ท่านว่าต้องท าให้เป็นหลักฐานขึ้นด้วย
ค าคัดค้าน และวันคัดค้านนั้นให้ถือเป็นวันเริ่มต้นในการนับก าหนดเวลาแต่ได้เห็น 

  
หมวด ๔ 

เช็ค 

                   
  

มาตรา ๙๘๗  อันว่าเช็คนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคาร
ให้ใช้เงินจ านวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามค าสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกว่า
ผู้รับเงิน 

  
มาตรา ๙๘๘  อันเช็คนั้น ต้องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ค าบอกชื่อว่าเป็นเช็ค 

(๒) ค าสั่งอันปราศจากเง่ือนไขให้ใช้เงินเป็นจ านวนแน่นอน 

(๓) ชื่อ หรือยี่ห้อและส านักงานของธนาคาร 

(๔) ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน หรือค าจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 

(๕) สถานที่ใช้เงิน 

(๖) วันและสถานที่ออกเช็ค 

(๗) ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย 

  
มาตรา ๙๘๙  บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด ๒ อันว่าด้วยตั๋วแลกเงินดังจะกล่าวต่อไปนี้ ท่าน

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

ถ้าเป็นเช็คที่ออกมาแต่ต่างประเทศ ท่านให้น าบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับด้วย คือบท
มาตรา ๙๒๔, ๙๖๐ ถึง ๙๖๔, ๙๗๓ ถึง ๙๗๗, ๙๘๐ 

  
มาตรา ๙๙๐  ผู้ทรงเช็คต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงิน คือว่าถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินในเมือง

เดียวกันกับที่ออกเช็คต้องยื่นภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันออกเช็คนั้น ถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินที่อื่นต้องยื่นภายในสาม
เดือน ถ้ามิฉะนั้นท่านว่าผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สลักหลังทั้งปวง ทั้งเสียสิทธิอันมีต่อผู้สั่งจ่ายด้วยเพียง
เท่าท่ีจะเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้สั่งจ่ายเพราะการที่ละเลยเสียไม่ยื่นเช็คนั้น 



อนึ่ง ผู้ทรงเช็คซึ่งผู้สั่งจ่ายหลุดพ้นจากความรับผิดไปแล้วนั้น ท่านให้รับช่วงสิทธิของผู้สั่งจ่าย
คนนั้นอันมีต่อธนาคาร 

  
มาตรา ๙๙๑  ธนาคารจ าต้องใช้เงินตามเช็คซึ่งผู้เคยค้ากับธนาคารให้ออกเบิกเงินแก่ตน เว้น

แต่ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ไม่มีเงินในบัญชีของผู้เคยค้าคนนั้นเป็นเจ้าหนี้พอจะจ่ายตามเช็คนั้น หรือ 

(๒) เช็คนั้นยื่นเพื่อให้ใช้เงินเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันออกเช็ค หรือ 

(๓) ได้มีค าบอกกล่าวว่าเช็คนั้นหายหรือถูกลักไป 

  
มาตรา ๙๙๒  หน้าที่และอ านาจของธนาคารซึ่งจะใช้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนั้น ท่านว่า

เป็นอันสุดสิ้นไปเมื่อกรณีเป็นดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) มีค าบอกห้ามการใช้เงิน 

(๒) รู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย 

(๓) รู้ว่าศาลได้มีค าสั่งรักษาทรัพย์ชั่วคราว หรือค าสั่งให้ผู้สั่งจ่ายเป็นคนล้มละลาย หรือได้มี
ประกาศโฆษณาค าสั่งเช่นนั้น 

  
มาตรา ๙๙๓  ถ้าธนาคารเขียนข้อความลงลายมือชื่อบนเช็ค เช่นค าว่า “ใช้ได”้ หรือ “ใช้เงิน

ได้” หรือค าใด ๆ อันแสดงผลอย่างเดียวกัน ท่านว่าธนาคารต้องผูกพันในฐานเป็นลูกหนี้ชั้นต้นในอันจะต้องใช้
เงินแก่ผู้ทรงตามเช็คนั้น 

ถ้าผู้ทรงเช็คเป็นผู้จัดการให้ธนาคารลงข้อความรับรองดังว่านั้น ท่านว่าผู้สั่งจ่ายและผู้สลัก
หลังทั้งปวงเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดตามเช็คนั้น 

ถ้าธนาคารลงข้อความรับรองดังนั้นโดยค าขอร้องของผู้สั่งจ่าย ท่านว่าผู้สั่งจ่ายและปวงผู้สลัก
หลังก็หาหลุดพ้นไปไม่ 

  
มาตรา ๙๙๔  ถ้าในเช็คมีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า กับมีหรือไม่มีค าว่า “และ

บริษัท” หรือค าย่ออย่างใด ๆ แห่งข้อความนี้อยู่ในระหว่างเส้นทั้งสองนั้นไซร้ เช็คนั้นชื่อว่าเป็นเช็คขีดคร่อม
ทั่วไป และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้น 

ถ้าในระหว่างเส้นทั้งสองนั้นกรอกชื่อธนาคารอันหนึ่งอันใดลงไว้โดยเฉพาะ เช็คเช่นนั้นชื่อว่า
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้เฉพาะให้แก่ธนาคารอันนั้น 

  
มาตรา ๙๙๕  (๑) เช็คไม่มีขีดคร่อม ผู้สั่งจ่ายหรือผู้ทรงคนใดคนหนึ่งจะขีดคร่อมเสียก็ได้ และ

จะท าเป็นขีดคร่อมทั่วไปหรือขีดคร่อมเฉพาะก็ได้ 
(๒) เช็คขีดคร่อมทั่วไป ผู้ทรงจะท าให้เป็นขีดคร่อมเฉพาะเสียก็ได้ 



(๓) เช็คขีดคร่อมทั่วไปก็ดี ขีดคร่อมเฉพาะก็ดี ผู้ทรงจะเติมค าลงว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” ก็ได้ 
(๔) เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารใด ธนาคารนั้นจะซ้ าขีดคร่อมเฉพาะให้ไปแก่ธนาคาร

อ่ืนเพื่อเรียกเก็บเงินก็ได้ 
(๕) เช็คไม่มีขีดคร่อมก็ดี เช็คขีดคร่อมทั่วไปก็ดี ส่งไปยังธนาคารใดเพ่ือให้เรียกเก็บเงิน 

ธนาคารนั้นจะลงขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ตนเองก็ได้ 
  

มาตรา ๙๙๖  การขีดคร่อมเช็คตามที่อนุญาตไว้ในมาตราก่อนนั้น ท่านว่าเป็นส่วนส าคัญ
อันหนึ่งของเช็ค ใครจะลบล้างย่อมไม่เป็นการชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๙๙๗  เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกว่าธนาคารหนึ่งขึ้นไป เมื่อน าเบิกเอาแก่

ธนาคารใด ท่านให้ธนาคารนั้นบอกปัดเสียอย่าใช้เงินให้ เว้นแต่ที่ขีดคร่อมให้แก่ธนาคารในฐานเป็นตัวแทนเรียก
เก็บเงิน 

ธนาคารใดซึ่งเขาน าเช็คเบิกขืนใช้เงินไปตามเช็คท่ีขีดคร่อมอย่างว่ามานั้นก็ดี ใช้เงินตามเช็ค
อันเขาขีดคร่อมทั่วไปเป็นประการอ่ืนนอกจากใช้ให้แก่ธนาคารอันใดอันหนึ่งก็ดี ใช้เงินตามเช็คอันเขาขีดคร่อม
เฉพาะเป็นประการอ่ืนนอกจากใช้ให้แก่ธนาคารซึ่งเขาเจาะจงขีดคร่อมให้โดยเฉพาะ หรือแก่ธนาคารตัวแทน
เรียกเก็บเงินของธนาคารนั้นก็ดี ท่านว่าธนาคารซึ่งใช้เงินไปดังกล่าวนี้จะต้องรับผิดต่อผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริง
แห่งเช็คนั้น ในการที่เขาจะต้องเสียหายอย่างใด ๆ เพราะการที่ตนใช้เงินไปตามเช็คดังนั้น 

แต่หากเช็คใดเขาน ายื่นเพ่ือให้ใช้เงิน และเม่ือยื่นไม่ปรากฏว่าเป็นเช็คขีดคร่อมก็ดี หรือไม่
ปรากฏว่ามีรอยขีดคร่อมอันได้ลบล้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นประการอ่ืนนอกจากที่อนุญาตไว้โดย
กฎหมายก็ดี เช็คเช่นนี้ถ้าธนาคารใดใช้เงินไปโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเล่อ ท่านว่าธนาคารนั้นไม่
ต้องรับผิดหรือต้องมีหน้าที่รับใช้เงินอย่างใด ๆ 

  
มาตรา ๙๙๘  ธนาคารใดซึ่งเขาน าเช็คขีดคร่อมเบิกเงิน ใช้เงินไปตามเช็คนั้นโดยสุจริตและ

ปราศจากประมาทเลินเล่อ กล่าวคือว่าถ้าเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไปก็ใช้เงินให้แก่ธนาคารอันใดอันหนึ่ง ถ้าเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะก็ใช้ให้แก่ธนาคารซึ่งเขาเจาะจงขีดคร่อมให้โดยเฉพาะ หรือใช้ให้แก่ธนาคารตัวแทนเรียกเก็บ
เงินของธนาคารนั้นไซร้ ท่านว่าธนาคารซึ่งใช้เงินไปตามเช็คนั้นฝ่ายหนึ่ง กับถ้าเช็คตกไปถึงมือผู้รับเงินแล้ว ผู้สั่ง
จ่ายอีกฝ่ายหนึ่งต่างมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกัน และเข้าอยู่ในฐานะอันเดียวกันเสมือนดังว่าเช็คนั้นได้ใช้เงินให้แก่ผู้
เป็นเจ้าของอันแท้จริงแล้ว 

  
มาตรา ๙๙๙  บุคคลใดได้เช็คขีดคร่อมของเขามาซึ่งมีค าว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” ท่านว่าบุคคล

นั้นไม่มีสิทธิในเช็คนั้นยิ่งไปกว่า และไม่สามารถให้สิทธิในเช็คนั้นต่อไปได้ดีกว่าสิทธิของบุคคลอันตนได้เช็คของ
เขามา 

  



มาตรา ๑๐๐๐  ธนาคารใดได้รับเงินไว้เพ่ือผู้เคยค้าของตนโดยสุจริตและปราศจากประมาท
เลินเล่อ อันเป็นเงินเขาใช้ให้ตามเช็คขีดคร่อมทั่วไปก็ดี ขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ตนก็ดี หากปรากฏว่าผู้เคยค้านั้น
ไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิเพียงอย่างบกพร่องในเช็คนั้นไซร้ ท่านว่าเพียงแต่เหตุที่ได้รับเงินไว้หาท าให้ธนาคารนั้นต้อง
รับผิดต่อผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คนั้นแต่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ 
  

หมวด ๕ 

อายุความ 

                   
  

มาตรา ๑๐๐๑  ในคดีฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงินก็ดี ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินก็ดี ท่านห้ามมิให้
ฟ้องเมื่อพ้นเวลาสามปีนับแต่วันตั๋วนั้น ๆ ถึงก าหนดใช้เงิน 

  
มาตรา ๑๐๐๒  ในคดีท่ีผู้ทรงตั๋วเงินฟ้องผู้สลักหลังและผู้สั่งจ่าย ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น

เวลาปีหนึ่งนับแต่วันที่ได้ลงในค าคัดค้านซึ่งได้ท าขึ้นภายในเวลาอันถูกต้องตามก าหนด หรือนับแต่วันตั๋วเงินถึง
ก าหนด ในกรณีท่ีมีข้อก าหนดไว้ว่า “ไม่จ าต้องมีค าคัดค้าน” 

  
มาตรา ๑๐๐๓  ในคดีผู้สลักหลังทั้งหลายฟ้องไล่เบี้ยกันเองและไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สั่งจ่ายแห่งตั๋ว

เงิน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ผู้สลักหลังเข้าถือเอาตั๋วเงินและใช้เงิน หรือนับแต่วันที่
ผู้สลักหลังนั้นเองถูกฟ้อง 

  
มาตรา ๑๐๐๔  เมือ่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะการอันหนึ่งอันใด ซึ่งกระท าแก่คู่สัญญา

แห่งตั๋วเงินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ท่านว่าย่อมมีผลสะดุดหยุดลงเพียงแต่แก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น 

  
มาตรา ๑๐๐๕  ถ้าตั๋วเงินได้ท าขึ้นหรือได้โอนหรือสลักหลังไปแล้วในมูลหนี้อันหนึ่งอันใด และ

สิทธิตามตั๋วเงินนั้นมาสูญสิ้นไปเพราะอายุความก็ดี หรือเพราะละเว้นไม่ด าเนินการให้ต้องตามวิธีใด ๆ อันจะพึง
ต้องท าก็ดี ท่านว่าหนี้เดิมนั้นก็ยังคงมีอยู่ตามหลักกฎหมายอันแพร่หลายทั่วไป เท่าที่ลูกหนี้มิได้ต้องเสียหายแต่
การนั้น เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
หมวด ๖ 

ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย 

                   
  



มาตรา ๑๐๐๖  การที่ลายมือชื่ออันหนึ่งในตั๋วเงินเป็นลายมือปลอม ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึง
ความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่ออ่ืน ๆ ในตั๋วเงินนั้น 

  
มาตรา ๑๐๐๗  ถ้าข้อความในตั๋วเงินใด หรือในค ารับรองตั๋วเงินรายใด มีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ในข้อส าคัญโดยที่คู่สัญญาทั้งปวงผู้ต้องรับผิดตามตั๋วเงินมิได้ยินยอมด้วยหมดทุกคนไซร้ ท่านว่าตั๋วเงินนั้นก็เป็น
อันเสีย เว้นแต่ยังคงใช้ได้ต่อคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น หรือได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้น กับท้ังผู้สลักหลังในภายหลัง 

แต่หากตั๋วเงินใดได้มีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อส าคัญ แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ประจักษ์ 
และตั๋วเงินนั้นตกอยู่ในมือผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ทรงคนนั้นจะเอาประโยชน์จากตั๋วเงินนั้นก็
ได้ เสมือนดังว่ามิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลย และจะบังคับการใช้เงินตามเนื้อความแห่งตั๋วนั้นก็ได้ 

กล่าวโดยเฉพาะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านถือว่าเป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในข้อส าคัญ คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใด ๆ แก่วันที่ลง จ านวนเงินอันจะพึงใช้ เวลาใช้เงิน 
สถานที่ใช้เงิน กับทั้งเม่ือตั๋วเงินเขารับรองไว้ทั่วไปไม่เจาะจงสถานที่ใช้เงิน ไปเติมความระบุสถานที่ใช้เงินเข้า
โดยที่ผู้รับรองมิได้ยินยอมด้วย 

  
มาตรา ๑๐๐๘  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ เมื่อใดลายมือชื่อ

ในตั๋วเงินเป็นลายมือปลอมก็ดี เป็นลายมือชื่อลงไว้โดยที่บุคคลซึ่งอ้างเอาเป็นเจ้าของลายมือชื่อนั้นมิได้มอบ
อ านาจให้ลงก็ดี ท่านว่าลายมือชื่อปลอมหรือลงปราศจากอ านาจเช่นนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้เลย ใครจะอ้างอิงอาศัย
แสวงสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือยึดหน่วงตั๋วเงินไว้ก็ดี เพ่ือท าให้ตั๋วนั้นหลุดพ้นก็ดี หรือเพ่ือบังคับการใช้เงินเอา
แก่คู่สัญญาแห่งตั๋วนั้นคนใดคนหนึ่งก็ดี ท่านว่าไม่อาจจะท าได้เป็นอันขาด เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งจะพึงถูกยึด
หน่วงหรือถูกบังคับใช้เงินนั้นจะอยู่ในฐานเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอม หรือข้อลงลายมือชื่อ
ปราศจากอ านาจนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้ 

แต่ข้อความใด ๆ อันกล่าวมาในมาตรานี้ ท่านมิให้กระทบกระท่ังถึงการให้สัตยาบันแก่ลายมือ
ชื่อซึ่งลงไว้โดยปราศจากอ านาจแต่หากไม่ถึงแก่เป็นลายมือปลอม 

  
มาตรา ๑๐๐๙  ถ้ามีผู้น าตั๋วเงินชนิดจะพึงใช้เงินตามเขาสั่งเมื่อทวงถามมาเบิกต่อธนาคารใด 

และธนาคารนั้นได้ใช้เงินให้ไปตามทางค้าปกติโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเล่อไซร้ ท่านว่าธนาคารไม่มี
หน้าที่จะต้องน าสืบว่าการสลักหลังของผู้รับเงิน หรือการสลักหลังในภายหลังรายใด ๆ ได้ท าไปด้วยอาศัยรับ
มอบอ านาจแต่บุคคลซึ่งอ้างเอาเป็นเจ้าของค าสลักหลังนั้น และถึงแม้ว่ารายการสลักหลังนั้นจะเป็นสลักหลัง
ปลอมหรือปราศจากอ านาจก็ตาม ท่านให้ถือว่าธนาคารได้ใช้เงินไปถูกระเบียบ 

  



มาตรา ๑๐๑๐  เมื่อผู้ทรงตั๋วเงินซึ่งหายหรือถูกลักทราบเหตุแล้ว ในทันใดนั้นต้องบอกกล่าว
เป็นหนังสือไปยังผู้ออกตั๋วเงิน ผู้จ่าย ผู้สมอ้างยามประสงค์ ผู้รับรองเพ่ือแก้หน้าและผู้รับอาวัล ตามแต่มี เพ่ือให้
บอกปัดไม่ใช้เงินตามตั๋วเงินนั้น 

  
มาตรา ๑๐๑๑  ถ้าตั๋วเงินหายไปแต่ก่อนเวลาล่วงเลยก าหนดใช้เงิน ท่านว่าบุคคลซึ่งได้เป็นผู้

ทรงตั๋วเงินนั้นจะร้องขอไปยังผู้สั่งจ่ายให้ ๆ ตั๋วเงินเป็นเนื้อความเดียวกันแก่ตนใหม่อีกฉบับหนึ่งก็ได้ และในการ
นี้ถ้าเขาประสงค์ก็วางประกันให้ไว้แก่ผู้สั่งจ่าย เพ่ือไว้ทดแทนที่เขาหากจะต้องเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในกรณีที่ตั๋ว
เงินซึ่งว่าหายนั้นจะกลับหาได้ 

อนึ่ง ผู้สั่งจ่ายรับค าขอร้องดังว่ามานั้นแล้ว หากบอกปัดไม่ยอมให้ตั๋วเงินคู่ฉบับเช่นนั้น อาจจะ
ถูกบังคับให้ออกให้ก็ได้ 

  
ลักษณะ ๒๒ 

หุ้นส่วนและบริษัท 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑๐๑๒  อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สอง
คนข้ึนไปตกลงเข้ากันเพ่ือกระท ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น 

  
มาตรา ๑๐๑๓  อันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ท่านก าหนดเป็นสามประเภท คือ 

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

(๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

(๓) บริษัทจ ากัด 

  
มาตรา ๑๐๑๔  บรรดาส านักงานส าหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทท้ังหลายนั้น ให้

รัฐมนตรี*เจ้ากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งขึ้น 

  
มาตรา ๑๐๑๕  ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว ท่านจัด

ว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งรวมเข้ากันเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น 

  



มาตรา ๑๐๑๖[๓๕]  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การแก้ไขข้อความที่ได้จด
ทะเบียนไว้ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอ่ืนตามที่ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ก าหนดให้จด
ทะเบียน ให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๐๑๗  ถ้าข้อความที่จะจดทะเบียน หรือประกาศโฆษณาเกิดข้ึนในต่างประเทศไซร้ 

ท่านให้นับก าหนดเวลาส าหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาข้อความนั้น ตั้งแต่เวลาเมื่อค าบอกกล่าวการ
นั้นมาถึงต าบลที่จดทะเบียนหรือต าบลที่จะประกาศโฆษณานั้นเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๐๑๘  ในการจดทะเบียน ท่านให้เสียค่าธรรมเนียมตามกฎข้อบังคับซึ่งรัฐมนตรี*เจ้า

กระทรวงตั้งไว้ 
  
มาตรา ๑๐๑๙  ถ้าค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียนไม่มีรายการบริบูรณ์

ตามที่บังคับไว้ในลักษณะนี้ ว่าให้จดแจ้งก็ดี หรือถ้ารายการอันใดซึ่งจะแจ้งในค าขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับ
กฎหมายก็ดี หรือถ้าเอกสารใดซึ่งก าหนดไว้ว่าให้ส่งด้วยกันกับค าขอจดทะเบียนยังขาดอยู่มิได้ส่งให้ครบก็ดี 
หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้ออ่ืนซึ่งกฎหมายบังคับไว้ก็ดี นายทะเบียนจะไม่ยอมรับจดทะเบียนก็ได้ จนกว่า
ค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะได้ท าให้บริบูรณ์หรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือได้ส่งเอกสารซึ่งก าหนดไว้นั้นครบ
ทุกสิ่งอันหรือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๐๒๐[๓๖]  บุคคลทุกคนเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ชอบที่

จะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือจะขอให้คัดส าเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ 
พร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้ 

ผู้มีส่วนได้เสียของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงแล้ว ชอบที่จะขอให้นายทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้ก็
ได้ 

  
มาตรา ๑๐๒๐/๑[๓๗]  ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอ านาจออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ 

  
มาตรา ๑๐๒๑  นายทะเบียนทุกคนจะต้องแต่งย่อรายการซึ่งได้ลงทะเบียนส่งไปลงพิมพ์

โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นคราว ๆ ตามแบบซึ่งรัฐมนตรี*เจ้ากระทรวงจะได้ก าหนดให้ 
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มาตรา ๑๐๒๒  เมื่อได้พิมพ์โฆษณาดังนั้นแล้ว ท่านให้ถือว่าบรรดาเอกสารและข้อความซึ่ง
ลงทะเบียนอันได้กล่าวถึงในย่อรายการนั้น เป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงไม่เลือกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยห้างหุ้นส่วน
หรือด้วยบริษัทนั้น หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๑๐๒๓[๓๘]  ผู้เป็นหุ้นส่วนก็ดี ห้างหุ้นส่วนก็ดี หรอืบริษัทก็ดี จะถือเอาประโยชน์แก่

บุคคลภายนอกเพราะเหตุที่มีสัญญาหรือเอกสาร หรือข้อความอันบังคับให้จดทะเบียนตามลักษณะนี้ยังไม่ได้ 
จนกว่าจะได้จดทะเบียนแล้ว แต่ฝ่ายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชน์เช่นว่านั้นได้ 

แต่ถึงกระนั้นก็ดี ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทซึ่งได้รับช าระหนี้ก่อนจด
ทะเบียนนั้นย่อมไม่จ าต้องคืน 

  
มาตรา ๑๐๒๓/๑[๓๙]  ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะยกมาตรา ๑๐๒๓ ขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้

สุจริตเพื่อไม่ให้ต้องรับผิดโดยอ้างว่าผู้เป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือกรรมการไม่มีอ านาจกระท าการมิได้ 
  
มาตรา ๑๐๒๔  ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันก็ดี หรือในระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันก็ดี ใน

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนก็ดี ในระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทก็ดี ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดา
สมุดบัญชีเอกสารของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือของผู้ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ นั้น ย่อมเป็น
พยานหลักฐานอันถูกต้องตามข้อความที่ได้บันทึกไว้ในนั้นทุกประการ 

  
หมวด ๒ 

หา้งหุ้นส่วนสามัญ 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

บทวิเคราะห์ 
                   

  
มาตรา ๑๐๒๕  อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุก

คนต้องรับผิดร่วมกันเพ่ือหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจ ากัด 

  
ส่วนที่ ๒ 

ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง 
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มาตรา ๑๐๒๖  ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน 

สิ่งที่น ามาลงด้วยนั้น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอ่ืน หรือลงแรงงานก็ได้ 
  
มาตรา ๑๐๒๗  ในเมื่อมีกรณีเป็นข้อสงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิ่งซึ่งน ามาลงหุ้น

ด้วยกันนั้นมีค่าเท่ากัน 

  
มาตรา ๑๐๒๘  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดได้ลงแต่แรงงานของตนเข้าเป็นหุ้น และในสัญญาเข้า

หุ้นส่วนมิได้ตีราคาค่าแรงไว้ ท่านให้ค านวณส่วนก าไรของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยลงแรงงานเช่นนั้น เสมอด้วยส่วน
ถัวเฉลี่ยของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งได้ลงเงินหรือลงทรัพย์สินเข้าหุ้นในการนั้น 

  
มาตรา ๑๐๒๙  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งเอาทรัพย์สินมาให้ใช้เป็นการลงหุ้นด้วยไซร้ ความ

เกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบและซ่อมแซมก็ดี ความรับผิดเพ่ือช ารุด
บกพร่องก็ดี ความรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิก็ดี ข้อยกเว้นความรับผิดก็ดี ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ 

  
มาตรา ๑๐๓๐  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่งเป็นการลงหุ้น

ด้วยไซร้ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบและซ่อมแซมก็ดี ความรับผิด
เพ่ือช ารุดบกพร่องก็ดี ความรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิก็ดี ข้อยกเว้นความรับผิดก็ดี ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยซื้อขาย 

  
มาตรา ๑๐๓๑  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดละเลยไม่ส่งมอบส่วนลงหุ้นของตนเสียเลย ท่านว่าต้อง

ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายจดทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้น ให้ส่งมอบส่วนลงหุ้นของตนมา
ภายในเวลาอันสมควร มิฉะนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ จะลงเนื้อเห็นพร้อมกัน หรือโดยเสียงข้างมากด้วยกัน
สุดแต่ข้อสัญญา ให้เอาผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นออกเสียได้ 

  
มาตรา ๑๐๓๒  ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมแห่งห้างหุ้นส่วนหรือประเภทแห่งกิจการ 

นอกจากด้วยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนหมดด้วยกันทุกคน เว้นแต่จะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๓๓  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้ตกลงกันไว้ในกระบวนจัดการห้างหุ้นส่วนไซร้ ท่านว่าผู้

เป็นหุ้นส่วนย่อมจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคน แต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดจะเข้าท าสัญญาอันใดซึ่งผู้เป็น
หุ้นส่วนอีกคนหนึ่งทักท้วงนั้นไม่ได้ 

ในกรณีเช่นนี้ ท่านให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน 

  



มาตรา ๑๐๓๔  ถ้าได้ตกลงกันไว้ว่าการงานของห้างหุ้นส่วนนั้นจักให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก
แห่งผู้เป็นหุ้นส่วนไซร้ ท่านให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งมีเสียงเป็นคะแนนหนึ่ง โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนที่ลงหุ้น
ด้วยมากหรือน้อย 

  
มาตรา ๑๐๓๕  ถ้าได้ตกลงกันไว้ว่าจะให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหลายคนจัดการห้างหุ้นส่วนไซร้ 

หุ้นส่วนผู้จัดการแต่ละคนจะจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นก็ได้ แต่หุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งคนใดจะท าการอันใดซึ่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการอีกคนหนึ่งทักท้วงนั้นไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๐๓๖  อันหุ้นส่วนผู้จัดการนั้น จะเอาออกจากต าแหน่งได้ต่อเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วน

ทั้งหลายอื่นยินยอมพร้อมกัน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๓๗  ถึงแม้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายได้ตกลงให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน

เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนก็ดี ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนอกจากผู้จัดการย่อมมีสิทธิที่จะไต่ถามถึงการงานของห้าง
หุ้นส่วนที่จัดอยู่นั้นไดทุ้กเม่ือ และมีสิทธิที่จะตรวจและคัดส าเนาสมุดบัญชี และเอกสารใด ๆ ของหุ้นส่วนได้
ด้วย 

  
มาตรา ๑๐๓๘  ห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีสภาพดุจ

เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน โดย
มิได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ 

ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดท าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรานี้ไซร้ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ชอบที่
จะเรียกเอาผลก าไรซึ่งผู้นั้นหาได้ทั้งหมด หรือเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการที่ห้างหุ้นส่วนได้รับความ
เสียหายเพราะเหตุนั้น แต่ท่านห้ามมิให้ฟ้องเรียกเม่ือพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันท าการฝ่าฝืน 

  
มาตรา ๑๐๓๙  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าต้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนด้วยความระมัดระวังให้มาก

เสมือนกับจัดการงานของตนเองฉะนั้น 

  
มาตรา ๑๐๔๐  ห้ามมิให้ชักน าเอาบุคคลผู้อ่ืนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนโดยมไิด้รับ

ความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนหมดด้วยกันทุกคน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๔๑  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งโอนส่วนก าไรของตนในห้างหุ้นส่วนทั้งหมดก็ดี 

หรือแต่บางส่วนก็ดี ให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายอื่นไซร้ ท่านว่า
บุคคลภายนอกนั้นจะกลายเป็นเข้าหุ้นส่วนด้วยก็หามิได้ 

  



มาตรา ๑๐๔๒  ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายอ่ืนนั้น ท่านให้
บังคับด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยตัวแทน 

  
มาตรา ๑๐๔๓  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนอันมิได้เป็นผู้จัดการเอ้ือมเข้ามาจัดการงานของห้างหุ้นส่วนก็

ดี หรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นผู้จัดการกระท าล่วงขอบอ านาจของตนก็ดี ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง 

  
มาตรา ๑๐๔๔  อันส่วนก าไรก็ดี ส่วนขาดทุนก็ดี ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุก ๆ คนนั้น ย่อมเป็นไป

ตามส่วนที่ลงหุ้น 

  
มาตรา ๑๐๔๕  ถ้าหุ้นส่วนของผู้ใดได้ก าหนดไว้แต่เพียงข้างฝ่ายก าไรว่าจะแบ่งเอาเท่าไร 

หรือก าหนดแต่เพียงข้างขาดทุนว่าจะยอมขาดเท่าไรฉะนี้ไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหุ้นส่วนของผู้นั้นมี
ส่วนก าไรและส่วนขาดทุนเป็นอย่างเดียวกัน 

  
มาตรา ๑๐๔๖  ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหามีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จเพ่ือที่ได้จัดการ

งานของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ เว้นแต่จะได้มีความตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๔๗  ถ้าชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วยังคงใช้เรียกขานติดเป็น

ชื่อห้างหุ้นส่วนอยู่ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นชอบที่จะเรียกให้งดใช้ชื่อของตนเสียได้ 
  
มาตรา ๑๐๔๘  ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งจะเรียกเอาส่วนของตนจากหุ้นส่วนอ่ืน ๆ แม้ ใน

กิจการค้าขายอันใดซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนก็ได้ 
  

ส่วนที่ ๓ 

ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก 

                   
  

มาตรา ๑๐๔๙  ผู้เป็นหุ้นส่วนจะถือเอาสิทธิใด ๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขายซึ่งไม่
ปรากฏชื่อของตนนั้นหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๑๐๕๐  การใด ๆ อันผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดท าไปในทางท่ีเป็นธรรมดา

การค้าขายของห้างหุ้นสว่นนัน้ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นสว่นหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนั้น ๆ ด้วย และจะต้องรับ
ผิดร่วมกันโดยไม่จ ากัดจ านวนในการช าระหนี้ อันได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะจัดการไปเช่นนั้น 



  
มาตรา ๑๐๕๑  ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วยังคงต้องรับผิดในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วน

ได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไป 

  
มาตรา ๑๐๕๒  บุคคลผู้เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนย่อมต้องรับผิดในหนี้ใด ๆ ซึ่งห้าง

หุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดข้ึนก่อนที่ตนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วย 

  
มาตรา ๑๐๕๓  ห้างหุ้นส่วนซึ่งมิได้จดทะเบียนนั้น ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดอ านาจของหุ้นส่วนคน

หนึ่งในการทีจ่ะผูกพันผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ท่านว่าข้อจ ากัดเช่นนั้นก็หามีผลถึงบุคคลภายนอกไม่ 
  
มาตรา ๑๐๕๔  บุคคลใดแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลักษณ์อักษรก็ดี ด้วย

กิริยาก็ดี ด้วยยินยอมให้เขาใช้ชื่อตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนก็ดี หรือรู้แล้วไม่คัดค้านปล่อยให้เขาแสดงว่าตนเป็น
หุ้นส่วนก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหุ้นส่วน 

ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดตายไปแล้ว และห้างหุ้นส่วนนั้นยังคงค้าต่อไปในชื่อเดิมของห้าง 
ท่านว่าเหตุเพียงที่คงใช้ชื่อเดิมนั้นก็ดี หรือใช้ชื่อของหุ้นส่วนผู้ตายควบอยู่ด้วยก็ดี หาท าให้ความรับผิดมีแก่กอง
ทรัพย์มรดกของผู้ตายเพ่ือหนี้ใด ๆ อันห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดข้ึนภายหลังมรณะนั้นไม่ 

  
ส่วนที่ ๔ 

การเลิกและช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                   
  

มาตรา ๑๐๕๕  ห้างหุ้นส่วนสามัญย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังกล่าวต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าในสัญญาท าไว้มีก าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 

(๒) ถ้าสัญญาท าไว้เฉพาะก าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก าหนดกาลนั้น 

(๓) ถ้าสัญญาท าไว้เฉพาะเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น 

(๔) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งให้ค าบอกกล่าวแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ตามก าหนดดัง
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๕๖ 

(๕) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตาย หรือล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

  
มาตรา ๑๐๕๖  ถ้าห้างหุ้นส่วนได้ตั้งขึ้นไม่มีก าหนดกาลอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นยุติ ท่านว่าจะ

เลิกได้ต่อเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีในทางบัญชีเงินของห้างหุ้นส่วนนั้น และผู้เป็น
หุ้นส่วนนั้นต้องบอกกล่าวความจ านงจะเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน 

  



มาตรา ๑๐๕๗  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดร้องขอเมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
ศาลอาจสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ คือ 

(๑) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น ล่วงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเป็น
ข้อสาระส าคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนก าหนดไว้แก่ตน โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

(๒) เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นจะท าไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีหวังจะกลับฟื้น
ตัวได้อีก 

(๓) เมื่อมีเหตุอื่นใด ๆ ท าให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะด ารงคงอยู่ต่อไปได้ 
  
มาตรา ๑๐๕๘  เมื่อเหตุอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่ง ซึ่งตามความใน

มาตรา ๑๐๕๗ หรือมาตรา ๑๐๖๗ เป็นเหตุให้ผู้เป็นหุ้นสว่นทั้งหลายนอกนั้นมีสิทธิจะเรียกให้เลิกห้างหุ้นส่วน
ได้ไซร้ ในเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนเหล่านั้นยื่นค าร้อง ท่านว่าศาลจะสั่งให้ก าจัดหุ้นส่วนผู้ต้นเหตุคนนั้นออกเสียจาก
ห้างหุ้นส่วนแทนสั่งให้เลิกห้างหุ้นส่วนก็ได้ 

ในการแบ่งทรัพย์สินระหว่างห้างหุ้นส่วนกับผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถูกก าจัดนั้น ท่านให้ตีราคา
ทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนตามราคาที่เป็นอยู่ในเวลาแรกยื่นค าร้องขอให้ก าจัด 

  
มาตรา ๑๐๕๙  ถ้าเม่ือสิ้นก าหนดกาลซึ่งได้ตกลงกันไว้ และผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายหรือผู้เป็น

หุ้นส่วนซึ่งเคยได้จัดการอยู่ในระหว่างก าหนดนั้น ยังคงด าเนินการค้าของห้างหุ้นส่วนอยู่ต่อไปโดยมิได้ช าระ
บัญชีหรือช าระเงินกันให้เสร็จไปไซร้ ท่านให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งปวงได้ตกลงคงท าการเป็นหุ้นส่วนกันสืบไป
โดยไม่มีก าหนดกาล 

  
มาตรา ๑๐๖๐  ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา ๑๐๕๕ อนุมาตรา ๔ หรือ

อนุมาตรา ๕ นั้น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนที่ยังอยู่รับซื้อหุ้นของผู้ที่ออกจากหุ้นส่วนไปไซร้ ท่านว่าสัญญาหุ้นส่วนนั้นก็
ยังคงใช้ได้ต่อไปในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนที่ยังอยู่ด้วยกัน 

  
มาตรา ๑๐๖๑  เมื่อห้างหุ้นส่วนเลิกกันแล้วก็ให้จัดการช าระบัญชีเว้นแต่จะได้ตกลงกันให้

จัดการทรัพย์สินโดยวิธีอ่ืนในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน หรือว่าห้างหุ้นส่วนนั้นศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย 

ถ้าการเลิกห้างหุ้นส่วนนั้นได้เป็นไปโดยที่เจ้าหนี้เฉพาะตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้ให้
ค าบอกกล่าวก็ดี หรือโดยที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งล้มละลายก็ดี ท่านว่าจะงดการช าระบัญชีเสียได้ต่อเมื่อ
เจ้าหนี้คนนั้น หรือเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ยินยอมด้วย 

การช าระบัญชีนั้น ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดด้วยกันจัดท า หรือให้บุคคลอ่ืนซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้
ตั้งแต่งข้ึนนั้นเป็นผู้จัดท า 

การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี ให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เป็นหุ้นส่วน 

  



มาตรา ๑๐๖๒  การช าระบัญชี ให้ท าโดยล าดับดังนี้ คือ 

(๑) ให้ช าระหนี้ทั้งหลายซึ่งค้างช าระแก่บุคคลภายนอก 

(๒) ให้ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้ออกของตนไปเพ่ือจัดการค้าของห้าง 

(๓) ให้คืนทุนทรัพย์ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนได้ลงเป็นหุ้น 

ถ้ายังมีทรัพย์เหลืออยู่อีกเท่าไร ก็ให้เฉลี่ยแจกเป็นก าไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน 

  
มาตรา ๑๐๖๓  ถ้าเมื่อได้ช าระหนี้ซึ่งค้างช าระแก่บุคคลภายนอกและชดใช้เงินทดรอง

และค่าใช้จ่ายแล้ว สินทรัพย์ที่ยังอยู่ไม่พอจะคืนแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนให้ครบจ านวนที่ลงหุ้นไซร้ ส่วนที่ขาดนี้คือ
ขาดทุน ซึ่งต้องคิดเฉลี่ยช่วยกันขาด 

  
ส่วนที่ ๕ 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                   
  

มาตรา ๑๐๖๔  อันห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได้ 
การลงทะเบียนนั้น ท่านบังคับให้มีรายการดังนี้ คือ 

(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน 

(๒) วัตถุท่ีประสงค์ของห้างหุ้นส่วน 

(๓) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง 

(๔) ชื่อและท่ีส านักกับทั้งอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนทุก ๆ คน ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดมีชื่อยี่ห้อ 
ก็ให้ลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่ห้อด้วย 

(๕) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ในเมื่อได้ตั้งแต่งให้เป็นผู้จัดการแต่เพียงบางคน 

(๖) ถ้ามีข้อจ ากัดอ านาจของหุ้นส่วนผู้จัดการประการใดให้ลงไว้ด้วย 

(๗) ตราซึ่งใช้เป็นส าคัญของห้างหุ้นส่วน 

ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชน
ทราบด้วยก็ได้ 

การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และต้องประทับตราของห้าง
หุ้นส่วนนั้นด้วย 

ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๐๖๔/๑[๔๐]  หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะลาออกจาก

ต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อหุ้นส่วนผู้จัดการอ่ืนคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
หุ้นส่วนผู้จัดการอ่ืนนั้น 
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ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนมีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียว ให้หุ้นส่วนผู้จัดการที่จะลาออก
จากต าแหน่งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดทราบเพื่อนัดประชุมและพิจารณาตั้งผู้จัดการคนใหม่ 
พร้อมกับแนบใบลาออกไปด้วย การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้นั้น 

หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๑๐๖๔/๒[๔๑]  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนน า

ความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  
มาตรา ๑๐๖๕  ผู้เป็นหุ้นส่วนอาจถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิอันห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียนนั้นได้มา แม้ในกิจการซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตน 

  
มาตรา ๑๐๖๖  ห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนประกอบ

กิจการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่า
ท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน หรือไปเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้น เว้นไว้แต่
จะได้รับค ายินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นทั้งหมด 

แต่ข้อห้ามเช่นว่ามานี้ ท่านว่าจะไม่พึงใช้ได้ ถ้าหากผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายได้รู้อยู่แล้วในเวลา
เมื่อลงทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งได้ท ากิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนอยู่ในห้างหุ้นส่วนอื่น
อันมีวัตถุที่ประสงค์อย่างเดียวกัน และในสัญญาเข้าหุ้นส่วนที่ท าไว้ต่อกันนั้นก็ไม่ได้บังคับให้ถอนตัวออก 

  
มาตรา ๑๐๖๗  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดกระท าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตราก่อนนี้ไซร้ 

ท่านว่าห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนนั้นชอบที่จะเรียกเอาผลก าไรอันผู้นั้นหาได้ทั้งหมดหรือเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายซึ่งห้างหุ้นส่วนได้รับเพราะเหตุนั้น 

แต่ทั้งนี้ท่านห้ามมิให้ฟ้องเรียกเม่ือพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันท าการฝ่าฝืน 

อนึ่ง บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ลบล้างสิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายนอกนั้น ในอันจะเรียกให้
เลิกห้างหุ้นส่วน 

  
มาตรา ๑๐๖๘  ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน อันเกี่ยวแก่หนี้ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนออกจากหุ้นส่วนนั้น ย่อมมีจ ากัดเพียงสองปีนับแต่เมื่อออกจากหุ้นส่วน 

  
มาตรา ๑๐๖๙  นอกจากในกรณีทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๕๕ ท่านว่าห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนย่อมเลิกกันเมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นล้มละลาย 
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มาตรา ๑๐๗๐  เมื่อใดห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดช าระหนี้ เมื่อนั้นเจ้าหนี้ของห้าง

หุ้นส่วนนั้นชอบที่จะเรียกให้ช าระหนี้เอาแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้ 
  
มาตรา ๑๐๗๑  ในกรณีท่ีกล่าวไว้ในมาตรา ๑๐๗๐ นั้น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนน าพิสูจน์ได้ว่า 

(๑) สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนยังมีพอที่จะช าระหนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และ 

(๒) การที่จะบังคับเอาแก่ห้างหุ้นส่วนนั้นไม่เป็นการยากฉะนี้ไซร้ 
ศาลจะบังคับให้เอาสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนนั้นช าระหนี้ก่อนก็ได้ สุดแต่ศาลจะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๐๗๒  ถ้าห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนยังมิได้เลิกกันตราบใด เจ้าหนี้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

เฉพาะตัวย่อมใช้สิทธิได้แต่เพียงในผลก าไรหรือเงินซึ่งห้างหุ้นส่วนค้างช าระแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นเท่านั้น ถ้า
ห้างหุ้นส่วนนั้นเลิกกันแล้ว เจ้าหนี้ย่อมใช้สิทธิได้ตลอดจนถึงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นอันมีในสินทรัพย์ของ
ห้างหุ้นส่วน 

  
ส่วนที่ ๖ 

การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน 

                   
  

มาตรา ๑๐๗๓  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหนึ่งจะควบเข้าเป็นอันเดียวกับห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนอีกห้างหนึ่งก็ได้ โดยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๗๔  เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างใดปลงใจจะควบเข้ากันกับห้างอ่ืน ห้าง

หุ้นส่วนนั้นต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่นั้นสองครั้งเป็นอย่างน้อย และส่งค าบอกกล่าวความประสงค์
ที่จะควบเข้ากันนั้นแก่บรรดาผู้ซึ่งห้างหุ้นส่วนรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใด 
ในการที่จะท านั้นส่งค าคัดค้านไปภายในสามเดือนนับแต่วันบอกกล่าว 

ถ้าไม่มีใครคัดค้านภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้น ก็ให้พึงถือว่าไม่มีคัดค้าน 

ถ้ามีคัดค้านไซร้ ท่านมิให้ห้างหุ้นส่วนจัดการควบเข้ากัน เว้นแต่จะได้ใช้หนี้ที่เรียกร้องหรือให้
ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๐๗๕  เมื่อห้างได้ควบเข้ากันแล้ว ต่างห้างก็ต่างมีหน้าที่จะต้องน าความนั้นจด

ลงทะเบียน ว่าได้ควบเข้ากันเป็นห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ 
  



มาตรา ๑๐๗๖  ห้างหุ้นส่วนใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งสิทธิ ทั้งต้องอยู่ในความรับผิดของห้างหุ้นส่วน
เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น 

  
หมวด ๓ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

                   
  

มาตรา ๑๐๗๗  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนสอง
จ าพวก ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจ ากัดความรับผิดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนรับ
จะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจ าพวกหนึ่ง และ 

(๒) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่มี
จ ากัดจ านวนอีกจ าพวกหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๐๗๘  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ท่านบังคับว่าต้องจดทะเบียน 

การลงทะเบียนนั้น ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน 

(๒) ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด และวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น 

(๓) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาท้ังปวง 

(๔) ชื่อ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด และจ านวนเงินซึ่ง
เขาเหล่านั้นได้ลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน 

(๕) ชื่อ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด 

(๖) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ 

(๗) ถ้ามีข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนนั้นประการใดให้ลงไว้ด้วย 

ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชน
ทราบด้วยก็ได้ 

การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และต้องประทับตราของห้าง
หุ้นส่วนนั้นด้วย 

ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๐๗๘/๑[๔๒]  หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ

หุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้จัดการอื่นนั้น 
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ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียว ให้หุ้นส่วนผู้จัดการที่จะลาออกจาก
ต าแหน่งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดทราบเพื่อนัดประชุมและพิจารณาตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคน
ใหม่ พร้อมกับแนบใบลาออกไปด้วย การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้นั้น 

หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๑๐๗๘/๒[๔๓]  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน าความไป

จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  
มาตรา ๑๐๗๙  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนอยู่ตราบใด ท่านให้ถือว่าเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดย่อมต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจ ากัด
จ านวน จนกว่าจะได้จดทะเบียน 

  
มาตรา ๑๐๘๐  บทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญข้อใด ๆ หากมิได้ยกเว้นหรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติแห่งหมวด ๓ นี้ ท่านให้น ามาใช้บังคับแก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดด้วย 

ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดนั้นมีอยู่หลายคนด้วยกัน ท่านให้ใช้บทบัญญัติ
ส าหรับห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นวิธีบังคับในความเกี่ยวพันระหว่างคนเหล่านั้นเอง และความเก่ียวพันระหว่างผู้
เป็นหุ้นส่วนเหล่านั้นกับห้างหุ้นส่วน 

  
มาตรา ๑๐๘๑  ห้ามมิให้เอาชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดมาเรียกขานระคน

เป็นชื่อห้าง 

  
มาตรา ๑๐๘๒  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือ

โดยปริยายให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้างไซร้ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เสมือนดังว่าเป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดฉะนั้น 

แต่ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกันเองนั้น ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนเช่นนี้ ท่านให้คงบังคับ
ตามสัญญาหุ้นส่วน 

  
มาตรา ๑๐๘๓  การลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดนั้น ท่านว่าต้องให้ลง

เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน ๆ 

  
มาตรา ๑๐๘๔  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับ

ผิด นอกจากผลก าไรซึ่งห้างหุ้นส่วนท ามาค้าได้ 
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ถ้าทุนของห้างหุ้นส่วนลดน้อยลงไปเพราะค้าขายขาดทุน ท่านห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลหรือ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด จนกว่าทุนซึ่งขาดไปนั้นจะได้คืนมาเต็มจ านวนเดิม 

แต่ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดคนใดได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยไปแล้วโดย
สุจริต ท่านว่าหาอาจจะบังคับให้เขาคืนเงินนั้นได้ไม่ 

  
มาตรา ๑๐๘๕  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดได้แสดงด้วยจดหมายหรือใบแจ้ง

ความหรือด้วยวิธีอย่างอ่ืนให้บุคคลภายนอกทราบว่าตนได้ลงหุ้นไว้มากกว่าจ านวนซึ่งได้จดทะเบียนเพียงใด 
ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดเท่าถึงจ านวนเพียงนั้น 

  
มาตรา ๑๐๘๖  ข้อซึ่งตกลงกันในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงประเภท

ทรัพย์สินที่ลงหุ้น หรือเพ่ือจะลดจ านวนลงหุ้นแห่งผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดคนหนึ่งคนใดนั้น ท่าน
ว่ายังไม่เป็นผลแก่บุคคลภายนอกจนกว่าจะได้จดทะเบียน 

เมื่อได้จดทะเบียนแล้วไซร้ ข้อตกลงนั้น ๆ ก็ย่อมมีผลแต่เพียงเฉพาะแก่หนี้อันห้างหุ้นส่วนได้
ก่อให้เกิดข้ึนภายหลังเวลาที่ได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น 

  
มาตรา ๑๐๘๗  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ท่านว่าต้องให้แต่เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่

จ ากัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการ 

  
มาตรา ๑๐๘๘  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดผู้ใดสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงาน

ของห้างหุ้นส่วน ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนนั้นโดยไม่จ ากัดจ านวน 

แต่การออกความเห็นและแนะน าก็ดี ออกเสียงเป็นคะแนนนับในการตั้งและถอดถอน
ผู้จัดการตามกรณีท่ีมีบังคับไว้ในสัญญาหุ้นส่วนนั้นก็ดี ท่านหานับว่าเป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของ
ห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ 

  
มาตรา ๑๐๘๙  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดนั้น จะตั้งให้เป็นผู้ช าระบัญชีของห้าง

หุ้นส่วนก็ได้ 
  
มาตรา ๑๐๙๐  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดจะประกอบการค้าขายอย่างใด ๆ เพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอกก็ได้ แม้ว่าการงานเช่นนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันกับ
การค้าขายของห้างหุ้นส่วนก็ไม่ห้าม 

  
มาตรา ๑๐๙๑  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดจะโอนหุ้นของตนปราศจากความ

ยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น ๆ ก็โอนได้ 



  
มาตรา ๑๐๙๒  การที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดตายก็ดี ล้มละลายหรือตกเป็น

คนไร้ความสามารถก็ดี หาเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องเลิกกันไม่ เว้นแต่จะได้มีข้อสัญญากันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๙๓  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดผู้ใดตาย ท่านว่าทายาทของผู้นั้น

ย่อมเข้าเป็นหุ้นส่วนแทนที่ผู้ตาย เว้นแต่จะได้มีข้อสัญญากันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐๙๔  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดผู้ใดล้มละลาย ท่านว่าต้องเอาหุ้น

ของผู้นั้นในห้างหุ้นส่วนออกขายเป็นสินทรัพย์ในกองล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๐๙๕  ตราบใดห้างหุ้นส่วนจ ากัดยังมิได้เลิกกัน ตราบนั้นเจ้าหนี้ของห้างย่อมไม่มี

สิทธิจะฟ้องร้องผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดได้ 
แต่เมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นได้เลิกกันแล้ว เจ้าหนี้ของห้างมีสิทธิฟ้องร้องผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัด

ความรับผิดได้เพียงจ านวนดังนี้ คือ 

(๑) จ านวนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนเท่าที่ยังค้างส่งแก่ห้างหุ้นส่วน 

(๒) จ านวนลงหุ้นเท่าที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ถอนไปจากสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน 

(๓) จ านวนเงินปันผลและดอกเบี้ยซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับไปแล้วโดยทุจริตและฝ่าฝืนต่อบท
มาตรา ๑๐๘๔ 

  
หมวด ๔ 

บริษัทจ ากัด 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

สภาพและการตั้งบริษัทจ ากัด 

                   
  

มาตรา ๑๐๙๖[๔๔]  อันว่าบริษัทจ ากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมี
มูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

  
มาตรา ๑๐๙๖ ทวิ[๔๕]  (ยกเลิก) 
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มาตรา ๑๐๙๗[๔๖]  บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ ากัดก็
ได้ โดยเข้าชื่อกันท าหนังสือบริคณห์สนธิ และกระท าการอย่างอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๑๐๙๘  หนังสือบริคณห์สนธินั้น ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ซึ่งต้องมีค าว่า “จ ากัด” ไว้ปลายชื่อนั้นด้วยเสมอไป 

(๒) ที่ส านักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต 

(๓) วัตถุท่ีประสงค์ท้ังหลายของบริษัท 

(๔) ถ้อยค าส าแดงว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะมีจ ากัด 

(๕) จ านวนทุนเรือนหุ้นซึ่งบริษัทคิดก าหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่าก าหนดหุ้น
ละเท่าไร 

(๖) ชื่อ ส านัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ ทั้งจ านวนหุ้นซึ่งต่างคนต่าง
เข้าชื่อซื้อไว้คนละเท่าใด 

  
มาตรา ๑๐๙๙  หนังสือบริคณห์สนธินั้น ท่านให้ท าเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และ

ให้ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ และลายมือชื่อทั้งปวงนั้นให้มีพยานลงชื่อรับรองด้วยสองคน 

หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้ท านั้น ท่านบังคับให้น าฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอ
ทะเบียนในส่วนพระราชอาณาเขตซึ่งบ่งไว้ว่าจะบอกทะเบียนตั้งส านักงานของบริษัทนั้น 

  
มาตรา ๑๑๐๐  ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลงชื่อซื้อหุ้น ๆ หนึ่งเป็นอย่างน้อย 

  
มาตรา ๑๑๐๑  บุคคลซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดจะรับผิดโดยไม่จ ากัดก็ได้ ถ้ากรณีเป็น

เช่นนั้นไซร้ ท่านว่าต้องจดแถลงความรับผิดเช่นนั้นลงไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย 

อันความรับผิดโดยไม่จ ากัดของผู้เป็นกรรมการนั้น ย่อมถึงที่สุดเมื่อล่วงเวลาสองปีนับแต่วันที่
ตัวเขาออกจากต าแหน่งกรรมการ 

  
มาตรา ๑๑๐๒[๔๗]  ห้ามมิให้ชี้ชวนประชาชนให้ซื้อหุ้น 

  
มาตรา ๑๑๐๓[๔๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๑๐๔  จ านวนหุ้นทั้งหมดซึ่งบริษัทคิดจะจดทะเบียนนั้น ต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหรือออก

ให้กันเสร็จก่อนการจดทะเบียนของบริษัท 

  
มาตรา ๑๑๐๕  อันหุ้นนั้น ท่านห้ามมิให้ออกโดยราคาต่ าไปกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ 
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การออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้นั้น หากว่าหนังสือบริคณห์สนธิให้อ านาจไว้ 
ก็ให้ออกได้ และในกรณีเช่นนั้น ต้องส่งใช้จ านวนที่ล้ ามูลค่าพร้อมกันไปกับการส่งใช้เงินคราวแรก 

อนึ่ง เงินส่งใช้ค่าหุ้นคราวแรกนั้น ต้องมิให้น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าแห่งมูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ 
  
มาตรา ๑๑๐๖  การที่เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นย่อมผูกพันผู้เข้าชื่อโดยเงื่อนไขว่า ถ้าบริษัทตั้งข้ึนแล้ว

จะใช้จ านวนเงินค่าหุ้นนั้น ๆ ให้แก่บริษัทตามหนังสือชี้ชวนและข้อบังคับของบริษัท 

  
มาตรา ๑๑๐๗  เมื่อหุ้นชนิดซึ่งจะต้องลงเงินนั้นได้มีผู้เข้าชื่อซื้อหมดแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องนัด

บรรดาผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่โดยไม่ชักช้า ประชุมอันนี้ให้เรียกว่าประชุมตั้งบริษัท 

อนึ่ง ให้ผู้เริ่มก่อการส่งรายงานการตั้งบริษัทมีค ารับรองของตนว่าถูกต้อง และมีข้อความท่ี
เกี่ยวแก่กิจการอันจะพึงกระท าในที่ประชุมตั้งบริษัททุก ๆ ข้อตามความในมาตราต่อไปนี้ ไปยังผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
ทุกคนอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันนัดประชุม 

เมื่อได้ส่งรายงานตั้งบริษัทแก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดส่งส าเนารายงานอันมีค า
รับรองว่าถูกต้องตามท่ีบังคับไว้ในมาตรานี้ไปยังนายทะเบียนบริษัทโดยพลัน 

อนึ่ง ให้ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีบัญชีแถลงรายชื่อ ฐานะ และส านักของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นกับจ านวน
หุ้นซึ่งต่างคนได้ลงชื่อซื้อไว้เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมนั้นด้วย 

บทบัญญัติทั้งหลายแห่งมาตรา ๑๑๗๖, ๑๑๘๗, ๑๑๘๘, ๑๑๘๙, ๑๑๙๑, ๑๑๙๒ และ 
๑๑๙๕ นั้น ท่านให้น ามาใช้บังคับแก่การประชุมตั้งบริษัทด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๑๐๘  กิจการอันจะพึงท าในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ 

(๑)[๔๙] ท าความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท  ทั้งนี้ อาจก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วยก็ได้ 

(๒) ให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ท าไว้ และค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่ง
เขาต้องออกไปในการเริ่มก่อบริษัท 

(๓) วางก าหนดจ านวนเงินซึ่งจะให้แก่ผู้เริ่มก่อการ ถ้าหากมีเจตนาว่าจะให้ 
(๔) วางก าหนดจ านวนหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งก าหนดสภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นนั้น ๆ ว่าเป็น

สถานใดเพียงใด ถ้าหากจะมีหุ้นเช่นนั้นในบริษัท 

(๕) วางก าหนดจ านวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว
หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว เพราะใช้ให้ด้วยอย่างอ่ืนนอกจากตัวเงิน และก าหนดว่าเพียงใดซึ่งจะถือเอาเป็นว่าได้
ใช้เงินแล้ว ถ้าหากจะมีหุ้นเช่นนั้นในบริษัท 

ให้แถลงในท่ีประชุมโดยเฉพาะว่า ซึ่งจะออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิให้เหมือนหนึ่งว่า
ได้ใช้เงินแล้วเช่นนั้น เพื่อแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพย์สินอย่างใด ให้พรรณนาจงชัดเจนทุกประการ 
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(๖) เลือกตั้งกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเป็นชุดแรกของบริษัท และวางก าหนด
อ านาจของคนเหล่านี้ด้วย 

  
มาตรา ๑๑๐๙  ผู้เริ่มก่อการหรือผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนไม่ได้ ถ้าตนมีส่วนได้

เสียโดยพิเศษในปัญหาที่ยกข้ึนวินิจฉัยนั้น 

อนึ่ง มติของที่ประชุมตั้งบริษัทย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติโดยเสียงข้างมาก 
อันมีคะแนนของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหมดซึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้ และ
คิดตามจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ ทั้งหมดด้วยกัน 

  
มาตรา ๑๑๑๐  เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการบริษัทมอบการทั้งปวงให้แก่

กรรมการของบริษัท 

เมื่อกรรมการได้รับการแล้ว ก็ให้ลงมือจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหลาย
ใช้เงินในหุ้นซึ่งจะต้องใช้เป็นตัวเงิน เรียกหุ้นหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
บอกกล่าวป่าวร้องหรือหนังสือชวนให้ซื้อหุ้น 

  
มาตรา ๑๑๑๑  เมื่อจ านวนเงินซึ่งว่าไว้ในมาตรา ๑๑๑๐ ได้ใช้เสร็จแล้ว กรรมการต้องไปขอ

จดทะเบียนบริษัทนั้น 

ค าขอและข้อความท่ีลงในทะเบียนนั้น ให้ระบุรายการตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมตั้งบริษัท 
ดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) จ านวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าชื่อซื้อ หรือได้จัดออกให้แล้วแยกให้ปรากฏว่าเป็นชนิดหุ้น
สามัญเท่าใด หุ้นบุริมสิทธิเท่าใด 

(๒) จ านวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้ใช้แต่
บางส่วนแล้ว นอกจากที่ใช้เป็นตัวเงิน และหุ้นที่ได้ใช้แต่บางส่วนนั้น ให้บอกว่าได้ใช้แล้วเพียงใด 

(๓) จ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วหุ้นละเท่าใด 

(๔) จ านวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นเท่าใด 

(๕) ชื่อ อาชีวะ และที่ส านักของกรรมการทุกคน 

(๖) ถ้าให้กรรมการต่างมีอ านาจจัดการของบริษัทได้โดยล าพังตัวให้แสดงอ านาจของ
กรรมการนั้น ๆ ว่าคนใดมีเพียงใด และบอกจ านวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นส าคัญผูกพันบริษัทได้นั้น
ด้วย 

(๗) ถ้าตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลก าหนดอันหนึ่ง ให้บอกกาลก าหนดอันนั้นด้วย 

(๘) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง 

การลงทะเบียนจะมีรายการอย่างอ่ืนซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชนก็ลงได้ 



ในการขอจดทะเบียนนั้น ถ้าได้ท าข้อบังคับของบริษัทไว้ประการใดบ้างต้องส่งส าเนาข้อบังคับ
นั้น ๆ ไปด้วย กับท้ังส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือทั้งสองนี้ กรรมการต้องลงลายมือชื่อรับรองคน
หนึ่งเป็นอย่างน้อย 

วรรคห้า[๕๐] (ยกเลิก) 
ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่บริษัทฉบับหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๑๑๑/๑[๕๑]  ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ภายใน

วันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจด
ทะเบียนบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวกันก็ได้ 

(๑) จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 

(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพ่ือพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผู้เริ่มก่อการและ
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม และผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้
ประชุมกันนั้น 

(๓) ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการ 

(๔) กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นใช้เงินค่าหุ้นตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสอง และเงินค่า
หุ้นดังกล่าวได้ใช้เสร็จแล้ว 

  
มาตรา ๑๑๑๒  ถ้าการจดทะเบียนมิได้ท าภายในสามเดือนนับแต่ประชุมตั้งบริษัทไซร้ ท่าน

ว่าบริษัทนั้นเป็นอันไม่ได้ตั้งขึ้น และบรรดาเงินที่ได้รับไว้จากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นต้องใช้คืนเต็มจ านวนมิให้ลดเลย 

ถ้ามีจ านวนเงินเช่นว่านั้นค้างอยู่มิได้คืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร้ ท่านว่า
กรรมการของบริษัทต้องรับผิดร่วมกันที่จะใช้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแต่เวลาสิ้นก าหนดสามเดือนนั้น 

แต่ถ้ากรรมการคนใดพิสูจน์ได้ว่า การที่เงินขาดหรือที่ใช้คืนช้าไปมิได้เป็นเพราะความผิดของ
ตนไซร้ กรรมการคนนั้นก็ไม่ต้องรับผิดในการใช้ต้นเงินหรือดอกเบี้ย 

  
มาตรา ๑๑๑๓  ผู้เริ่มก่อการบริษัทต้องรับผิดร่วมกันและโดยไม่จ ากัด ในบรรดาหนี้และการ

จ่ายเงินซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทมิได้อนุมัติ และแม้จะได้มีอนุมัติก็ยังคงต้องรับผิดอยู่เช่นนั้นไปจนกว่าจะได้จด
ทะเบียนบริษัท 

  
มาตรา ๑๑๑๔  เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนแล้ว ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะร้องฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน

การที่ตนได้เข้าชื่อซื้อ โดยยกเหตุว่าส าคัญผิด หรือต้องข่มขู่ หรือถูกลวงล่อฉ้อฉลนั้นท่านว่าหาอาจท าได้ไม่ 
  
มาตรา ๑๑๑๕  ถ้าหากว่าชื่อบริษัทซึ่งตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิพ้องกับชื่อบริษัทอ่ืนซึ่งได้

จดทะเบียนแล้วก็ดี หรือพ้องกับชื่อซึ่งตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอ่ืนอันได้จดทะเบียนแล้วก็ดี หรือ

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn50
http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn51


คล้ายคลึงกับชื่อเช่นกล่าวนั้นจนน่าจะลวงให้มหาชนหลงไปได้ก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะ
ฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เริ่มก่อการบริษัทก็ได้ และจะร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้เปลี่ยนชื่อนั้นเสีย
ใหม่ก็ได้ 

เมื่อศาลมีค าสั่งเช่นนั้นแล้ว ก็ต้องบอกชื่อซ่ึงเปลี่ยนใหม่นั้นจดลงทะเบียนแทนชื่อเก่า และ
ต้องแก้ใบส าคัญการจดทะเบียนด้วยตามกันไป 

  
มาตรา ๑๑๑๖[๕๒]  บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งประสงค์จะได้ส าเนาหนังสือบริคณห์

สนธิและข้อบังคับบรรดามีในบริษัทหนึ่งบริษัทใด ก็ชอบท่ีจะเรียกได้จากบริษัทนั้น ในการนี้ บริษัทจะเรียกเอา
เงินไม่เกินฉบับละสิบบาทก็ได้ 
  

ส่วนที่ ๒ 

หุ้นและผู้ถือหุ้น 

                   
  

มาตรา ๑๑๑๗[๕๓]  อันมูลค่าของหุ้น ๆ หนึ่งนั้น มิให้ต่ ากว่าห้าบาท 

  
มาตรา ๑๑๑๘  อันหุ้นนั้น ท่านว่าจะแบ่งแยกหาได้ไม่ 
ถ้าบุคคลมีจ านวนแต่สองคนข้ึนไปถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ท่านว่าต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งใน

จ านวนนั้นแต่คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานเป็นผู้ถือหุ้น 

อนึ่ง บุคคลทั้งหลายซึ่งถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ต้องร่วมกันรับผิดต่อบริษัทในการส่งใช้มูลค่า
ของหุ้น 

  
มาตรา ๑๑๑๙  หุ้นทุก ๆ หุ้นจ าต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า เว้นแต่หุ้นซึ่งออกตามบทบัญญัติ

มาตรา ๑๑๐๘ อนุมาตรา (๕) หรือมาตรา ๑๒๒๑ 

ในการใช้เงินเป็นค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่ 
  
มาตรา ๑๑๒๐  บรรดาเงินค่าหุ้นซึ่งยังจะต้องส่งอีกนั้น กรรมการจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นส่งใช้เสีย

เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๑๒๑  การเรียกเงินค่าหุ้นแต่ละคราวนั้น ท่านบังคับว่าให้ส่งค าบอกกล่าวล่วงหน้า

ไม่ต่ ากว่ายี่สิบเอ็ดวันด้วยจดหมายส่งลงทะเบียนไปรษณีย์ และผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องใช้เงินตามจ านวนที่เรียก
นั้น สุดแต่กรรมการจะได้ก าหนดไปว่าให้ส่งไปยังผู้ใด ณ ที่ใดและเวลาใด 
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มาตรา ๑๑๒๒  ถ้าและเงินอันจะพึงส่งใช้เป็นค่าหุ้นตามเรียกนั้นผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใช้ตาม
วันก าหนดไซร้ ผู้นั้นจ าต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันที่ก าหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ได้ส่งเสร็จ 

  
มาตรา ๑๑๒๓  ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดละเลยไม่ส่งใช้เงินที่เรียกค่าหุ้นตามวันก าหนด กรรมการจะ

ส่งค าบอกกล่าวด้วยจดหมายส่งลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้นั้น ให้ส่งใช้เงินที่เรียกกับท้ังดอกเบี้ยด้วยก็ได้ 
ในค าบอกกล่าวอันนี้ ให้ก าหนดเวลาไปพอสมควรเพ่ือให้ใช้เงินที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ย และต้อง

บอกไปด้วยว่าให้ส่งใช้ ณ สถานที่ใด อนึ่ง ในค าบอกกล่าวนั้นจะแจ้งไปด้วยก็ได้ว่า ถ้าไม่ใช้เงินตามเรียก หุ้นนั้น
อาจจะถูกริบ 

  
มาตรา ๑๑๒๔  ถ้าในค าบอกกล่าวมีข้อแถลงความถึงการริบหุ้นด้วยแล้ว หากเงินค่าหุ้นที่

เรียกกับท้ังดอกเบี้ยยังคงค้างช าระอยู่ตราบใด กรรมการจะบอกริบหุ้นนั้น ๆ เมื่อใดก็ได้ 
  
มาตรา ๑๑๒๕  หุ้นซึ่งริบแล้วนั้นให้เอาออกขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า ได้จ านวนเงินเท่าใด

ให้เอาหักใช้ค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยค้างช าระ ถ้ายังมีเงินเหลือเท่าใดต้องส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น 

  
มาตรา ๑๑๒๖  แม้ว่าวิธีการริบหุ้นขายหุ้นจะไม่ถูกต้องด้วยระเบียบก็ดี ท่านว่าหาเป็นเหตุให้

สิทธิของผู้ซื้อหุ้นซึ่งริบนั้นเสื่อมเสียไปอย่างไรไม่ 
  
มาตรา ๑๑๒๗  ให้บริษัทท าใบหุ้น คือใบส าคัญส าหรับหุ้นใบหนึ่งหรือหลายใบ มอบให้เป็น

คู่มือแก่ผู้ถือหุ้นจงทุก ๆ คน 

เมื่อมอบใบหุ้นนั้น จะเรียกค่าธรรมเนียมก็ได้ สุดแต่กรรมการจะก าหนด แต่มิให้เกินสิบบาท
[๕๔]

 

  
มาตรา ๑๑๒๘  ในใบหุ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นส าคัญ[๕๕]

 

ในใบหุ้นนั้นต้องมีข้อความต่อไปนี้ คือ 

(๑) ชื่อบริษัท 

(๒) เลขหมายหุ้นที่กล่าวถึงในใบหุ้นนั้น 

(๓) มูลค่าหุ้นหนึ่งเป็นเงินเท่าใด 

(๔) ถ้าและเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้เงินเสร็จ ให้จดลงว่าได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละเท่าใด 

(๕) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือค าแถลงว่าได้ออกใบหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือ 

  
มาตรา ๑๑๒๙  อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่

เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่ง ตราสารอันนั้น
ต้องแถลงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย 

การโอนเช่นนี้จะน ามาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้ง
ชื่อและส านักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น 

  
มาตรา ๑๑๓๐  หุ้นใดเงินที่เรียกค่าหุ้นยังค้างช าระอยู่ หุ้นนั้นบริษัทจะไม่ยอมรับจดทะเบียน

ให้โอนก็ได้ 
  
มาตรา ๑๑๓๑  ในระหว่างสิบสี่วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุ้นเสียก็ได้ 
  
มาตรา ๑๑๓๒  ในเหตุบางอย่างเช่นผู้ถือหุ้นตายก็ดี หรือล้มละลายก็ดี อันเป็นเหตุให้บุคคล

อ่ืนเป็นผู้มีสิทธิจะได้หุ้นขึ้นนั้น หากว่าบุคคลนั้นน าใบหุ้นมาเวนคืน เมื่อเป็นวิสัยจะท าได้ ทั้งได้ น าหลักฐาน
อันสมควรมาแสดงด้วยแล้ว ก็ให้บริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นสืบไป 

  
มาตรา ๑๑๓๓  หุ้นซึ่งโอนกันนั้น ถ้าเป็นหุ้นอันยังมิได้ส่งเงินใช้เต็มจ านวนค่าหุ้น ท่านว่าผู้

โอนยังคงต้องรับผิดในจ านวนเงินที่ยังมิได้ส่งใช้ให้ครบถ้วนนั้น แต่ว่า 

(๑) ผู้โอนไม่ต้องรับผิดในหนี้อันหนึ่งอันใดของบริษัทซึ่งได้ก่อให้เกิดขึ้นภายหลังโอน 

(๒) ผู้โอนไม่ต้องรับผิดออกส่วนใช้หนี้ เว้นแต่ความปรากฏขึ้นแก่ศาลว่าบรรดาผู้ที่ยังถือหุ้น
ของบริษัทอยู่นั้นไม่สามารถออกส่วนใช้หนี้อันเขาจะพึงต้องออกใช้นั้นได้ 

ข้อความรับผิดเช่นว่ามานั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องผู้โอนเมื่อพ้นสองปีนับแต่ได้จดแจ้งการโอนนั้น
ลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น 

  
มาตรา ๑๑๓๔  ใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือนั้น จะออกได้ก็แต่เมื่อมีข้อบังคับของบริษัทอนุญาตไว้ 

และจะออกให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือหุ้นซึ่งได้ใช้เต็มค่าแล้ว ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ทรงใบหุ้นชนิดระบุชื่อย่อมมีสิทธิจะ
ได้รับใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ เมื่อเวนคืนใบหุ้นชนิดระบุชื่อนั้นให้ขีดฆ่าเสีย 

  
มาตรา ๑๑๓๕  หุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือนั้น ย่อมโอนกันได้เพียงด้วยส่งมอบใบหุ้นแก่

กัน 

  
มาตรา ๑๑๓๖  ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือย่อมมีสิทธิจะมาขอเปลี่ยนเอาใบหุ้นชนิดระบุ

ชื่อได้ เมื่อเวนคืนใบหุ้นฉบับออกให้แก่ผู้ถือนั้นให้ขีดฆ่าเสีย 



  
มาตรา ๑๑๓๗  ถ้าข้อบังคับของบริษัทมีก าหนดไว้เป็นองค์คุณอันหนึ่งส าหรับผู้จะเป็น

กรรมการ ว่าจ าจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนเท่าหนึ่งเท่าใดไซร้ หุ้นเช่นนี้ท่านว่าต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อ 

  
มาตรา ๑๑๓๘  บริษัทจ ากัดต้องมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีรายการดังต่อไปนี้คือ 

(๑) ชื่อและส านัก กับอาชีวะ ถ้าว่ามี ของผู้ถือหุ้น ข้อแถลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ 
แยกหุ้นออกตามเลขหมายและจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้ว หรือที่ได้ตกลงกันให้ถือว่าเป็นอันได้ใช้แล้วในหุ้นของผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่ง ๆ 

(๒) วันเดือนปีซึ่งได้ลงทะเบียนบุคคลผู้หนึ่ง ๆ เป็นผู้ถือหุ้น 

(๓) วันเดือนปีซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่งขาดจากเป็นผู้ถือหุ้น 

(๔) เลขหมายใบหุ้นและวันที่ลงในใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ และเลขหมายของหุ้นซึ่งได้ลงไว้
ในใบหุ้นนั้น ๆ 

(๕) วันที่ได้ขีดฆ่าใบหุ้นชนิดระบุชื่อ หรือชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

  
มาตรา ๑๑๓๙  สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเริ่มแต่วันจดทะเบียนบริษัทนั้นให้รักษาไว้ ณ ส านักงาน

ของบริษัทแห่งที่ได้บอกทะเบียนไว้ สมุดทะเบียนนี้ให้เปิดให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายดูได้ในระหว่างเวลาท าการโดย
ไม่เรียกค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใด แต่กรรมการจะจ ากัดเวลาลงไว้อย่างไรพอสมควรก็ได้ หากไม่น้อยกว่า
วันละสองชั่วโมง 

ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดในเวลาที่
ประชุม และรายชื่อผู้ที่ขาดจากเป็นผู้ถือหุ้นจ าเดิมแต่วันประชุมสามัญครั้งที่แล้วมานั้น ไปยังนายทะเบียนอย่าง
น้อยปีละครั้ง และมิให้ช้ากว่าวันที่สิบสี่นับแต่การประชุมสามัญ บัญชีรายชื่อนี้ให้มีรายการบรรดาที่ระบุไว้ใน
มาตราก่อนนั้นทุกประการ 

  
มาตรา ๑๑๔๐[๕๖]  ผู้ถือหุ้นชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบส าเนาทะเบียนเช่นว่านั้นหรือแต่ตอนหนึ่ง

ตอนใดแก่ตนได้ เมื่อเสียค่าส าเนาแต่ไม่เกินหน้าละห้าบาท 

  
มาตรา ๑๑๔๑  สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอัน

ถูกต้องในข้อกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือให้อ านาจให้เอาลงในทะเบียนนั้น 

  
มาตรา ๑๑๔๒  ถ้าบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิไปแล้ว ได้ก าหนดไว้ว่าบุริมสิทธิจะมีแก่หุ้นนั้น 

ๆ เป็นอย่างไร ท่านห้ามมิให้แก้ไขอีกเลย 
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มาตรา ๑๑๔๓  ห้ามมิให้บริษัทจ ากัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจ าน าหุ้นของ
ตนเอง 

  
ส่วนที่ ๓ 

วิธีจัดการบริษัทจ ากัด 

                   
  

๑. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑๑๔๔  บรรดาบริษัทจ ากัด ให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยกันจัดการตาม
ข้อบังคับของบริษัท และอยู่ในความครอบง าของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง 

  
มาตรา ๑๑๔๕  จ าเดิมแต่ได้จดทะเบียนบริษัทแล้ว ท่านห้ามมิให้ตั้งข้อบังคับข้ึนใหม่ หรือ

เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิแต่อย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่จะได้มีการลง
มติพิเศษ 

  
มาตรา ๑๑๔๖  บรรดาข้อบังคับอันได้ตั้งขึ้นใหม่ หรือได้เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหน้าที่

ของบริษัทที่จะจัดให้ไปจดทะเบียนภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติพิเศษ 

  
มาตรา ๑๑๔๗[๕๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๑๔๘  บรรดาบริษัทจ ากัด ต้องมีส านักงานบอกทะเบียนไว้แห่งหนึ่งซึ่งธุรการติดต่อ

และค าบอกกล่าวทั้งปวงจะส่งถึงบริษัทได้ ณ ที่นั้น 

ค าบอกกล่าวสถานที่ตั้งแห่งส านักงานท่ีได้บอกทะเบียนไว้ก็ดี หรือเปลี่ยนย้ายสถานที่ก็ดี ให้
ส่งแก่นายทะเบียนบริษัท และให้นายทะเบียนจดข้อความนั้นลงในทะเบียน 

  
มาตรา ๑๑๔๙  ตราบใดหุ้นทั้งหลายยังมิได้ช าระเงินเต็มจ านวน ท่านว่าตราบนั้นบริษัทจะลง

พิมพ์หรือแสดงจ านวนต้นทุนของบริษัทในหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดเช่นในค าบอกกล่าวป่าวร้องก็ดี ในตั๋วเงิน
และบัญชีสิ่งของก็ดี ในจดหมายก็ดี ต้องแสดงไว้ให้ชัดเจนด้วยในที่เดียวกันว่า จ านวนเงินต้นทุนได้ช าระแล้ว
เพียงกี่ส่วน 

  
๒. กรรมการ 
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มาตรา ๑๑๕๐  ผู้เป็นกรรมการจะพึงมีจ านวนมากน้อยเท่าใด และจะพึงได้บ าเหน็จเท่าใด 
ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะก าหนด 

  
มาตรา ๑๑๕๑  อันผู้เป็นกรรมการนั้น เฉพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจจะตั้งหรือถอนได้ 
  
มาตรา ๑๑๕๒  ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนบริษัทก็ดี และใน

เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต าแหน่ง โดยจ านวนหนึ่งใน
สามเป็นอัตรา ถ้าและจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม 

  
มาตรา ๑๑๕๓  ตัวกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอ่ืนไซร้ ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่ได้อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก 

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
  
มาตรา ๑๑๕๓/๑[๕๘]  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การ

ลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
  
มาตรา ๑๑๕๔  ถ้ากรรมการคนใดล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถไซร้ ท่านว่า

กรรมการคนนั้นเป็นอันขาดจากต าแหน่ง 

  
มาตรา ๑๑๕๕  ถ้าต าแหน่งว่างลงในสภากรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม

เวรไซร้ ท่านว่ากรรมการจะเลือกผู้อื่นตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่างก็ได้ แต่บุคคลที่ได้เป็นกรรมการใหม่เช่นนั้น ให้มี
เวลาอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

  
มาตรา ๑๑๕๖  ถ้าท่ีประชุมใหญ่ถอนกรรมการผู้หนึ่งออกก่อนครบกาลก าหนดของเขา และ

ตั้งคนอ่ืนขึ้นไว้แทนที่ไซร้ ท่านว่าบุคคลที่เป็นกรรมการใหม่นั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่
กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
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มาตรา ๑๑๕๗[๕๙]  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้บริษัทน าความไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  
มาตรา ๑๑๕๘  นอกจากจะมีข้อบังคับของบริษัทไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่านว่ากรรมการมีอ านาจ

ดังพรรณนาไว้ในหกมาตราต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑๑๕๙  ในจ านวนกรรมการนั้น แม้ต าแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่มีตัวอยู่ก็ย่อม

ท ากิจการได้ แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการลดน้อยลงกว่าจ านวนอันจ าเป็นที่จะเป็นองค์ประชุมได้
ตลอดเวลาเช่นนั้น กรรมการที่มีตัวอยู่ย่อมท ากิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะเพ่ิมกรรมการขึ้นให้ครบจ านวน
หรือนัดเรียกประชุมใหญ่ของบริษัทเท่านั้น จะกระท าการอย่างอ่ืนไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๑๖๐  กรรมการจะวางก าหนดไว้ก็ได้ว่า จ านวนกรรมการเข้าประชุมกี่คนจึงจะเป็น

องค์ประชุมท ากิจการได้ ถ้าและมิได้ก าหนดไว้ดังนั้นไซร้ (เมื่อจ านวนกรรมการเกินกว่าสามคน) ท่านว่าต้องมี
กรรมการเข้าประชุมสามคนจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ 

  
มาตรา ๑๑๖๑  ข้อปรึกษาซึ่งเกิดเป็นปัญหาในประชุมกรรมการนั้นให้ชี้ขาดตัดสินเอาเสียง

ข้างมากเป็นใหญ่ ถ้าและคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๑๑๖๒  กรรมการคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกให้ประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้ 
  
มาตรา ๑๑๖๓  กรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม และจะ

ก าหนดเวลาว่าให้อยู่ในต าแหน่งเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าหากมิได้เลือกกันไว้เช่นนั้น หรือผู้เป็นประธานไม่มาประชุม
ตามเวลาที่ได้นัดหมายไซร้ กรรมการที่มาประชุมนั้นจะเลือกกันคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในการประชุมเช่นนั้นก็
ได้ 

  
มาตรา ๑๑๖๔  กรรมการจะมอบอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใดของตนให้แก่ผู้จัดการ หรือให้แก่

อนุกรรมการซึ่งตั้งขึ้นจากผู้ที่เป็นกรรมการด้วยกันก็ได้ ในการใช้อ านาจซึ่งได้มอบหมายเช่นนั้น ผู้จัดการทุกคน
หรืออนุกรรมการทุกคนต้องท าตามค าสั่งหรือข้อบังคับซึ่งกรรมการท้ังหลายได้ก าหนดให้ทุกอย่างทุกประการ 

  
มาตรา ๑๑๖๕  ถ้าการมอบอ านาจมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนไซร้ ข้อปรึกษาซึ่งเกิดเป็น

ปัญหาขึ้นในที่ประชุมอนุกรรมการทั้งหลายให้ตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ ถ้าและคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้
เป็นประธานชี้ขาด 
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มาตรา ๑๑๖๖  บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งได้ท าไปแม้ในภายหลังความปรากฏว่าการ
ตั้งแต่งกรรมการคนนั้นมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ดี หรือเป็นผู้บกพร่องด้วยองค์คุณควรแก่ต าแหน่งกรรมการก็ดี 
ท่านว่าการที่ได้ท านั้นย่อมสมบูรณ์เสมือนดังว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้องและบริบูรณ์ด้วยองค์คุณ
ของกรรมการ 

  
มาตรา ๑๑๖๗  ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ท่านให้

บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยตัวแทน 

  
มาตรา ๑๑๖๘  ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้น กรรมการต้องใช้ความเอ้ือเฟ้ือ

สอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง 

ว่าโดยเฉพาะ กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันในประการต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) การใช้เงินค่าหุ้นนั้น ได้ใช้กันจริง 

(๒) จัดให้มีและรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(๓) การแจกเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(๔) บังคับการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน 

และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้น ไม่ว่าท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน หรือไปเข้า
หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างค้าขายอ่ืนซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท โดยมิได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น 

บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างบนนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการด้วย 

  
มาตรา ๑๑๖๙  ถ้ากรรมการท าให้เกิดเสียหายแก่บริษัท ๆ จะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหม

ทดแทนแก่กรรมการก็ได้ หรือในกรณีท่ีบริษัทไม่ยอมฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็ได้ 
อนึ่ง การเรียกร้องเช่นนี้ เจ้าหนี้ของบริษัทจะเป็นผู้เรียกบังคับก็ได้ เท่าที่เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิ

เรียกร้องแก่บริษัทอยู่ 
  
มาตรา ๑๑๗๐  เมื่อการซึ่งกรรมการคนใดได้ท าไปได้รับอนุมัติของที่ประชุมใหญ่แล้ว ท่านว่า

กรรมการคนนั้นไม่ต้องรับผิดในการนั้นต่อผู้ถือหุ้นซึ่งได้ให้อนุมัติหรือต่อบริษัทอีกต่อไป 

ท่านห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ให้อนุมัติด้วยนั้นฟ้องคดีเม่ือพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ประชุม
ใหญ่ให้อนุมัติแก่การเช่นว่านั้น 

  
๓. ประชุมใหญ่ 
                   



  
มาตรา ๑๑๗๑  ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้

จดทะเบียนบริษัท และต่อนั้นไปก็ให้มีการประชุมเช่นนี้ครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 

การประชุมเช่นนี้ เรียกว่าประชุมสามัญ 

การประชุมใหญ่คราวอื่นบรรดามีนอกจากนี้ เรียกว่าประชุมวิสามัญ 

  
มาตรา ๑๑๗๒  กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ถ้าบริษทัขาดทุนลงถึงก่ึงจ านวนต้นทุน กรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญทันทีเพ่ือแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบการที่ขาดทุนนั้น 

  
มาตรา ๑๑๗๓  การประชุมวิสามัญจะต้องนัดเรียกให้มีข้ึนในเมื่อผู้ถือหุ้นมีจ านวนหุ้นรวมกัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อกันท าหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมเช่นนั้น ในหนังสือ
ร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือการใด 

  
มาตรา ๑๑๗๔  เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นค าร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญดังได้กล่าวมาในมาตราก่อน

นี้แล้ว ให้กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน 

ถ้าและกรรมการมิได้เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นค าร้องไซร้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซึ่งเป็นผู้ร้อง หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนดังบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 

  
มาตรา ๑๑๗๕[๖๐]  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อ
ในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพ่ือลงมติ
พิเศษ ให้กระท าการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 

ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้
ประชุมปรึกษากัน และในกรณีท่ีเป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพ่ือลงมติพิเศษให้ระบุข้อความท่ีจะ
น าเสนอให้ลงมติด้วย 

  
มาตรา ๑๑๗๖  ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

ประชุมชนิดใดคราวใด 

  
มาตรา ๑๑๗๗  วิธีดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อ ๆ ไปนี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่การประชุมใหญ่ เวน้แต่

จะมีข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้เป็นข้อความขัดกัน 
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มาตรา ๑๑๗๘  ในการประชุมใหญ่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงจ านวน
หนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทเป็นอย่างน้อยแล้ว ท่านว่าที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๑๑๗๙  การประชุมใหญ่เรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วงเวลานัดนั้นไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง 

จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบถ้วนเป็นองค์ประชุมดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗๘ นั้นไซร้ หากว่าการ
ประชุมใหญ่นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ท่านให้เลิกประชุม 

ถ้าการประชุมใหญ่นั้นมิใช่ชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอไซร้ ท่านให้เรียกนัดใหม่อีก
คราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ท่านไม่บังคับว่าจ าต้องครบองค์ประชุม 

  
มาตรา ๑๑๘๐  ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ทุก ๆ ครั้ง ให้ผู้เป็นประธานใน

สภากรรมการนั่งเป็นประธาน 

ถ้าประธานกรรมการเช่นว่านี้ไม่มีตัวก็ดี หรือไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วสิบห้า
นาทีก็ดี ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในจ านวนซึ่งมาประชุมข้ึนนั่งเป็นประธาน 

  
มาตรา ๑๑๘๑  ผู้นั่งเป็นประธานจะเลื่อนการประชุมใหญ่ใด ๆ ไปเวลาอื่นโดยความยินยอม

ของที่ประชุมก็ได้ แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ท่านมิให้ปรึกษากิจการอันใดนอกไปจากท่ีค้างมาแต่วัน
ประชุมก่อน 

  
มาตรา ๑๑๘๒  ในการลงคะแนนโดยวิธีชูมือนั้น ท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเอง

หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุก
คนมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ 

  
มาตรา ๑๑๘๓  ถ้ามีข้อบังคับของบริษัทวางเป็นก าหนดไว้ว่า ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีหุ้นแต่

จ านวนเท่าใดข้ึนไปจึงให้ออกเสียงเป็นคะแนนได้ไซร้ ท่านว่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งไม่มีหุ้นถึงจ านวนเท่านั้นย่อมมี
สิทธิที่จะเข้ารวมกันให้ได้จ านวนหุ้นดังกล่าว แล้วตั้งคนหนึ่งในพวกของตนให้เป็นผู้รับฉันทะออกเสียงแทนใน
การประชุมใหญ่ใด ๆ ได้ 

  
มาตรา ๑๑๘๔  ผู้ถือหุ้นคนใดยังมิได้ช าระเงินค่าหุ้นซึ่งบริษัทได้เรียกเอาแต่ตนให้เสร็จสิ้น 

ท่านว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นคะแนน 

  
มาตรา ๑๑๘๕  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ท่าน

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 

  



มาตรา ๑๑๘๖  ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหาอาจออกเสียงเป็นคะแนนได้ไม่ เว้นแต่จะ
ได้น าใบหุ้นของตนนั้นมาวางไว้แก่บริษัทแต่ก่อนเวลาประชุม 

  
มาตรา ๑๑๘๗  ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะ

เช่นนี้ต้องท าเป็นหนังสือ 

  
มาตรา ๑๑๘๘  หนังสือตั้งผู้รับฉันทะนั้น ให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและให้มีรายการ

ดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(๒) ชื่อผู้รับฉันทะ 

(๓) ตั้งผู้รับฉันทะนั้นเพื่อการประชุมครั้งคราวใด หรือตั้งไว้ชั่วระยะเวลาเพียงใด 

  
มาตรา ๑๑๘๙  อันหนังสือตั้งผู้รับฉันทะนั้น ถ้าผู้มีชื่อรับฉันทะประสงค์จะออกเสียงในการ

ประชุมครั้งใด ต้องน าไปวางต่อผู้เป็นประธานแต่เมื่อเริ่ม หรือก่อนเริ่มประชุมครั้งนั้น 

  
มาตรา ๑๑๙๐  ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติอันเสนอให้ลงคะแนนท่านให้ตัดสินด้วยวิธีชู

มือ เว้นแต่เมื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผลแห่งการชูมือนั้น จะได้มีผู้ถือหุ้นสองคนเป็นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้
ลงคะแนนลับ 

  
มาตรา ๑๑๙๑  ในการประชุมใหญ่ใด ๆ เมื่อผู้เป็นประธานแสดงว่ามติอันใดนับคะแนนชูมือ

เป็นอันว่าได้หรือตกก็ดี และได้จดลงไว้ในสมุดรายงานประชุมของบริษัทดังนั้นแล้ว ท่านให้ถือเป็นหลักฐาน
เพียงพอที่จะฟังได้ตามนั้น 

ถ้ามีผู้ติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลับไซร้ ท่านให้ถือว่าผลแห่งคะแนนลับนั้นเป็นมติของที่
ประชุม 

  
มาตรา ๑๑๙๒  ถ้ามีผู้ติดใจร้องขอโดยชอบให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนเช่นนั้นจะท าด้วย

วิธีใดสุดแล้วแต่ผู้เป็นประธานจะสั่ง 

  
มาตรา ๑๑๙๓  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน จะเป็นในการชูมือก็ดี หรือในการลงคะแนนลับก็ดี ให้

ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  



มาตรา ๑๑๙๔[๖๑]  การใดท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติ
ในเรื่องนั้นโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
มาตรา ๑๑๙๕  การประชุมใหญ่นั้นถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืน

บทบัญญัติในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดร้องขึ้น
แล้ว ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย แต่ต้องร้องขอภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่
วันลงมตินั้น 

  
๔. บัญชีงบดุล 

                   
  

มาตรา ๑๑๙๖  อันบัญชีงบดุลนั้น ท่านว่าต้องท าอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน คือ
เมื่อเวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นขวบปีในทางบัญชีเงินของบริษัทนั้น 

อนึ่ง งบดุลต้องมีรายการย่อแสดงจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีก าไรและ
ขาดทุน 

  
มาตรา ๑๑๙๗  งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วน าเสนอ

เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น 

อนึ่ง ให้ส่งส าเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ก่อนวัน
นัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

นอกจากนั้นให้มีส าเนางบดุลเปิดเผยไว้ในส านักงานของบริษัทในระหว่างเวลาเช่นว่านั้น 
เพ่ือให้ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือนั้นตรวจดูได้ด้วย 

  
มาตรา ๑๑๙๘  ในเมื่อเสนองบดุล กรรมการต้องเสนอรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ แสดงว่า

ภายในรอบปีซึ่งพิจารณากันอยู่นั้นการงานของบริษัทได้จัดท าไปเป็นประการใด 

  
มาตรา ๑๑๙๙  บุคคลใดประสงค์จะได้ส าเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัทใด ๆ ก็ชอบที่

จะซื้อเอาได้โดยราคาไม่เกินฉบับละยี่สิบบาท[๖๒]
 

ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่ง
นับแต่วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ 

  
๕. เงินปันผลและเงินส ารอง 
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มาตรา ๑๒๐๐  การแจกเงินปันผลนั้น ต้องคิดตามส่วนจ านวนซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุ้น
หนึ่ง ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ 

  
มาตรา ๑๒๐๑  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่

กรรมการว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น 

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี[๖๓]

 

  
มาตรา ๑๒๐๒  ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อย

หนึ่งในยี่สิบส่วนของจ านวนผลก าไรซึ่งบริษัทท ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวน
ถึงหนึ่งในสิบของจ านวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

ถ้าได้ออกหุ้นโดยคิดเอาราคาเกินกว่าที่ปรากฏในใบหุ้นเท่าใด จ านวนที่คิดเกินนี้ท่านให้บวก
ทบเข้าในทุนส ารองจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนเท่าถึงที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 

  
มาตรา ๑๒๐๓  ถ้าจ่ายเงินปันผลไปโดยฝ่าฝืนความในมาตราทั้งสองซ่ึงกล่าวมาไซร้ เจ้าหนี้

ทั้งหลายของบริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจ านวนซึ่งได้แจกไปคืนมายังบริษัทได้ แต่ว่าถ้าผู้ถือหุ้นคนใดได้รับเงิน
ปันผลไปแล้วโดยสุจริต ท่านว่าจะกลับบังคับให้เขาจ าคืนนั้นหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๑๒๐๔[๖๔]  การบอกกล่าวว่าจะปันผลอย่างใด ๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้

บริษัทมีจดหมายบอกกล่าวไปยังตัวผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้น
ชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวด้วย 

  
มาตรา ๑๒๐๕  เงินปันผลนั้น แม้จะค้างจ่ายอยู่ ท่านว่าหาอาจจะคิดเอาดอกเบี้ยแก่บริษัทได้

ไม่ 
  

๖. สมุดและบัญชี 
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มาตรา ๑๒๐๖  กรรมการต้องจัดให้ถือบัญชีซึ่งกล่าวต่อไปนี้ไว้ให้ถูกถ้วนจริง ๆ คือ 

(๑) จ านวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายไป 

(๒) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท 

  
มาตรา ๑๒๐๗  กรรมการต้องจัดให้จดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทั้งหมดของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานที่ได้จด
ทะเบียนของบริษัท บันทึกเช่นนั้นอย่างหนึ่งอย่างใด เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่ง
ได้ลงมติ หรือซึ่งได้ด าเนินการงานประชุมก็ดี หรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมถัดจากครั้ง
นั้นมาก็ดี ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องแห่งข้อความท่ีได้จดบันทึกลงในสมุดนั้น ๆ และ
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการลงมติและการด าเนินของที่ประชุมอันได้จดบันทึกไว้นั้นได้เป็นไปโดยชอบ 

ผู้ถือหุ้นคนใดจะขอตรวจเอกสารดังกล่าวมาข้างต้นในเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างเวลาท าการ
งานก็ได้ 
  

ส่วนที่ ๔ 

การสอบบัญชี 
                   

  
มาตรา ๑๒๐๘  ผู้สอบบัญชีนั้น จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการ

งานทีบ่ริษัทท าโดยสถานอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากเป็นแต่ผู้ถือหุ้นในบริษัทเท่านั้นแล้ว ท่านว่าจะเลือกเอา
มาเป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีหาได้ไม่ กรรมการก็ดี หรือผู้อ่ืนซึ่งเป็นตัวแทนหรือเป็นลูกจ้างของบริษัทก็ดี เวลาอยู่
ในต าแหน่งนั้น ๆ ก็จะเลือกเอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทหาได้ไม่ 

  
มาตรา ๑๒๐๙  ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกปี 
ผู้สอบบัญชีคนซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
  
มาตรา ๑๒๑๐  ผู้สอบบัญชีควรจะได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนด 

  
มาตรา ๑๒๑๑  ถ้ามีต าแหน่งว่างลงในจ านวนผู้สอบบัญชี ให้กรรมการนัดเรียกประชุม

วิสามัญ เพื่อให้เลือกตั้งขึ้นใหม่ให้ครบจ านวน 

  
มาตรา ๑๒๑๒  ถ้ามิได้เลือกตั้งผู้สอบบัญชีโดยวิธีดังกล่าวมา เมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน

ร้องขอ ก็ให้ศาลตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีนั้น และก าหนดสินจ้างให้ด้วย 

  



มาตรา ๑๒๑๓  ให้ผู้สอบบัญชีทุกคนเข้าตรวจสอบสรรพสมุดและบัญชีของบริษัทในเวลาอัน
สมควรได้ทุกเม่ือ และในการอันเกี่ยวด้วยสมุดและบัญชีเช่นนั้นให้ไต่ถามสอบสวนกรรมการ หรือผู้อื่น ๆ ซึ่ง
เป็นตัวแทน หรือเป็นลูกจ้างของบริษัทได้ไม่ว่าคนหนึ่งคนใด 

  
มาตรา ๑๒๑๔  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชียื่นต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้สอบบัญชีต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่าตนเห็นว่างบดุลได้ท าโดยถูกถ้วนควรฟังว่า
ส าแดงให้เห็นการงานของบริษัทที่เป็นอยู่ตามจริงและถูกต้องหรือไม่ 

  
ส่วนที่ ๕ 

การตรวจ 

                   
  

มาตรา ๑๒๑๕  เมื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด ท าเรื่องราวร้องขอไซร้ ให้รัฐมนตรี*เจ้าหน้าที่ตั้งผู้ตรวจอันทรงความสามารถ จะเป็นคนเดียวหรือ
หลายคนก็ตาม ไปตรวจการงานของบริษัทจ ากัดนั้นและท ารายงานยื่นให้ทราบ 

ก่อนที่จะตั้งผู้ตรวจเช่นนั้น รัฐมนตรี*จะบังคับให้คนทั้งหลายผู้ยื่นเรื่องราววางประกัน เพ่ือรับ
ออกเงินค่าใช้สอยในการตรวจนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๑๒๑๖  กรรมการก็ดี ลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทก็ดี จ าต้องส่งสรรพสมุดและ

เอกสารทั้งปวงซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยู่ในอ านาจแห่งตนนั้นให้แก่ผู้ตรวจ 

ผู้ตรวจคนหนึ่งคนใดจะให้กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทสาบานตัวแล้วสอบถาม
ค าให้การในเรื่องอันเนื่องด้วยการงานของบริษัทนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๑๒๑๗  ผู้ตรวจต้องท ารายงานยื่น และรายงานนั้นจะเขียนหรือตีพิมพ์สุดแต่

รัฐมนตรี*เจ้าหน้าที่จะบัญชา ส าเนารายงานนั้นให้รัฐมนตรี*ส่งไปยังส านักงานบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนไว้ กับท้ัง
ส่งแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจนั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๒๑๘  ค่าใช้สอยในการตรวจเช่นนี้ ผู้ยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจต้องใช้ทั้งสิ้น เว้นแต่ถ้า

บริษัทในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อตรวจส าเร็จลงแล้วได้ยินยอมว่าจะจ่ายจากสินทรัพย์ของบริษัทนั้น 

  
มาตรา ๑๒๑๙  รัฐมนตรี*เจ้าหน้าที่โดยล าพังตนเอง จะตั้งผู้ตรวจคนเดียวหรือหลายคนให้ไป

ตรวจการของบริษัทเพ่ือท ารายงานยื่นต่อรัฐบาลก็ได้ การตั้งผู้ตรวจเช่นว่ามานี้จะพึงมีเมื่อใดสุดแล้วแต่
รัฐมนตรี*จะเห็นสมควร 



  
ส่วนที่ ๖ 

การเพ่ิมทุนและลดทุน 

                   
  

มาตรา ๑๒๒๐  บริษัทจ ากัดอาจเพ่ิมทุนของบริษัทข้ึนได้ด้วยออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

  
มาตรา ๑๒๒๑  บริษัทจ ากัดจะออกหุ้นใหม่ให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่

บางส่วนแล้วด้วยอย่างอ่ืนนอกจากให้ใช้เป็นตัวเงินนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะท าตามมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น 

  
มาตรา ๑๒๒๒[๖๕]  บรรดาหุ้นที่ออกใหม่นั้น ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามส่วนจ านวน

หุ้นซึ่งเขาถืออยู่ 
ค าเสนอเช่นนี้ ต้องท าเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุก ๆ คน ระบุจ านวนหุ้นให้ทราบ

ว่าผู้นั้นชอบที่จะซื้อได้กี่หุ้น และให้ก าหนดวันว่าถ้าพ้นวันนั้นไปมิได้มีค าสนองมาแล้วจะถือว่าเป็นอันไม่รับซื้อ 

เมื่อวันที่ก าหนดล่วงไปแล้วก็ดี หรือผู้ถือหุ้นได้บอกมาว่าไม่รับซื้อหุ้นนั้นก็ดี กรรมการจะเอา
หุ้นเช่นนั้นขายให้แก่ผู้ถือหุ้นคนอื่นหรือจะรับซื้อไว้เองก็ได้ 

  
มาตรา ๑๒๒๓[๖๖]  หนังสือบอกกล่าวที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นใหม่นั้น ต้องลงวันเดือนปีและ

ลายมือชื่อของกรรมการ 

  
มาตรา ๑๒๒๔  บริษัทจ ากัดจะลดทุนของบริษัทลงด้วยลดมูลค่าแต่ละหุ้น ๆ ให้ต่ าลง หรือลด

จ านวนหุ้นให้น้อยลงโดยมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 
  
มาตรา ๑๒๒๕  อันทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปให้ถึงต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด

หาได้ไม่ 
  
มาตรา ๑๒๒๖[๖๗]  เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องโฆษณาความประสงค์นั้นในหนังสือพิมพ์

แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งบริษัทรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท 
บอกให้ทราบรายการซึ่งประสงค์จะลดทุนลงและขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการลดทุนนั้น 
ส่งค าคัดค้านไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น 

ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน ก็ให้พึงถือว่าไม่มีการคัดค้าน 
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ถ้าหากมีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไม่ได้ จนกว่าจะได้ใช้หนี้หรือให้ประกันเพ่ือ
หนี้รายนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๒๒๗  ถ้ามีเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดละเลยเสียมิได้คัดค้านในการที่บริษัทจะลดทุนลง 

เพราะเหตุว่าตนไม่ทราบความ และเหตุที่ไม่ทราบนั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของเจ้าหนี้คนนั้นแต่อย่างใดไซร้ 
ท่านว่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายบรรดาที่ได้รับเงินคืนไปตามส่วนที่ลดหุ้นลงนั้น ยังคงจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เช่นนั้น
เพียงจ านวนที่ได้รับทุนคืนไปชั่วเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนการลดทุนนั้น 

  
มาตรา ๑๒๒๘  มติพิเศษซึ่งอนุญาตให้เพ่ิมทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทต้องจดทะเบียนภายใน

สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น 

  
ส่วนที่ ๗ 

หุ้นกู้ 
                   

  
มาตรา ๑๒๒๙[๖๘]  บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๒๓๐[๖๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒๓๑[๗๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒๓๒[๗๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒๓๓[๗๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒๓๔[๗๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒๓๕[๗๔]  (ยกเลิก) 

  
ส่วนที่ ๘ 

เลิกบริษัทจ ากัด 
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มาตรา ๑๒๓๖  อันบริษัทจ ากัดย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีก าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 

(๒) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะก าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก าหนดกาลนั้น 

(๓) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น 

(๔) เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก 

(๕) เมื่อบริษัทล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๒๓๗  นอกจากนี้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจ ากัดด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ 

(๑) ถ้าท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือท าผิดในการประชุมตั้งบริษัท 

(๒) ถ้าบริษัทไม่เริ่มท าการภายในปีหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียน หรือหยุดท าการถึงปีหนึ่งเต็ม 

(๓) ถ้าการค้าของบริษัทท าไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้ 
(๔)[๗๕] ถ้าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสามคน 

(๕)[๗๖] เมื่อมีเหตุอื่นใดท าให้บริษัทนั้นเหลือวิสัยที่จะด ารงคงอยู่ต่อไปได้ 
แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือท าผิดในการประชุมตั้ง

บริษัท ศาลจะสั่งให้ยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือให้มีการประชุมตั้งบริษัทแทนสั่งให้เลิกบริษัทก็ได้ แล้วแต่
จะเห็นควร 

  
ส่วนที่ ๙ 

การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน 

                   
  

มาตรา ๑๒๓๘  อันบริษัทจ ากัดนั้นจะควบเข้ากันมิได้ เว้นแต่จะเป็นไปโดยมติพิเศษ 

  
มาตรา ๑๒๓๙  มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบบริษัทจ ากัดเข้ากันนั้น บริษัทต้องน าไปจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันลงมติ 
  
มาตรา ๑๒๔๐  บริษัทต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และส่งค า

บอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งบริษัทรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท บอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะควบบริษัทเข้า
กัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการควบบริษัทเข้ากันนั้นส่งค าคัดค้านไปภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่บอกกล่าว[๗๗]

 

ถ้าไม่มีใครคัดค้านภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้น ก็ให้พึงถือว่าไม่มีคัดค้าน 

ถ้าหากมีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทจะจัดการควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ใช้หนี้หรือได้ให้ประกัน
เพ่ือหนี้รายนั้น 
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มาตรา ๑๒๔๑  บริษัทได้ควบเข้ากันแล้วเมื่อใด ต่างบริษัทต้องน าความไปจดทะเบียนภายใน

สิบสี่วันนับแต่วันที่ควบเข้ากัน และบริษัทจ ากัดอันได้ตั้งขึ้นใหม่ด้วยควบเข้ากันนั้น ก็ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท
ใหม่ 

  
มาตรา ๑๒๔๒  จ านวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทใหม่นั้น ต้องเท่ากับยอดรวมจ านวนทุนเรือน

หุ้นของบริษัทเดิมอันมาควบเข้ากัน 

  
มาตรา ๑๒๔๓  บริษัทใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งสิทธิและความรับผิดบรรดามีอยู่แก่บริษัทเดิมอัน

ได้มาควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น 

  
ส่วนที่ ๑๐ 

หนังสือบอกกล่าว 

                   
  

มาตรา ๑๒๔๔  อันหนังสือบอกกล่าวซึ่งบริษัทจะพึงส่งถึงผู้ถือหุ้นนั้น ถ้าว่าได้ส่งมอบให้แล้ว
ถึงตัวกด็ี หรือส่งไปโดยทางไปรษณีย์สลักหลังถึงส านักอาศัยของผู้ถือหุ้นดังที่ปรากฏในทะเบียนของบริษัทแล้ว
ก็ดี ท่านให้ถือว่าเป็นอันได้ส่งชอบแล้ว 

  
มาตรา ๑๒๔๕  หนังสือบอกกล่าวใด ๆ เมื่อได้ส่งโดยทางไปรษณีย์สลักหลังถูกต้องแล้ว ท่าน

ให้ถือว่าเป็นอันได้ส่งถึงมือผู้รับในเวลาที่หนังสือเช่นนั้นจะควรไปถึงได้ตามทางการปกติแห่งไปรษณีย์ 
ส่วนที่ ๑๑ 

การถอนทะเบียนบริษัทร้าง[๗๘]
 

                   
  

มาตรา ๑๒๔๖  (ยกเลิก) 
  

  
ส่วนที่ ๑๒ 

การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เป็นบริษัทจ ากัด[๗๙]
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มาตรา ๑๒๔๖/๑[๘๐]  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่
สามคนขึ้นไปอาจแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดได้ โดยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดเป็น
หนังสือต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม 

(๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกล่าวไป
ยังบรรดาผู้ซึ่งรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนบอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น
บริษัท และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดนั้น ส่งค าคัดค้านไป
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น 

ถ้ามีการคัดค้าน ห้างหุ้นส่วนนั้นจะแปรสภาพมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือให้ประกันเพ่ือหนี้
นั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๒๔๖/๒[๘๑]  ในกรณีไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่ห้างหุ้นส่วนได้ช าระหนี้

หรือให้ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล้ว ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องประชุมเพ่ือให้ความยินยอมและด าเนินการในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี) 
(๒) ก าหนดจ านวนทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนใน

ห้างหุ้นส่วน และก าหนดจ านวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน 

(๓) ก าหนดจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าแห่งมูลค่า
ของหุ้นแต่ละหุ้นที่ตั้งไว้ 

(๔) ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งก าหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นซึ่ง
จะออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

(๕) แต่งตั้งกรรมการและก าหนดอ านาจของกรรมการ 

(๖) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(๗) ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการแปรสภาพ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทจ ากัดว่าด้วยการนั้น ๆ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๒๔๖/๓[๘๒]  หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชีเอกสารและ

หลักฐานต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความ
ยินยอมและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ เสร็จสิ้นแล้ว 

ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ช าระเงินค่าหุ้นหรือช าระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของ
มูลค่าหุ้น หรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน หรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการ 
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ให้คณะกรรมการบริษัทมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนช าระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธิ์หรือท าเอกสารหลักฐาน
การใช้สิทธิต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

  
มาตรา ๑๒๔๖/๔[๘๓]  คณะกรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด

ต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ้วนแล้ว 

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด คณะกรรมการต้องยื่นรายงานการประชุมที่
ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ร่วมกันพิจารณาให้ความยินยอมและด าเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดตาม
มาตรา ๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมกับการขอจดทะเบียนด้วย 

  
มาตรา ๑๒๔๖/๕[๘๔]  เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเดิมหมด
สภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้นาย
ทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน 

  
มาตรา ๑๒๔๖/๖[๘๕]  เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดได้จดทะเบียนแปร

สภาพเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว บริษัทย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเดิมทั้งหมด 

  
มาตรา ๑๒๔๖/๗[๘๖]  เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว หากบริษัทไม่สามารถ

ช าระหนี้ที่รับมาจากห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพได้ ให้เจ้าหนี้บังคับช าระหนี้เอาจากผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่
แปรสภาพได้ตามที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วน 

  
หมวด ๕ 

การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด 

                   
  

มาตรา ๑๒๔๗[๘๗]  การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัท
จ ากัดซึ่งล้มละลายนั้น ให้จัดท าไปตามบทกฎหมายลักษณะล้มละลายที่คงใช้อยู่ตามแต่จะท าได้ 

รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่จะออกกฎกระทรวงว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท และ
ก าหนดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมก็ออกได้ 

  
มาตรา ๑๒๔๘  เมื่อกล่าวถึงประชุมใหญ่ในหมวดนี้ ท่านหมายความดังต่อไปนี้ คือ 
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(๑) ถ้าเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก็คือการประชุมหุ้นส่วนทั้งปวง
ซึ่งอาศัยคะแนนเสียงข้างมากเป็นใหญ่ในการวินิจฉัย 

(๒) ถ้าเก่ียวกับบริษัทจ ากัด ก็คือการประชุมใหญ่ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗๑ 

  
มาตรา ๑๒๔๙  ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบ

เท่าเวลาที่จ าเป็นเพื่อการช าระบัญชี 
  
มาตรา ๑๒๕๐  หน้าที่ของผู้ช าระบัญชี คือช าระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

นั้นให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ าหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น 

  
มาตรา ๑๒๕๑  ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอ่ืนนอกจากล้มละลาย 

หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง หรือกรรมการของบริษัทย่อมเข้าเป็นผู้ช าระบัญชี เว้นไว้แต่ข้อสัญญาของห้างหรือ
ข้อบังคับของบริษัทจะมีก าหนดไว้เป็นสถานอ่ืน 

ถ้าไม่มีผู้ช าระบัญชีดังว่ามานี้ และเม่ือพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนผู้มีส่วนได้เสียในการนี้
ร้องขอ ท่านให้ศาลตั้งผู้ช าระบัญชี 

  
มาตรา ๑๒๕๒  หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอ านาจโดยต าแหน่งเดิมฉันใด เมือ่เป็น

ผู้ช าระบัญชีก็ยังคงมีอ านาจอยู่ฉันนั้น 

  
มาตรา ๑๒๕๓  ภายในสิบสี่วันนับแต่ได้เลิกห้างเลิกบริษัท หรือถ้าศาลได้ตั้งผู้ช าระบัญชีนับ

แต่วันที่ศาลตั้ง ผู้ช าระบัญชีต้องกระท าดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑)[๘๘] บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่ง
คราวว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นได้เลิกกันแล้วและให้ผู้เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 

(๒) ส่งค าบอกกล่าวอย่างเดียวกันเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายทุก 
ๆ คน บรรดามีชื่อปรากฏในสมุด บัญชีหรือเอกสารของห้างหรือบริษัทนั้น 

  
มาตรา ๑๒๕๔  การเลิกหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ผู้ช าระบัญชีต้องน าบอกให้จดทะเบียนภายใน

สิบสี่วันนับแต่วันที่เลิกกัน และในการนี้ต้องระบุชื่อผู้ช าระบัญชีทุก ๆ คนให้จดลงทะเบียนไว้ด้วย 

  
มาตรา ๑๒๕๕  ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลขึ้นโดยเร็วที่สุดที่เป็นวิสัยจะท าได้ ส่งให้ผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบลงส าคัญว่าถูกต้อง แล้วต้องเรียกประชุมใหญ่ 
  
มาตรา ๑๒๕๖  ธุรการอันที่ประชุมใหญ่จะพึงท านั้น คือ 
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(๑) รับรองให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทคงเป็นผู้ช าระบัญชีต่อไป หรือเลือกตั้งผู้
ช าระบัญชีใหม่ขึ้นแทนที่ และ 

(๒) อนุมัติบัญชีงบดุล 

อนึ่ง ที่ประชุมใหญ่จะสั่งให้ผู้ช าระบัญชีท าบัญชีตีราคาทรัพย์สิน หรือให้ท าการใด ๆ ก็ได้
สุดแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร เพื่อช าระสะสางกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้เสร็จไป 

  
มาตรา ๑๒๕๗  ผู้ช าระบัญชีซึ่งมิใช่เป็นขึ้นเพราะศาลตั้งนั้น ท่านว่าจะถอนเสียจากต าแหน่ง

และตั้งผู้อื่นแทนที่ก็ได้ ในเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายออกเสียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน หรือที่ประชุมใหญ่ของผู้
ถือหุ้นได้ลงมติดังนั้น แต่ศาลย่อมสั่งถอนผู้ช าระบัญชีจากต าแหน่งและตั้งผู้อื่นแทนที่ได้ ไม่เลือกว่าจะเป็นผู้
ช าระบัญชีซึ่งศาลตั้งหรือมิใช่ศาลตั้ง ในเมื่อมีค าร้องขอของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างคนใดคนหนึ่งหรือของผู้ถือหุ้น
ในบริษัทมีหุ้นรวมกันนับได้ถึงหนึ่งในยี่สิบแห่งทุนของบริษัท โดยจ านวนที่ส่งใช้เงินเข้าทุนแล้วนั้น 

  
มาตรา ๑๒๕๘  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีใหม่ครั้งใด ผู้ช าระบัญชีต้องน าความจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัวกันนั้น 

  
มาตรา ๑๒๕๙  ผู้ช าระบัญชีทั้งหลายย่อมมีอ านาจดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) แก้ต่างว่าต่างในนามของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเป็นแพ่งหรือ
อาชญาทั้งปวง และท าประนีประนอมยอมความ 

(๒) ด าเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามแต่จ าเป็น เพ่ือการช าระสะสางกิจการให้
เสร็จไปด้วยดี 

(๓) ขายทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

(๔) ท าการอย่างอ่ืน ๆ ตามแต่จ าเป็น เพ่ือช าระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี 
  
มาตรา ๑๒๖๐  ข้อจ ากัดอ านาจของผู้ช าระบัญชีอย่างใด ๆ จะอ้างเป็นสมบูรณ์ต่อ

บุคคลภายนอกหาได้ไม่ 
  
มาตรา ๑๒๖๑  ถ้ามีผู้ช าระบัญชีหลายคน การใด ๆ ที่ผู้ช าระบัญชีกระท าย่อมไม่เป็นอัน

สมบูรณ์นอกจากผู้ช าระบัญชีทั้งหลายจะได้ท าร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้เป็น
อย่างอ่ืนในเวลาตั้งผู้ช าระบัญชี 

  
มาตรา ๑๒๖๒  ถ้ามีมติของที่ประชุมใหญ่หรือค าบังคับของศาลให้อ านาจผู้ช าระบัญชีให้ท า

การแยกกันได้ ท่านว่าต้องน าความจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันลงมติหรือออกค าบังคับนั้น 

  



มาตรา ๑๒๖๓  ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายซึ่งต้องเสียโดยควรในการช าระ
บัญชีนั้น ท่านว่าผู้ช าระบัญชีต้องจัดการใช้ก่อนหนี้เงินรายอื่น ๆ 

  
มาตรา ๑๒๖๔  ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้มาทวงถามให้ใช้หนี้ ผู้ช าระบัญชีต้องวางเงินเท่าจ านวน

หนี้นั้น ตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยวางทรัพย์สินแทนช าระหนี้ 
  
มาตรา ๑๒๖๕  ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่งใช้เงินลงหุ้นอันเป็นส่วน

ยังค้างช าระอยู่นั้นก็ได้ และเงินท่ีค้างช าระนี้ ถึงแม้จะได้ตกลงกันไว้ก่อนโดยสัญญาเข้าหุ้นส่วน หรือโดย
ข้อบังคับของบริษัทว่าจะได้เรียกต่อภายหลังก็ตาม เมื่อเรียกเช่นนี้แล้ว ท่านว่าต้องส่งใช้ทันที 

  
มาตรา ๑๒๖๖  ถ้าผู้ช าระบัญชีมาพิจารณาเห็นว่า เมื่อเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นได้ใช้เสร็จ

หมดแล้ว สินทรัพย์ก็ยังไม่พอกับหนี้สินไซร้ ผู้ช าระบัญชีต้องร้องขอต่อศาลทันที เพ่ือให้ออกค าสั่งว่าห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๒๖๗  ผู้ช าระบัญชีต้องท ารายงานยื่นไว้ ณ หอทะเบียนทุกระยะสามเดือนครั้งหนึ่ง

ว่าได้จัดการไปอย่างใดบ้าง แสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ช าระอยู่นั้น และรายงานนี้ให้เปิดเผยแก่ผู้เป็น
หุ้นส่วนและผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ทั้งหลายตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

  
มาตรา ๑๒๖๘  ถ้าการช าระบัญชีนั้นยังคงท าอยู่โดยกาลกว่าปีหนึ่งขึ้นไป ผู้ช าระบัญชีต้อง

เรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่เริ่มท าการช าระบัญชี และต้องท ารายงานยื่นที่ประชุมว่าได้จัดการไป
อย่างไรบ้าง ทั้งแถลงให้ทราบความเป็นไปแห่งบัญชีโดยละเอียด 

  
มาตรา ๑๒๖๙  อันทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือของบริษัทนั้น จะแบ่งคืนให้แก่ผู้เป็น

หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นได้แต่เพียงเท่าท่ีไม่ต้องเอาไว้ใช้ในการช าระหนี้ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเท่านั้น 

  
มาตรา ๑๒๗๐  เมื่อการช าระบัญชีกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทส าเร็จลง ผู้ช าระ

บัญชีต้องท ารายงานการช าระบัญชีแสดงว่า การช าระบัญชีนั้นได้ด าเนินไปอย่างใด และได้จัดการทรัพย์สินของ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นไปประการใด แล้วให้เรียกประชุมใหญ่เพ่ือเสนอรายงานนั้น และชี้แจงกิจการต่อที่
ประชุม 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ให้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว ผู้ช าระบัญชีต้องน าข้อความที่ได้ประชุมกันนั้น
ไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม เมื่อได้จดทะเบียนแล้วดังนี้ให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการช าระบัญชี 

  



มาตรา ๑๒๗๑  เมื่อเสร็จการช าระบัญชีแล้ว ท่านให้มอบบรรดาสมุดและบัญชี และเอกสาร
ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งได้ช าระบัญชีนั้นไว้แก่นายทะเบียนภายในก าหนดสิบสี่วันดังกล่าวไว้ใน
มาตราก่อน และให้นายทะเบียนรักษาสมุดและบัญชี และเอกสารเหล่านั้นไว้สิบปีนับแต่วันถึงท่ีสุดแห่งการ
ช าระบัญชี 

สมุดและบัญชีและเอกสารเหล่านี้ ให้เปิดให้แก่บรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่
เรียกค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใด 

  
มาตรา ๑๒๗๒  ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือ

หุ้น หรือผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ในฐานเช่นนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันถึงท่ีสุดแห่ง
การช าระบัญชี 

  
มาตรา ๑๒๗๓  บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๑๗๒ ถึงมาตรา ๑๑๙๓ กับมาตรา ๑๑๙๕ มาตรา 

๑๒๐๗ เหล่านี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่การประชุมใหญ่ซึ่งมีขึ้นในระหว่างช าระบัญชีด้วยโดยอนุโลม 

หมวด ๖ 

การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัดร้าง[๘๙]
 

                   
  

มาตรา ๑๒๗๓/๑[๙๐]  เมื่อใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดใด มิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เพ่ือสอบถามว่ายังท าการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ 
และแจ้งว่าหากมิได้รับค าตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือจะได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เพ่ือขีดชื่อ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 

ถ้านายทะเบียนได้รับค าตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นว่า ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ท า
การค้าขายหรือประกอบการงานแล้วหรือมิได้รับค าตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือ ให้นาย
ทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไป
ยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทว่า เมื่อพ้นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกกล่าวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น
จะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๒๗๓/๒[๙๑]  ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเลิกกันแล้วและอยู่ระหว่างการช าระ

บัญชี หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ หรือการงานของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทได้ช าระสะสางตลอดแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท ารายงานการช าระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการ
ช าระบัญชีต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และผู้
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ช าระบัญชี ณ สถานที่อันปรากฏเป็นส านักงานสุดท้าย แจ้งให้ด าเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ช าระบัญชี หรือยื่น
รายงานการช าระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี แล้วแต่กรณี และแจ้งว่าหากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือนั้นแล้ว จะได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เพ่ือขีด
ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 

ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้ช าระบัญชีมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้นายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์
ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ช าระบัญชีว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอก
กล่าว ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๒๗๓/๓[๙๒]  เมื่อสิ้นก าหนดเวลาตามที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา ๑๒๗๓/

๑ หรือมาตรา ๑๒๗๓/๒ แลว้ และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้ช าระบัญชีมิได้แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
นายทะเบียนจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียนก็ได้ ในการนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
นั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน แต่ความรับผิด
ของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นมีอยู่เท่าไรก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้นและพึงเรียก
บังคับได้เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล 

  
มาตรา ๑๒๗๓/๔[๙๓]  ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นสว่น บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นรู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจาก
ทะเบียน เมื่อห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลและศาลพิจารณาได้ความ
เป็นที่พอใจว่าในขณะที่ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทยังท าการค้าขาย
หรือยังประกอบการงานอยู่ หรือเห็นเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียน
ก็ดี ศาลจะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น
ยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางข้อก าหนดไว้เป็นประการใด ๆ ตามท่ีเห็น
เป็นการยุติธรรมด้วยก็ได้เพ่ือให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่น ๆ กลับคืนสู่ฐานะอันใกล้ที่สุดกับ
ฐานะเดิมเสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมิได้ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย 

การร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นก าหนดสิบปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 

  
ลักษณะ ๒๓ 

สมาคม[๙๔]
 

                   
  

มาตรา ๑๒๗๔ - ๑๒๙๗ (ยกเลิก) 
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พระราชกฤษฎีกา 

ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ ๔ 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์[๙๕]
 

                   
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ
ด ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า 

  
โดยที่การประมวลกฎหมายแห่งบ้านเมืองได้ด าเนิรมาถึงคราวที่ควรประกาศใช้บรรพ ๔ แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้เพ่ิมบทบัญญัติบรรพ ๔ ตั้งแต่มาตรา ๑๒๙๘ ถึง
มาตรา ๑๔๓๔ ตามท่ีได้ตราไว้ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
  

ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นไป 

  
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ เป็นปีที่ ๖ ในรัชชกาลปัจจุบัน 

 
 

บรรพ ๔ 

ทรัพย์สิน 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑๒๙๘  ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอ านาจในประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

  

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn95


มาตรา ๑๒๙๙  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่า
การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติ
กรรมจะได้ท าเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอ่ืนนอกจาก
นิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และ
สิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดย
สุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว 

  
มาตรา ๑๓๐๐  ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซร้ ท่าน
ว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับโอนกระท าการโดย
สุจริตนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๓๐๑  บทบัญญัติแห่งสองมาตราก่อนนี้ ท่านให้ใช้บังคับถึงการเปลี่ยนแปลง ระงับ 

และกลับคืนมาแห่งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๓๐๒[๙๖]  บทบัญญัติแห่งสามมาตราก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้น

ไป ทั้งแพและสัตว์พาหนะด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๓๐๓  ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน โดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์

ต่างกันไซร้ ท่านว่าทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่น ๆ แต่ต้องได้
ทรัพย์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทนและได้การครอบครองโดยสุจริต 

ท่านมิให้ใช้มาตรานี้บังคับถึงสังหาริมทรัพย์ซึ่งระบุไว้ในมาตราก่อนและในเรื่องทรัพย์สินหาย 
กับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท าผิด 

  
มาตรา ๑๓๐๔  สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อ

สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น 

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย
ประการอ่ืน ตามกฎหมายที่ดิน 

(๒) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 

(๓) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร ส านัก
ราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 
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มาตรา ๑๓๐๕  ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่
อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๑๓๐๖  ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

  
มาตรา ๑๓๐๗  ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินหรือไม่ 
  

ลักษณะ ๒ 

กรรมสิทธิ์ 
                   

  
หมวด ๑ 

การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๑๓๐๘  ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน

แปลงนั้น 

  
มาตรา ๑๓๐๙  เกาะที่เกิดในทะเลสาบ หรือในทางน้ าหรือในเขตน่านน้ าของประเทศก็ดี 

และท้องทางน้ าที่เขินขึ้นก็ดี เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน 

  
มาตรา ๑๓๑๐  บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อ่ืนโดยสุจริตไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดิน

เป็นเจ้าของโรงเรือนนั้น ๆ แต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพ่ิมขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้าง 

แต่ถ้าเจ้าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่า มิได้มีความประมาทเลินเล่อ จะบอกปัดไม่ยอมรับ
โรงเรือนนั้นและเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และท าที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้ เว้นไว้แต่ถ้าการนี้จะท าไม่ได้โดยใช้
เงินพอสมควรไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้ 
  

มาตรา ๑๓๑๑  บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อ่ืนโดยไม่สุจริตไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นต้อง
ท าท่ีดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของ เว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของ
ที่ดินต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพ่ิมข้ึนเพราะสร้างโรงเรือน นั้นแล้วแต่จะเลือก 

  



มาตรา ๑๓๑๒  บุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของผู้อ่ืนโดยสุจริตไซร้ ท่านว่า
บุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้น แต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้น และจดทะเบียน
สิทธิเป็นภาระจ ายอม ต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมด เจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนเสียก็ได้ 

ถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้นกระท าการโดยไม่สุจริต ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างรื้อ
ถอนไป และท าที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้ 
  

มาตรา ๑๓๑๓  ถ้าผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินนั้น และภายหลัง
ที่ดินตกเป็นของบุคคลอ่ืนตามเงื่อนไขไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มา
ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๓๑๔  ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๓๑๐, ๑๓๑๑ และ ๑๓๑๓ บังคับตลอดถึงการ

ก่อสร้างใด ๆ ซึ่งติดที่ดินและการเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญชาติด้วยโดยอนุโลม 

แต่ข้าวหรือธัญชาติอย่างอ่ืนอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี เจ้าของ
ที่ดินต้องยอมให้บุคคลผู้กระท าการโดยสุจริต หรือผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขซึ่งได้เพาะปลูกลงไว้นั้น คง
ครองที่ดินจนกว่าจะเสร็จการเก็บเก่ียวโดยใช้เงินค านวณตามเกณฑ์ค่าเช่าที่ดินนั้น หรือเจ้าของที่ดินจะเข้า
ครอบครองในทันทีโดยใช้ค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ 
  

มาตรา ๑๓๑๕  บุคคลใดสร้างโรงเรือน หรือท าการก่อสร้างอย่างอ่ืนซึ่งติดที่ดิน หรือ
เพาะปลูกต้นไม้หรือธัญชาติในที่ดินของตนด้วยสัมภาระของผู้อ่ืน ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของสัมภาระ แต่ต้อง
ใช้ค่าสัมภาระ 

  
มาตรา ๑๓๑๖  ถ้าเอาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้ากันจนเป็นส่วนควบหรือ

แบ่งแยกไม่ได้ไซร้ ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าของรวมแห่งทรัพย์ที่รวมเข้ากัน แต่ละคนมีส่วนตามค่าแห่ง
ทรัพย์ของตนในเวลาที่รวมเข้ากับทรัพย์อื่น 

ถ้าทรัพย์อันหนึ่งอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์ประธานไซร้ ท่านว่าเจ้าของทรัพย์นั้นเป็นเจ้าของ
ทรัพย์ที่รวมเข้ากันแต่ผู้เดียว แต่ต้องใช้ค่าแห่งทรัพย์อ่ืน ๆ ให้แก่เจ้าของทรัพย์นั้น ๆ 

  
มาตรา ๑๓๑๗  บุคคลใดใช้สัมภาระของบุคคลอ่ืนท าสิ่งใดขึ้นใหม่ไซร้ ท่านว่าเจ้าของสัมภาระ

เป็นเจ้าของสิ่งนั้นโดยมิต้องค านึงว่าสัมภาระนั้นจะกลับคืนตามเดิมได้หรือไม่ แต่ต้องใช้ค่าแรงงาน 

แต่ถ้าค่าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระท่ีใช้นั้นมากไซร้ ท่านว่าผู้ท าเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ท าขึ้น แต่
ต้องใช้ค่าสัมภาระ 

  



มาตรา ๑๓๑๘  บุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งสังหาริมทรัพย์อันไม่มีเจ้าของโดยเข้าถือเอา 
เว้นแต่การเข้าถือเอานั้นต้องห้ามตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่นที่จะเข้าถือเอาสังหาริมทรัพย์นั้น 

  
มาตรา ๑๓๑๙  ถ้าเจ้าของสังหาริมทรัพย์เลิกครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาสละกรรมสิทธิ์ไซร้ 

ท่านว่าสังหาริมทรัพย์นั้นไม่มีเจ้าของ 

  
มาตรา ๑๓๒๐  ภายในบังคับแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื่องนั้น ท่านว่าสัตว์ป่า

ไม่มีเจ้าของตราบเท่าที่ยังอยู่อิสระ สัตว์ป่าในสวนสัตว ์ และปลาในบ่อหรือในที่น้ าซึ่งเจ้าของกั้นไว้นั้น ท่านว่า
ไม่ใช่สัตว์ไม่มีเจ้าของ 

สัตว์ป่าที่คนจับได้นั้น ถ้ามันกลับคืนอิสระและเจ้าของไม่ติดตามโดยพลันหรือเลิกติดตามเสีย
แล้ว ฉะนี้ท่านว่าไม่มีเจ้าของ 

สัตว์ซึ่งเลี้ยงเชื่องแล้ว ถ้ามันทิ้งที่ไปเลย ท่านว่าไม่มีเจ้าของ 

  
มาตรา ๑๓๒๑  ภายในบังคับแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎข้อบังคับในเรื่องนั้น ผู้ใดจับสัตว์ป่า

ได้ในที่รกร้างว่างเปล่าหรือในที่น้ าสาธารณะก็ดี หรือจับได้ในที่ดิน หรือที่น้ ามีเจ้าของโดยเจ้าของมิได้แสดง
ความหวงห้ามก็ดี ท่านว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของสัตว์ 
  

มาตรา ๑๓๒๒  บุคคลใดท าให้สัตว์ป่าบาดเจ็บแล้วติดตามไปและบุคคลอ่ืนจับสัตว์นั้นได้ก็ดี 
หรือสัตว์นั้นตายลงในที่ดินของบุคคลอ่ืนก็ดี ท่านว่าบุคคลแรกเป็นเจ้าของสัตว์ 
  

มาตรา ๑๓๒๓  บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น 

หรือ 

(๒) แจ้งแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นโดยมิชักช้า หรือ 

(๓)[๙๗] ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนภายในสามวัน
และแจ้งพฤติการณ์ตามที่ทราบอันอาจเป็นเครื่องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น 

แต่ถ้าไม่ทราบตัวผู้ของหาย เจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินก็ดี หรือบุคคลดัง
ระบนุั้นไม่รับมอบทรัพย์สินก็ดี ท่านให้ด าเนินการตามวิธีอันบัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๓) 

ทั้งนี้ ท่านว่าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ด้วยความระมัดระวังอันสมควร
จนกว่าจะส่งมอบ 

  
มาตรา ๑๓๒๔  ผู้เก็บได้ซ่ึงทรัพย์สินหาย อาจเรียกร้องเอารางวัลจากบุคคลผู้มีสิทธิจะรับ

ทรัพย์สินนั้นเป็นจ านวนร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สินภายในราคาสามหมื่นบาท และถ้าราคาสูงกว่านั้นขึ้นไปให้
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คิดให้อีกร้อยละห้าในจ านวนที่เพ่ิมขึ้น แต่ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายได้ส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานต ารวจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน ให้เสียเงินอีกร้อยละสองครึ่งแห่งค่าทรัพย์สินเป็นค่าธรรมเนียมแก่ทบวงการนั้น ๆ 
เพ่ิมข้ึนเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากรางวัลซึ่งให้แก่ผู้เก็บได้ แต่ค่าธรรมเนียมนี้ให้จ ากัดไว้ไม่เกินหนึ่งพันบาท[๙๘]

 

ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตราก่อนไซร้ท่านว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ
จะรับรางวัล 

  
มาตรา ๑๓๒๕  ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓๒๓ แล้ว และผู้มี

สิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นมิได้เรียกเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เก็บได้ไซร้ ท่านว่ากรรมสิทธิ์ตกแก่ผู้เก็บได้ 
แต่ถ้าทรัพย์สินซึ่งไม่มีผู้เรียกเอานั้นเป็นโบราณวัตถุไซร้ กรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้นตกแก่

แผ่นดิน แต่ผู้เก็บได้มีสิทธิจะได้รับรางวัลร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา ๑๓๒๖  การเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินอันตกหรือทิ้งทะเล หรือทางน้ า หรือน้ าซัดขึ้นฝั่งนั้น 

ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา ๑๓๒๗  ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาชญา กรรมสิทธิ์แห่งสิ่งใด ๆ ซึ่งได้ใช้ในการ

กระท าผิด หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือเกี่ยวกับการกระท าผิดโดยประการอ่ืน และได้ส่งไว้ในความรักษา
ของกรมในรัฐบาลนั้น ท่านว่าตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่ง หรือถ้าได้
ฟ้องคดีอาชญาต่อศาลแล้วนับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ ท่านให้ผ่อนเวลาออกไป
เป็นห้าปี 

ถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะ
เกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นไซร้ ท่านว่ากรมในรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายทอดตลาดก่อนถึงก าหนดก็ได้ 
แต่ก่อนที่จะขายให้จัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเป็นเครื่องให้บุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นอาจ
ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของตนและพิสูจน์สิทธิได้ เมื่อขายแล้วได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัว
ทรัพย์สิน 

  
มาตรา ๑๓๒๘[๙๙]  สังหาริมทรัพย์มีค่าซึ่งซ่อนหรือฝังไว้นั้น ถ้ามีผู้เก็บได้โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มี

ผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ ให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของแผ่นดิน ผู้เก็บได้ต้องส่งมอบทรัพย์นั้นแก่เจ้า
พนักงานต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน แล้วมีสิทธิจะได้รับรางวัลหนึ่งในสามแห่งค่าทรัพย์นั้น 

  
มาตรา ๑๓๒๙  สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตนั้น ท่านว่ามิ

เสียไป ถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ และนิติกรรมนั้นได้ถูกบอกล้าง
ภายหลัง 

  

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn98
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มาตรา ๑๓๓๐  สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล 
หรือค าสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้น ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สิน
นั้นมิใช่ของจ าเลย หรือลูกหนี้โดยค าพิพากษา หรือผู้ล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๓๓๑  สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้น ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะ

พิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มา 

  
มาตรา ๑๓๓๒  บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด หรือในท้องตลาด 

หรือจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น ไม่จ าต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริง เว้นแต่เจ้าของจะชดใช้ราคาท่ีซื้อมา 

  
มาตรา ๑๓๓๓  ท่านว่ากรรมสิทธิ์นั้น อาจได้มาโดยอายุความตามท่ีบัญญัติไว้ในลักษณะ ๓ 

แห่งบรรพนี้ 
  

มาตรา ๑๓๓๔  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดินนั้น ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตามกฎหมายที่ดิน 

  
หมวด ๒ 

แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้กรรมสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๑๓๓๕  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ท่านว่า

แดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้ืนดินและใต้พ้ืนดินด้วย 

  
มาตรา ๑๓๓๖  ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่าย

ทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจาก
บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 

  
มาตรา ๑๓๓๗  บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย 

หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและต าแหน่ง
ที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาค านึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพ่ือยังความ
เสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป  ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน 

  



มาตรา ๑๓๓๘  ข้อจ ากัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้นั้นท่านว่าไม่
จ าต้องจดทะเบียน 

ข้อจ ากัดเช่นนี้ ท่านว่าจะถอนหรือแก้ให้หย่อนลงโดยนิติกรรมไม่ได้ นอกจากจะได้ท านิติกรรม
เป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อจ ากัดซ่ึงก าหนดไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์นั้น ท่านว่าจะถอนหรือแก้ให้หย่อนลงมิได้เลย 

  
มาตรา ๑๓๓๙  เจ้าของที่ดินจ าต้องรับน้ าซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน 

น้ าไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ า และจ าเป็นแก่ท่ีดินนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่สูงกว่า
จะกันเอาไว้ได้เพียงที่จ าเป็นแก่ท่ีดินของตน 

  
มาตรา ๑๓๔๐  เจ้าของที่ดินจ าต้องรับน้ าซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน 

ถ้าก่อนที่ระบายนั้นน้ าได้ไหลเข้ามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว 

ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายน้ า ท่านว่าเจ้าของที่ดินต่ าอาจเรียกร้องให้เจ้าของ
ที่ดินสูงท าทางระบายน้ าและออกค่าใช้จ่ายในการนั้น เพ่ือระบายน้ าไปให้ตลอดที่ดินต่ าจนถึงทางน้ า หรือท่อน้ า
สาธารณะ  ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิแห่งเจ้าของที่ดินต่ าในอันจะเรียกเอาค่าทดแทน 

  
มาตรา ๑๓๔๑  ท่านมิให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท าหลังคาหรือการปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งท า

ให้น้ าฝนตกลงยังทรัพย์สินซึ่งอยู่ติดต่อกัน 

  
มาตรา ๑๓๔๒  บ่อ สระ หลุมรับน้ าโสโครก หรือหลุมรับปุ๋ย หรือขยะมูลฝอยนั้น ท่านว่าจะ

ขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตท่ีดินไม่ได้ 
คูหรือการขุดร่องเพ่ือวางท่อน้ าใต้ดินหรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล้ายกันนั้น ท่านว่าจะท าใกล้แนวเขตที่ดิน

กว่าครึ่งหนึ่งแห่งส่วนลึกของคูหรือร่องนั้นไม่ได้ แต่ถ้าท าห่างแนวเขตหนึ่งเมตรหรือกว่านั้น ท่านว่าท าได้ 
ถ้ากระท าการดังกล่าวไว้ในสองวรรคก่อนใกล้แนวเขตไซร้ ท่านว่าต้องใช้ความระมัดระวังตาม

ควร เพ่ือป้องกันมิให้ดินหรือทรายพังลง หรือมิให้น้ าหรือสิ่งโสโครกซึมเข้าไป 

  
มาตรา ๑๓๔๓  ห้ามมิให้ขุดดินหรือบรรทุกน้ าหนักบนที่ดินเกินควรจนอาจเป็นเหตุอันตราย

แก่ความอยู่มั่นแห่งที่ดินติดต่อ เว้นแต่จะจัดการเพียงพอเพ่ือป้องกันความเสียหาย 

  
มาตรา ๑๓๔๔  รั้ว ก าแพง รั้วต้นไม้ คู ซึ่งหมายเขตที่ดินนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า

เจ้าของที่ดินทั้งสองข้างเป็นเจ้าของรวมกัน 

  



มาตรา ๑๓๔๕  เมื่อรั้วต้นไม้ หรือคูซ่ึงมิได้ใช้เป็นทางระบายน้ า เป็นของเจ้าของที่ดินทั้งสอง
ข้างรวมกัน ท่านว่าเจ้าของข้างใดข้างหนึ่งมีสิทธิที่จะตัดรั้วต้นไม้ หรือถมคูนั้นได้ถึงแนวเขตที่ดินของตน แต่ต้อง
ก่อก าแพง หรือท ารั้วตามแนวเขตนั้น 

  
มาตรา ๑๓๔๖  ถ้ามีต้นไม้อยู่บนแนวเขตท่ีดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินทั้ง

สองข้างเป็นเจ้าของต้นไม้รวมกัน ดอกผลเป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนเสมอกัน และถ้าตัดต้นลงไซร้ ไม้นั้น
เป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนดุจกัน 

เจ้าของแต่ละฝ่ายจะต้องการให้ขุดหรือตัดต้นไม้ก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการนั้นต้องเสียเท่ากันทั้ง
สองฝ่าย แต่ถ้าเจ้าของอีกฝ่ายหนึ่งสละสิทธิในต้นไม้ไซร้ ฝ่ายที่ต้องการขุดหรือตัดต้องเสียค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียว 
ถ้าต้นไม้นั้นเป็นหลักเขตและจะหาหลักเขตอ่ืนไม่เหมาะเหมือน ท่านว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องการให้ขุดหรือตัด
ไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๓๔๗  เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้

ยื่นล้ าเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด 
ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้ 

  
มาตรา ๑๓๔๘  ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใด ท่านให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้น 

  
มาตรา ๑๓๔๙  ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอ่ืนล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ 

ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ 
ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีท่ีชันอันระดับที่ดินกับทาง

สาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ 

ที่และวิธีท าทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจ าเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับท้ังให้
ค านึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจ าเป็นผู้มีสิทธิจะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็
ได้ 

ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุ
ที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนน ท่านว่าจะก าหนดเป็นเงินรายปีก็ได้ 

  
มาตรา ๑๓๕๐  ถ้าท่ีดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทาง

สาธารณะไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินตามมาตราก่อนได้เฉพาะบนที่ดินแปลง
ที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่ต้องเสียค่าทดแทน 

  



มาตรา ๑๓๕๑  เจ้าของที่ดิน เมื่อบอกล่วงหน้าตามสมควรแล้ว อาจใช้ที่ดินติดต่อเพียงที่
จ าเป็นในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมรั้ว ก าแพง หรือโรงเรือน ตรงหรือใกล้แนวเขตของตน แต่จะเข้าไปใน
เรือนที่อยู่ของเพ่ือนบ้านข้างเคียงไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอม 

ถ้าได้ก่อความเสียหายให้เกิดข้ึนไซร้ ท่านว่าเพ่ือนบ้านข้างเคียงจะเรียกเอาค่าทดแทนก็ได้ 
  
มาตรา ๑๓๕๒  ท่านว่าถ้าเจ้าของที่ดินได้รับค่าทดแทนตามสมควรแล้ว ต้องยอมให้ผู้อื่นวาง

ท่อน้ า ท่อระบายน้ า สายไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินของตน เพ่ือประโยชน์แก่ท่ีดินติดต่อ ซึ่งถ้าไม่
ยอมให้ผ่านก็ไม่มีทางจะวางได้ หรือถ้าจะวางได้ก็เปลืองเงินมากเกินควร แต่เจ้าของที่ดินอาจให้ยกเอา
ประโยชน์ของตนขึ้นพิจารณาด้วย 

เมื่อมีเหตุผลพิเศษ ถ้าจะต้องวางเหนือพ้ืนดินไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินอาจเรียกให้ซื้อที่ดินของ
ตนบางส่วนตามควรที่จะใช้ในการนั้น โดยราคาคุ้มค่าที่ดินและค่าทดแทนความเสียหายซึ่งอาจมีเพราะการขาย
นั้นด้วย 

ถ้าพฤติการณ์เปลี่ยนไป เจ้าของที่ดินอาจเรียกให้ย้ายถอนสิ่งที่วางนั้นไปไว้ ณ ส่วนอื่นแห่ง
ที่ดินของตนตามแต่จะเหมาะแก่ประโยชน์แห่งเจ้าของที่ดิน 

ค่าย้ายถอนนั้นเจ้าของที่ดินติดต่อเป็นผู้เสีย แต่ถ้ามีพฤติการณ์พิเศษไซร้ ท่านว่าจะให้เจ้าของ
ที่ดินอีกฝ่ายหนึ่งช่วยเสียค่าย้ายถอนตามส่วนอันควรก็ได้ 

  
มาตรา ๑๓๕๓  บุคคลอาจพาปศุสัตว์ของตนผ่านหรือเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นซึ่งมิได้กั้นเพ่ือไป

เลี้ยง และอาจเข้าไปเอาน้ าในบ่อหรือสระในที่เช่นว่านั้นมาใช้ได้ เว้นแต่ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก หรือเตรียมเพ่ือ
เพาะปลูก หว่าน หรือมีธัญชาติขึ้นอยู่แล้ว แต่ท่านว่าเจ้าของที่ดินย่อมห้ามได้เสมอ 

  
มาตรา ๑๓๕๔  ถ้ามีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นให้ท าได้และถ้าเจ้าของไม่ห้าม บุคคลอาจเข้า

ไปในที่ป่า ที่ดง หรือในที่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นที่ดินของผู้อื่น เพ่ือเก็บฟืน หรือผลไม้ป่า ผัก เห็ด และสิ่งเช่นกัน 

  
มาตรา ๑๓๕๕  เจ้าของที่ดินริมทางน้ า หรือมีทางน้ าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอาน้ าไว้เกินกว่าที่

จ าเป็นแก่ประโยชน์ของตนตามควร ให้เป็นเหตุเสื่อมเสียแก่ที่ดินแปลงอ่ืนซึ่งอยู่ตามทางน้ านั้น 

  
หมวด ๓ 

กรรมสิทธิ์รวม 

                   
  

มาตรา ๑๓๕๖  ถ้าทรัพย์สินเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน ท่านให้ใช้บทบัญญัติในหมวดนี้
บังคับ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 



  
มาตรา ๑๓๕๗  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากัน 

  
มาตรา ๑๓๕๘  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน 

ในเรื่องจัดการตามธรรมดา ท่านว่าพึงตกลงโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม แต่
เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได้ เว้นแต่ฝ่ายข้างมากได้ตกลงไว้เป็น
อย่างอ่ืน แต่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจท าการเพ่ือรักษาทรัพย์สินได้เสมอ 

ในเรื่องจัดการอันเป็นสาระส าคัญ ท่านว่าต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม 
และคะแนนข้างมากนั้นต้องมีส่วนไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่าทรัพย์สิน 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุท่ีประสงค์นั้น ท่านว่าจะตกลงกันได้ก็แต่เมื่อเจ้าของรวมเห็นชอบทุกคน 

  
มาตรา ๑๓๕๙  เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สิน

ทั้งหมดเพ่ือต่อสู้บุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนนั้น ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในมาตรา ๓๐๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๑๓๖๐  เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิ

แห่งเจ้าของรวมคนอ่ืน ๆ 

ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิได้ดอกผลตามส่วนของตนที่มีใน
ทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา ๑๓๖๑  เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจ าหน่ายส่วนของตน หรือจ านอง หรือก่อให้เกิด

ภาระติดพันก็ได้ 
แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจ าหน่าย จ าน า จ านอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันได้ก็แต่ด้วยความ

ยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน 

ถ้าเจ้าของรวมคนใดจ าหน่าย จ าน า จ านอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันทรัพย์สินโดยมิได้รับ
ความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน แต่ภายหลังเจ้าของรวมคนนั้นได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ผู้เดียวไซร้ ท่าน
ว่านิติกรรมนั้นเป็นอันสมบูรณ์ 

  
มาตรา ๑๓๖๒  เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จ าต้องช่วยเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตามส่วนของตนใน

การออกค่าจัดการ ค่าภาษีอากร และค่ารักษา กับท้ังค่าใช้ทรัพย์สินรวมกันด้วย 

  
มาตรา ๑๓๖๓  เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้ เว้นแต่จะมีนิติกรรมขัด

อยู่ หรือถ้าวัตถุท่ีประสงค์ที่เป็นเจ้าของรวมกันนั้นมีลักษณะเป็นการถาวร ก็เรียกให้แบ่งไม่ได้ 



สิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินนั้น ท่านว่าจะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละสิบปีไม่ได้ 
ท่านว่าเจ้าของรวมจะเรียกให้แบ่งทรัพย์สินในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควรไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระท าโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม 

หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน 

ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซร้ เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดขอ 
ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซร้ จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการ
แบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจท าได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวม
หรือขายทอดตลาดก็ได้ 

  
มาตรา ๑๓๖๕  ถ้าเจ้าของรวมต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อบุคคลภายนอกในหนี้อันเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินรวม หรือในหนี้ซึ่งได้ก่อขึ้นใหม่เพ่ือช าระหนี้เดิมดังว่านั้นก็ดี ในเวลาแบ่ง เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะ
เรียกให้เอาทรัพย์สินรวมนั้นช าระหนี้เสียก่อน หรือให้เอาเป็นประกันก็ได้ 

ถ้าเจ้าของรวมคนหนึ่งต้องรับผิดต่อเจ้าของรวมคนอ่ืนในหนี้ซึ่งเกิดจากการเป็นเจ้าของรวม 
หรือในหนี้ซึ่งได้ก่อขึ้นใหม่เพ่ือช าระหนี้เดิมดังว่านั้นก็ดี ในเวลาแบ่ง เจ้าของรวมผู้เป็นเจ้าหนี้จะเรียกให้เอาส่วน
ซึ่งจะได้แก่ลูกหนี้ของตนในทรัพย์สินรวมนั้นช าระหนี้เสียก่อน หรือให้เอาเป็นประกันก็ได้ 

สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจใช้แก่ผู้รับโอน หรือผู้สืบกรรมสิทธิ์ในส่วนของเจ้าของรวมนั้น 

ถ้าจ าเป็นจะต้องขายทรัพย์สินรวมไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติมาตราก่อนมาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๓๖๖  เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ ต้องรับผิดตามส่วนของตนเช่นเดียวกับผู้ขายใน

ทรัพย์สินซึ่งเจ้าของรวมคนอ่ืน ๆ ได้รับไปในการแบ่ง 

  
ลักษณะ ๓ 

ครอบครอง 

                   
  

มาตรา ๑๓๖๗  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่ง
สิทธิครอบครอง 

  
มาตรา ๑๓๖๘  บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ 
  
มาตรา ๑๓๖๙  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นยึดถือเพ่ือ

ตน 



  
มาตรา ๑๓๗๐  ผู้ครอบครองนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองโดยสุจริตโดยความ

สงบและโดยเปิดเผย 

  
มาตรา ๑๓๗๑  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราว ท่านให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นได้ครอบครองติดต่อกันตลอดเวลา 

  
มาตรา ๑๓๗๒  สิทธิซึ่งผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์สินที่ครอบครองนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้

ก่อนว่าเป็นสิทธิซึ่งผู้ครอบครองมีตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๓๗๓  ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง 

  
มาตรา ๑๓๗๔  ถ้าผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพย์สิน เพราะมีผู้สอดเข้า

เกีย่วข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะให้ปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได้ ถ้าเป็นที่น่า
วิตกว่าจะยังมีการรบกวนอีก ผู้ครอบครองจะขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ 

การฟ้องคดีเพ่ือปลดเปลื้องการรบกวนนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูก
รบกวน 

  
มาตรา ๑๓๗๕  ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้

ครอบครองมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครอง เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดีกว่าซึ่งจะเป็นเหตุให้
เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้ 

การฟ้องคดีเพ่ือเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกแย่ง
การครอบครอง 

  
มาตรา ๑๓๗๖  ถ้าจะต้องส่งทรัพย์สินคืนแก่บุคคลผู้มีสิทธิเอาคืนไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติ

มาตรา ๔๑๒ ถึง ๔๑๘ แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๓๗๗  ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซร้ การ

ครอบครองย่อมสุดสิ้นลง 

ถ้าเหตุอันมีสภาพเป็นเหตุชั่วคราวมีมาขัดขวางมิให้ผู้ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไซร้ ท่านว่า
การครอบครองไม่สุดสิ้นลง 

  



มาตรา ๑๓๗๘  การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมท าได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง 

  
มาตรา ๑๓๗๙  ถ้าผู้รับโอนหรือผู้แทนยึดถือทรัพย์สินอยู่แล้ว ท่านว่าการโอนไปซึ่งการ

ครอบครองจะท าเพียงแสดงเจตนาก็ได้ 
  
มาตรา ๑๓๘๐  การโอนไปซึ่งการครอบครองย่อมเป็นผล แม้ผู้โอนยังยึดถือทรัพย์สินอยู่ ถ้าผู้

โอนแสดงเจตนาว่าต่อไปจะยึดถือทรัพย์สินนั้นแทนผู้รับโอน 

ถ้าทรัพย์สินนั้นผู้แทนของผู้โอนยึดถืออยู่ การโอนไปซึ่งการครอบครองจะท าโดยผู้โอนสั่ง
ผู้แทนว่า ต่อไปให้ยึดถือทรัพย์สินไว้แทนผู้รับโอนก็ได้ 

  
มาตรา ๑๓๘๑  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ครอบครอง บุคคลนั้นจะ

เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือได้ ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนผู้
ครอบครองต่อไป หรือตนเองเป็นผู้ครอบครองโดยสุจริต อาศัยอ านาจใหม่อันได้จากบุคคลภายนอก 

  
มาตรา ๑๓๘๒  บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วย

เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้
ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ 

  
มาตรา ๑๓๘๓  ทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระท าผิดนั้น ท่านว่าผู้กระท าผิดหรือผู้รับโอนไม่

สุจริตจะได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความก็แต่เมื่อพ้นก าหนดอายุความอาชญา หรือพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา
ก่อน ถ้าก าหนดไหนยาวกว่า ท่านให้ใช้ก าหนดนั้น 

  
มาตรา ๑๓๘๔  ถ้าผู้ครอบครองขาดยึดถือทรัพย์สินโดยไม่สมัครและได้คืนภายในเวลาปีหนึ่ง

นับตั้งแต่วันขาดยึดถือหรือได้คืนโดยฟ้องคดีภายในก าหนดนั้นไซร้ ท่านมิให้ถือว่าการครอบครองสะดุดหยุดลง 

  
มาตรา ๑๓๘๕  ถ้าโอนการครอบครองแก่กัน ผู้รับโอนจะนับเวลาซึ่งผู้โอนครอบครองอยู่ก่อน

นั้นรวมเข้ากับเวลาครอบครองของตนก็ได้ ถ้าผู้รับโอนนับรวมเช่นนั้น และถ้ามีข้อบกพร่องในระหว่าง
ครอบครองของผู้โอนไซร้ ท่านว่าข้อบกพร่องนั้นอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนได้ 

  
มาตรา ๑๓๘๖  บทบัญญัติว่าด้วยอายุความในประมวลกฎหมายนี้ ท่านให้ใช้บังคับในเรื่อง

อายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะนี้โดยอนุโลม 

  
ลักษณะ ๔ 



ภาระจ ายอม 

                   
  
มาตรา ๑๓๘๗  อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจ ายอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้อง

ยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อ่ืน 

  
มาตรา ๑๓๘๘  เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิท าการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์หรือใน

สามยทรัพย์ซึ่งท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ภารยทรัพย์ 
  
มาตรา ๑๓๘๙  ถ้าความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ท่านว่าความ

เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ให้สิทธิแก่เจ้าของสามยทรัพย์ที่จะท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ภารยทรัพย์ได้ 
  
มาตรา ๑๓๙๐  ท่านมิให้เจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์

แห่งภาระจ ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก 

  
มาตรา ๑๓๙๑  เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิท าการทุกอย่างอันจ าเป็นเพ่ือรักษาและใช้ภาระจ า

ยอม แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการนี้เจ้าของสามยทรัพย์จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภารยทรัพย์ได้ก็
แต่น้อยที่สุดตามพฤติการณ์ 

เจ้าของสามยทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเองรักษาซ่อมแซมการที่ได้ท าไปแล้วให้เป็นไป
ด้วยดี แต่ถ้าเจ้าของภารยทรัพย์ได้รับประโยชน์ด้วยไซร้ ท่านว่าต้องออกค่าใช้จ่ายตามส่วนแห่งประโยชน์ที่
ได้รับ 

  
มาตรา ๑๓๙๒  ถ้าภาระจ ายอมแตะต้องเพียงส่วนหนึ่งแห่งภารยทรัพย์ เจ้าของทรัพย์นั้นอาจ

เรียกให้ย้ายไปยังส่วนอื่นก็ได้ แต่ต้องแสดงได้ว่าการย้ายนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนและรับเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ 
ต้องไม่ท าให้ความสะดวกของเจ้าของสามยทรัพย์ลดน้อยลง 

  
มาตรา ๑๓๙๓  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในนิติกรรมอันก่อให้เกิดภาระจ ายอมไซร้ ท่าน

ว่าภาระจ ายอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ซึ่งได้จ าหน่าย หรือตกไปในบังคับแห่งสิทธิอ่ืน 

ท่านว่าจะจ าหน่าย หรือท าให้ภาระจ ายอมตกไปในบังคับแห่งสิทธิอ่ืนต่างหากจาก
สามยทรัพย์ไม่ได้ 

  



มาตรา ๑๓๙๔  ถ้ามีการแบ่งแยกภารยทรัพย์ ท่านว่าภาระจ ายอมยังคงมีอยู่ทุกส่วนที่แยก
ออก แต่ถ้าในส่วนใดภาระจ ายอมนั้นไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการ ท่านว่าเจ้าของส่วนนั้นจะเรียกให้พ้นจาก
ภาระจ ายอมก็ได้ 

  
มาตรา ๑๓๙๕  ถ้ามีการแบ่งแยกสามยทรัพย์ ท่านว่าภาระจ ายอมยังคงมีอยู่เพ่ือประโยชน์

แก่ทุกส่วนที่แยกออกนั้น แต่ถ้าภาระจ ายอมนั้นไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนใดไซร้ ท่าน
ว่าเจ้าของภารยทรัพย์จะเรียกให้พ้นจากภาระจ ายอมอันเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๑๓๙๖  ภาระจ ายอมซึ่งเจ้าของรวมแห่งสามยทรัพย์คนหนึ่งได้มา หรือใช้อยู่นั้น ท่านให้

ถือว่าเจ้าของรวมได้มาหรือใช้อยู่ด้วยกันทุกคน 

  
มาตรา ๑๓๙๗  ถ้าภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมด ท่านว่าภาระจ ายอมสิ้นไป 

  
มาตรา ๑๓๙๘  ถ้าภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน ท่านว่า

เจ้าของจะให้เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมก็ได้ แต่ถ้ายังมิได้เพิกถอนทะเบียนไซร้ ภาระจ ายอมยังคงมี
อยู่ในส่วนบุคคลภายนอก 

  
มาตรา ๑๓๙๙  ภาระจ ายอมนั้น ถ้ามิได้ใช้สิบปี ท่านว่าย่อมสิ้นไป 

  
มาตรา ๑๔๐๐  ถ้าภาระจ ายอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ไซร้ ท่านว่าภาระจ ายอมนั้นสิ้น

ไป แต่ถ้าความเป็นไปมีทางให้กลับใช้ภาระจ ายอมได้ไซร้ ท่านว่าภาระจ ายอมนั้นกลับมีขึ้นอีกแต่ต้องยังไม่พ้น
อายุความที่ระบุไว้ในมาตราก่อน 

ถ้าภาระจ ายอมยังเป็นประโยชน์แก่สามยทรัพย์อยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับภาระอันตกอยู่แก่
ภารยทรัพย์แล้ว ประโยชน์นั้นน้อยนักไซร้ ท่านว่าเจ้าของภารยทรัพย์จะขอให้พ้นจากภาระจ ายอมทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ต้องใช้ค่าทดแทน 

  
มาตรา ๑๔๐๑  ภาระจ ายอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้น าบทบัญญัติว่าด้วยอายุความ

ได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ ๓ แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ลักษณะ ๕ 

อาศัย 

                   
  



มาตรา ๑๔๐๒  บุคคลใดได้รับสิทธิอาศัยในโรงเรือน บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิอยู่ในโรงเรือนนั้น
โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า 

  
มาตรา ๑๔๐๓  สิทธิอาศัยนั้น ท่านว่าจะก่อให้เกิดโดยมีก าหนดเวลา หรือตลอดชีวิตของผู้

อาศัยก็ได้ 
ถ้าไม่มีก าหนดเวลา ท่านว่าสิทธินั้นจะเลิกเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้แต่ต้องบอกล่วงหน้าแก่ผู้

อาศัยตามสมควร 

ถ้าให้สิทธิอาศัยโดยมีก าหนดเวลา ก าหนดนั้นท่านมิให้เกินสามสิบปี ถ้าก าหนดไว้นานกว่านั้น 
ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี การให้สิทธิอาศัยจะต่ออายุก็ได้ แต่ต้องก าหนดเวลาไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันท าต่อ 

  
มาตรา ๑๔๐๔  สิทธิอาศัยนั้นจะโอนกันไม่ได้แม้โดยทางมรดก 

  
มาตรา ๑๔๐๕  สิทธิอาศัยนั้นถ้ามิได้จ ากัดไว้ชัดแจ้งว่าให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อาศัยเฉพาะตัว

ไซร้ บุคคลในครอบครัวและในครัวเรือนของผู้อาศัยจะอยู่ด้วยก็ได้ 
  
มาตรา ๑๔๐๖  ถ้าผู้ให้อาศัยมิได้ห้ามไว้ชัดแจ้ง ผู้อาศัยจะเก็บเอาดอกผลธรรมดาหรือผลแห่ง

ที่ดิน มาใช้เพียงที่จ าเป็นแก่ความต้องการของครัวเรือนก็ได้ 
  
มาตรา ๑๔๐๗  ผู้ให้อาศัยไม่จ าต้องบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในความซ่อมแซมอันดี 
ผู้อาศัยจะเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ออกไปในการท าให้ทรัพย์สินดีขึ้นหาได้ไม่ 
  
มาตรา ๑๔๐๘  เมื่อสิทธิอาศัยสิ้นลง ผู้อาศัยต้องส่งทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้อาศัย 

  
มาตรา ๑๔๐๙  ท่านให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิด

ของผู้เช่าอันกล่าวไว้ในมาตรา ๕๕๒ ถึง ๕๕๕ มาตรา ๕๕๘, ๕๖๒ และ ๕๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ลักษณะ ๖ 

สิทธิเหนือพ้ืนดิน 

                   
  

มาตรา ๑๔๑๐  เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพ้ืนดินเป็นคุณแก่บุคคลอ่ืน โดยให้
บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินนั้น 

  



มาตรา ๑๔๑๑  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในนิติกรรมอันก่อให้เกิดสิทธิเหนือพ้ืนดินไซร้ 
ท่านว่าสิทธินั้นอาจโอนได้และรับมรดกกันได้ 

  
มาตรา ๑๔๑๒  สิทธิเหนือพ้ืนดินนั้นจะก่อให้เกิดโดยมีก าหนดเวลา หรือตลอดชีวิตเจ้าของ

ที่ดิน หรือตลอดชีวิตผู้ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินนั้นก็ได้ 
ถ้าก่อให้เกิดสิทธิพื้นดินโดยมีก าหนดเวลาไซร้ ท่านให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๔๑๓  ถ้าสิทธิเหนือพ้ืนดินนั้นไม่มีก าหนดเวลาไซร้ ท่านว่าคู่กรณีฝ่ายใดจะบอกเลิก

เสียในเวลาใดก็ได้ แต่ต้องบอกล่วงหน้าแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร ถ้ามีค่าเช่าซึ่งจ าต้องให้แก่กันไซร้ ท่านว่า
ต้องบอกล่วงหน้าปีหนึ่ง หรือให้ค่าเช่าปีหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๔๑๔  ถ้าผู้ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเป็นสาระส าคัญซึ่ง

ระบุไว้ในนิติกรรมก่อตั้งสิทธินั้นก็ดี หรือถ้ามีค่าเช่าซึ่งจะต้องให้แก่กัน แต่ผู้ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินละเลยไม่ช าระ
ถึงสองปีติด ๆ กันก็ดี ท่านว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิเหนือพ้ืนดินก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๑๕  สิทธิเหนือพ้ืนดินนั้นไม่สิ้นไปโดยเหตุที่โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่ง

เพาะปลูกสลายไป แม้การสลายนั้นจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 

  
มาตรา ๑๔๑๖  เมื่อสิทธิเหนือพ้ืนดินสิ้นไป ผู้ทรงสิทธิจะรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง สิ่ง

เพาะปลูกของตนไปก็ได้ แต่ต้องท าให้ที่ดินเป็นตามเดิม 

แต่ถ้าเจ้าของที่ดินจะไม่ยอมให้รื้อถอนไป และบอกเจตนาจะซื้อตามราคาท้องตลาดไซร้ ท่าน
ว่าผู้ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินจะไม่ยอมขายไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร 

  
ลักษณะ ๗ 

สิทธิเก็บกิน 

                   
  

มาตรา ๑๔๑๗  อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในบังคับสิทธิเก็บกินอันเป็นเหตุให้ผู้ทรงสิทธิ
นั้นมีสิทธิครอบครอง ใช้ และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น 

ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีอ านาจจัดการทรัพย์สิน 

ผู้ทรงสิทธิเก็บกินในป่าไม้ เหมืองแร่ หรือที่ขุดหิน มีสิทธิท าการแสวงประโยชน์จากป่าไม้ 
เหมืองแร่ หรือที่ขุดหินนั้น 



  
มาตรา ๑๔๑๘  สิทธิเก็บกินนั้น จะก่อให้เกิดโดยมีก าหนดเวลา หรือตลอดชีวิตแห่งผู้ทรงสิทธิ

ก็ได้ 
ถ้าไม่มีก าหนดเวลา ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิทธิเก็บกินมีอยู่ตลอดชีวิตผู้ทรงสิทธิ 
ถ้ามีก าหนดเวลา ท่านให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าผู้ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตาย ท่านว่าสิทธินั้นย่อมสิ้นไปเสมอ 

  
มาตรา ๑๔๑๙  ถ้าทรัพย์สินสลายไปโดยไม่ได้ค่าทดแทนไซร้ ท่านว่าเจ้าของไม่จ าต้องท าให้

คืนดี แต่ถ้าเจ้าของท าให้ทรัพย์สินคืนดีขึ้นเพียงใด ท่านว่าสิทธิเก็บกินก็กลับมีขึ้นเพียงนั้น 

ถ้าได้ค่าทดแทนไซร้ ท่านว่าเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้องท าให้ทรัพย์สินคืนดีเพียงที่
สามารถท าได้ตามจ านวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับ และสิทธิเก็บกินกลับมีข้ึนเพียงที่ทรัพย์สินกลับคืนดี แต่ถ้าพ้น
วิสัยที่จะท าให้กลับคืนดีได้ สิทธิเก็บกินก็เป็นอันสิ้นไป และค่าทดแทนนั้นต้องแบ่งกันระหว่างเจ้าของทรัพย์สิน 
และผู้ทรงสิทธิเก็บกินตามส่วนแห่งความเสียหายของตน 

วิธีนี้ให้ใช้บังคับโดยอนุโลมถึงกรณีซ่ึงทรัพย์สินถูกบังคับซื้อ และกรณีซึ่งทรัพย์สินสลายไปแต่
บางส่วน หรือการท าให้คืนดีนั้นพ้นวิสัยในบางส่วน 

  
มาตรา ๑๔๒๐  เมื่อสิทธิเก็บกินสิ้นลง ผู้ทรงสิทธิต้องส่งทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ 

ถ้าทรัพย์สินสลายไป หรือเสื่อมราคาลง ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้องรับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ความเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 

ถ้าผู้ทรงสิทธิเก็บกินใช้ทรัพย์สินสิ้นเปลืองไปโดยมิชอบ ท่านว่าต้องท าให้มีมาแทน 

ถ้าทรัพย์สินเสื่อมราคาเพราะการใช้ตามควรไซร้ ท่านว่าผู้ทรงสิทธิเก็บกินไม่จ าต้องให้ค่า
ทดแทน 

  
มาตรา ๑๔๒๑  ในการใช้สิทธิเก็บกินนั้น ผู้ทรงสิทธิต้องรักษาทรัพย์สินเสมอกับท่ีวิญญูชนพึง

รักษาทรัพย์สินของตนเอง 

  
มาตรา ๑๔๒๒  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในนิติกรรมอันก่อให้เกิดสิทธิเก็บกินไซร้ ท่าน

ว่าผู้ทรงสิทธินั้นจะโอนการใช้สิทธิของตนให้บุคคลภายนอกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นเจ้าของทรัพย์สินอาจฟ้องร้อง
ผู้รับโอนโดยตรง 

  
มาตรา ๑๔๒๓  เจ้าของทรัพย์สินจะคัดค้านมิให้ใช้ทรัพย์สินในทางอันมิชอบด้วยกฎหมาย 

หรือมิสมควรก็ได้ 



ถ้าเจ้าของพิสูจน์ได้ว่าสิทธิของตนตกอยู่ในภยันตราย ท่านว่าจะเรียกให้ผู้ทรงสิทธิเก็บกินหา
ประกันให้ก็ได้ เว้นแต่ในกรณีซึ่งผู้ให้ทรัพย์สินสงวนสิทธิเก็บกินในทรัพย์สินนั้นไว้เพ่ือตนเอง 

ถ้าผู้ทรงสิทธิเก็บกินละเลยไม่หาประกันมาให้ภายในเวลาอันควรซึ่งก าหนดให้เพ่ือการนั้น 
หรือถ้าผู้ทรงสิทธิเก็บกินมิน าพาต่อค าคัดค้านแห่งเจ้าของ ยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นในทางอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือมิสมควรไซร้ ท่านว่าศาลจะตั้งผู้รักษาทรัพย์เพ่ือจัดการทรัพย์สินแทนผู้ทรงสิทธิเก็บกินก็ได้ แต่เมื่อหา
ประกันมาให้แล้ว ศาลจะถอนผู้รักษาทรัพย์ที่ตั้งขึ้นไว้นั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๒๔  ผูท้รงสิทธิเก็บกินจ าต้องสงวนภาวะแห่งทรัพย์สินมิให้เปลี่ยนไปใน

สาระส าคัญ กับต้องบ ารุงรักษาปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย 

ถ้าจ าเป็นต้องซ่อมแซมใหญ่ หรือมีการส าคัญอันต้องท าเพ่ือรักษาทรัพย์สินไซร้ ท่านว่าผู้ทรง
สิทธิเก็บกินต้องแจ้งแก่เจ้าของทรัพย์สินโดยพลัน และต้องยอมให้จัดท าการนั้น ๆ ไป ถ้าเจ้าของ
ทรัพย์สินละเลยเสีย ท่านว่าผู้ทรงสิทธิเก็บกินจะจัดท าการนั้นไปโดยให้เจ้าของทรัพย์สินออกค่าใช้จ่ายก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๒๕  ค่าใช้จ่ายอันเป็นการจรนั้น ท่านว่าเจ้าของต้องเป็นผู้ออก แต่เพ่ือจะออก

ค่าใช้จ่ายเช่นว่านี้ หรือค่าใช้จ่ายตามความในมาตราก่อน เจ้าของจะจ าหน่ายทรัพย์สินบางส่วนก็ได้ เว้นแต่ผู้
ทรงสิทธิเก็บกินจะเต็มใจทดรองเงินตามที่จ าเป็นโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

  
มาตรา ๑๔๒๖  ในระหว่างที่สิทธิเก็บกินยังมีอยู่ ผู้ทรงสิทธิต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ทรัพย์สินตลอดจนเสียภาษีอากร กับทั้งต้องใช้ดอกเบี้ยหนี้สินซึ่งติดพันทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา ๑๔๒๗  ถ้าเจ้าของทรัพย์สินต้องการ ผู้ทรงสิทธิเก็บกินจ าต้องเอาทรัพย์สินประกัน

วินาศภัยเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของทรัพย์สิน และถ้าทรัพย์สินนั้นได้เอาประกันภัยไว้แล้ว ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้อง
ต่อสัญญาประกันนั้นเมื่อถึงคราวต่อ 

ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้องเสียเบี้ยประกันระหว่างที่สิทธิของตนยังมีอยู่ 
  
มาตรา ๑๔๒๘  คดีอันเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้ทรงสิทธิเก็บกิน 

หรือผู้รับโอนนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อเกินปีหนึ่งนับแต่วันสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลง แต่ในคดีที่เจ้าของทรัพย์สิน
เป็นโจทก์นั้น ถ้าเจ้าของไม่อาจรู้ว่าสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลงเมื่อใด ท่านให้นับอายุความปีหนึ่งนั้นตั้งแต่เวลาที่
เจ้าของทรัพย์สินได้รู้ หรือควรรู้ว่าสิทธิเก็บกินสุดสิ้นลง 

  
ลักษณะ ๘ 

ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 
                   



  
มาตรา ๑๔๒๙  อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระติดพันอันเป็นเหตุให้ผู้รับประโยชน์มี

สิทธิได้รับการช าระหนี้เป็นคราว ๆ จากทรัพย์สินนั้น หรือได้ใช้และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินตามที่ระบุ
ไว้ 

  
มาตรา ๑๔๓๐  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้น จะก่อให้เกิดโดยมีก าหนดเวลา หรือตลอด

ชีวิตแห่งผู้รับประโยชน์ก็ได้ 
ถ้าไม่มีก าหนดเวลา ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ตลอด

ชีวิตผู้รับประโยชน ์

ถ้ามีก าหนดเวลา ท่านให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔๐๓ วรรค ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๔๓๑  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในนิติกรรมอันก่อให้เกิดภาระติดพันไซร้ ท่าน

ว่าภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นจะโอนกันไม่ได้แม้โดยทางมรดก 

  
มาตรา ๑๔๓๒  ถ้าผู้รับประโยชน์ละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเป็นสาระส าคัญซึ่งระบุไว้ใน

นิติกรรมก่อตั้งภาระติดพันนั้นไซร้ ท่านว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิของผู้รับประโยชน์เสียก็ได้ 
  
มาตรา ๑๔๓๓  ถ้าเจ้าของทรัพย์สินมิได้ช าระหนี้ตามภาระติดพันไซร้ ท่านว่านอกจากทางแก้

ส าหรับการไม่ช าระหนี้ ผู้รับประโยชน์อาจขอให้ศาลตั้งผู้รักษาทรัพย์เพื่อจัดการทรัพย์สินและช าระหนี้แทน
เจ้าของ หรือสั่งให้เอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และเอาเงินที่ขายได้จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนที่ควร
ได้ เพราะเจ้าของทรัพย์สินไม่ช าระหนี้ กับทั้งค่าแห่งภาระติดพันด้วย 

ถ้าเจ้าของทรัพย์สินหาประกันมาให้แล้ว ศาลจะไม่ออกค าสั่งตั้งผู้รักษาทรัพย์ หรือค าสั่งขาย
ทอดตลาด หรือจะถอนผู้รักษาทรัพย์ที่ตั้งขึ้นไว้นั้น ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๓๔  ท่านให้น ามาตรา ๑๓๘๘ ถึง ๑๓๙๕ และมาตรา ๑๓๙๗ ถึง ๑๔๐๐ มาใช้

บังคับถึงภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์โดยอนุโลม 

 
 

พระราชบัญญัติ 

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

                   
  



ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 
อนุวัตน์จาตุรนต์ 
อาทิตย์ทิพอาภา 

เจ้าพระยายมราช 

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า การประมวลกฎหมายแห่งบ้านเมืองได้ด าเนินมาถึงคราวที่

ควรใช้บรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗” 

  
มาตรา ๒[๑๐๐]  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทบัญญัติบรรพ ๕ ตั้งแต่มาตรา ๑๔๓๕ ถึงมาตรา ๑๕๙๘ ตามท่ีได้ตราไว้

ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้บทบัญญัติแห่ง
บรรพนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งบรรพนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง 

(๑) การสมรส ซึ่งได้มีอยู่ก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายบรรพนี้ และท้ังสัมพันธ์ในครอบครัว อัน
เกิดแต่การสมรสนั้น ๆ 

(๒) การใช้อ านาจปกครอง ความปกครอง การอนุบาล การรับบุตรบุญธรรม ซึ่งมีอยู่ก่อนวัน
ใช้ประมวลกฎหมายบรรพนี้ หรือสิทธิและหนี้อันเกิดแต่การนั้น ๆ 

  
มาตรา ๕  ฐานะของภริยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายบรรพนี้ อาจพิสูจน์ได้โดยบันทึกใน

ทะเบียนตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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มาตรา ๖[๑๐๑]  (ยกเลิก) 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

พระราชก าหนด 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติบัพ ๕ 

แห่งประมวนกดหมายแพ่งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ 

พุทธสักราช ๒๔๘๖ 

                   
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔) 
อาทิตย์ทิพอาภา 

ปรีดี  พนมยงค์ 
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่เห็นสมควรขยายการใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้

ทั่วถึง เพื่อความมั่นคงและวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  

และโดยที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้ 
  

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑  พระราชก าหนดนี้ให้เรียกว่า “พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้
บทบัญญัติบัพ ๕ แห่งประมวนกดหมายแพ่งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖” 

  
มาตรา ๒[๑๐๒]  ให้ใช้พระราชก าหนดนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ แต่ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงการสมรสของบุคคลซึ่งนับถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งได้มีอยู่ก่อนวันใช้พระราชก าหนดนี้ และทั้งสัมพันธ์ในครอบครัวอันเกิดแต่การสมรสนั้น ๆ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
  
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติบัพ ๕ แห่งประมวนกดหมาย
แพ่งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ พุทธสักราช ๒๔๘๖[๑๐๓]

 

 
 

พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เป็นปีที่ ๓๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เสีย

ใหม่ 
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙” 

  
มาตรา ๒[๑๐๔]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้ใช้

บังคับโดยพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
และให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ ท้ายพระราชบัญญัติ
นี้แทน เว้นแต่ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการหมั้น การสมรส สัญญาก่อนสมรส การเป็น
บิดามารดากับบุตร การเป็นผู้ปกครอง การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ และการรับบุตรบุญธรรมที่ได้มีอยู่แล้วใน
วันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๖  การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรส ซึ่งสัญญาก่อนสมรสนั้นได้ท าขึ้นไว้
ก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ให้กระท าได้โดยคู่สมรสน าหนังสือสัญญาก่อนสมรสพร้อมด้วยข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงเพิก
ถอนไปยื่นต่อนายทะเบียนสมรส ณ ท้องที่ที่ตนท าการสมรส และให้นายทะเบียนสมรสจดการเปลี่ยนแปลงเพิก
ถอนสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรส และแนบหนังสือสัญญาก่อนสมรส พร้อมด้วยข้อตกลงเปลี่ยนแปลง
เพิกถอนไว้ท้ายทะเบียนสมรสด้วย 
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การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลตาม
เงื่อนไขและกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๔๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๗  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงอ านาจการจัดการสินบริคณห์ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีอยู่แล้ว
ในวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจช าระใหม่ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้ถือว่าสินเดิมตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมของ
ฝ่ายใดเป็นสินส่วนตัวตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ของฝ่ายนั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดเป็นผู้จัดการสินบริคณห์แต่ฝ่ายเดียว ให้ถือว่าคู่
สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ยินยอมให้คู่สมรสฝ่ายนั้นจัดการสินสมรสและสินส่วนตัวตามวรรคหนึ่งของตนด้วย 

ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดประสงค์จะใช้อ านาจจัดการสินส่วนตัวตามวรรคหนึ่งที่เป็นส่วนของ
ตน ถ้าคู่สมรสนั้นมิได้เป็นผู้จัดการสินบริคณห์ให้แจ้งให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และให้คู่สมรสทั้งสองฝ่าย
ร่วมกันจัดการแบ่งสินส่วนตัวดังกล่าวที่อยู่ในสภาพที่แบ่งได้ให้แก่ฝ่ายที่ประสงค์จะจัดการ แต่ถ้าสินส่วนตัวนั้น
ไม่อยู่ในสภาพที่แบ่งได้ให้ทั้งสองฝ่ายจัดการร่วมกัน 

  
มาตรา ๘  บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการจัดการสินเดิมที่เปลี่ยนเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา ๗ ซึ่งได้
กระท าไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๙  บรรดาอายุความหรือระยะเวลาที่บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ได้ก าหนดไว้ก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ถ้าหากยังไม่สุดสิ้นลงในวันที่ใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และอายุความหรือระยะเวลาที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น แตกต่าง
กับอายุความหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้แต่เดิมก็ให้น าอายุความหรือระยะเวลาที่ยาวกว่ามาบังคับ 

  
มาตรา ๑๐  ค าว่า “ค่าอุปการะเลี้ยงดู” ในบรรดาบทกฎหมายซึ่งมีความหมายถึงค่าอุปการะ

เลี้ยงดูตามนัยของบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐๖ และมาตรา ๑๕๐๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมนั้น 
ให้ใช้ค าว่า “ค่าเลี้ยงชีพ” แทน 

  
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงบรรพ ๕ หรือบทบัญญัติในบรรพ ๕ แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงบรรพ ๕ หรือบทบัญญัติใน



บรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ ท้าพระราชบัญญัตินี้ ในบทมาตราท่ีมีนัย
เช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี 
  

มาตรา ๑๒  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
  

บรรพ ๕[๑๐๕]
 

ครอบครัว 

                    
  

ลักษณะ ๑ 

การสมรส 

                   
  

หมวด ๑ 

การหมั้น 

                   
  

มาตรา ๑๔๓๕  การหมั้นจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว 

การหมั้นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๔๓๖[๑๐๖]  ผู้เยาว์จะท าการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บิดาและมารดา ในกรณีท่ีมีทั้งบิดามารดา 

(๒) บิดาหรือมารดา ในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอ านาจปกครองหรือไม่อยู่ใน
สภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ 

(๓) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 
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(๔) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่
บุคคลดังกล่าวถูกถอนอ านาจปกครอง 

การหมั้นที่ผู้เยาว์ท าโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมฆียะ 

  
มาตรา ๑๔๓๗[๑๐๗]  การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของ

หมั้นให้แก่หญิงเพ่ือเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น 

เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง 

สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง 
แล้วแต่กรณี เพ่ือตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุส าคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมี
พฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ท าให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอด
คืนได้ 

ถ้าจะต้องคืนของหมั้นหรือสินสอดตามหมวดนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๔๑๒ ถึงมาตรา ๔๑๘ 
แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๔๓๘  การหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ ถ้าได้มีข้อตกลงกัน

ไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญาหมั้น ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๔๓๙[๑๐๘]  เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับ

ผิดใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย 

  
มาตรา ๑๔๔๐  ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น 

(๒) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระท าการในฐานะ
เช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 

(๓) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอ่ืนอันเกี่ยวแก่
อาชีพหรือทางท ามาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส 

ในกรณีที่หญิงเป็นผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทน ศาลอาจชี้ขาดว่า ของหมั้นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้น
เป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่หญิงพึงได้รับ หรือศาลอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่
ค านึงถึงของหมั้นที่ตกเป็นสิทธิแก่หญิงนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๔๑[๑๐๙]  ถ้าคู่หมั้นฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรส อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนมิได้ 

ส่วนของหมั้นหรือสินสอดนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงตาย หญิงหรือฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนให้แก่ฝ่ายชาย 
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มาตรา ๑๔๔๒  ในกรณีมีเหตุส าคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้นท าให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิง
นั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้นแก่ชาย 

  
มาตรา ๑๔๔๓  ในกรณีมีเหตุส าคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นท าให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชาย

นั้น หญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้โดยมิต้องคืนของหมั้นแก่ชาย 

  
มาตรา ๑๔๔๔  ถ้าเหตุอันท าให้คู่หมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้นเป็นเพราะการกระท าชั่วอย่าง

ร้ายแรงของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กระท าภายหลังการหมั้น คู่หมั้นผู้กระท าชั่วอย่างร้ายแรงนั้นต้องรับผิดใช้
ค่าทดแทนแก่คู่หมั้นผู้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นเสมือนเป็นผู้ผิดสัญญาหมั้น 

  
มาตรา ๑๔๔๕[๑๑๐]  ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับ

คู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้น เมื่อได้บอกเลิกสัญญาหมั้นแล้วตามมาตรา ๑๔๔๒ หรือมาตรา 
๑๔๔๓ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๔๔๖[๑๑๑]  ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระท าช าเรา

หรือพยายามข่มขืนกระท าช าเราคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นได้โดยไม่จ าต้องบอกเลิกสัญญา
หมั้น 

  
มาตรา ๑๔๔๗[๑๑๒]  ค่าทดแทนอันจะพึงชดใช้แก่กันตามหมวดนี้ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่

พฤติการณ์ 

สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามหมวดนี้ นอกจากค่าทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๐ (๒) ไม่อาจโอน
กันได้และไม่ตกทอดไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้เป็นหนังสือหรือผู้เสียหายได้เริ่มฟ้องคดี
ตามสิทธินั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๔๔๗/๑[๑๑๓]  สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา ๑๔๓๙ ให้มีอายุความหกเดือน

นับแต่วันที่ผิดสัญญาหมั้น 

สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๔ ให้มีอายุความหกเดือนนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึง
การกระท าชั่วอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญาหมั้น แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันกระท าการดังกล่าว 

สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา ๑๔๔๕ และมาตรา ๑๔๔๖ ให้มีอายุความหกเดือนนับ
แต่วันที่ชายหรือหญิงคู่หมั้นรู้หรือควรรู้ถึงการกระท าของผู้อ่ืนอันจะเป็นเหตุให้เรียกค่าทดแทนและรู้ตัวผู้จะพึง
ใช้ค่าทดแทนนั้น แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ผู้อื่นนั้นได้กระท าการดังกล่าว[๑๑๔]
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มาตรา ๑๔๔๗/๒[๑๑๕]  สิทธิเรียกคืนของหมั้นตามมาตรา ๑๔๓๙ ให้มีอายุความหกเดือนนับ
แต่วันที่ผิดสัญญาหมั้น 

สิทธิเรียกคืนของหมั้นตามมาตรา ๑๔๔๒ ให้มีอายุความหกเดือนนับแต่วันที่ได้บอกเลิก
สัญญาหมั้น 

  
หมวด ๒ 

เงื่อนไขแห่งการสมรส 

                   
  
มาตรา ๑๔๔๘  การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณี

ที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้ 
  
มาตรา ๑๔๔๙  การสมรสจะกระท ามิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่ง

ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

  
มาตรา ๑๔๕๐  ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพี่น้องร่วม

บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดี จะท าการสมรสกันไม่ได้ ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตาม
สายโลหิต โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

  
มาตรา ๑๔๕๑  ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๔๕๒  ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๔๕๓  หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะท าการสมรสใหม่

ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามร้อยสิบวัน เว้นแต่ 
(๑) คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 

(๒) สมรสกับคู่สมรสเดิม 

(๓) มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวช
กรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์ หรือ 

(๔) มีค าสั่งของศาลให้สมรสได้ 
  
มาตรา ๑๔๕๔  ผู้เยาว์จะท าการสมรสให้น าความในมาตรา ๑๔๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๔๕๕  การให้ความยินยอมให้ท าการสมรสจะกระท าได้แต่โดย 

(๑) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 

(๒) ท าเป็นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู้จะสมรสทั้งสองฝ่ายและลงลายมือชื่อของ
ผู้ให้ความยินยอม 

(๓) ถ้ามีเหตุจ าเป็น จะให้ความยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนก็ได้ 
ความยินยอมนั้น เมื่อให้แล้วถอนไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๔๕๖  ถ้าไม่มีผู้ที่มีอ านาจให้ความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ หรือมีแต่ไม่ให้ความ

ยินยอมหรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ ผู้เยาว์
อาจร้องขอต่อศาลเพ่ืออนุญาตให้ท าการสมรส 

  
มาตรา ๑๔๕๗  การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว

เท่านั้น 

  
มาตรา ๑๔๕๘  การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและต้องแสดง

การยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย 

  
มาตรา ๑๔๕๙  การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งมีสัญชาติไทย จะท าตามแบบที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้ 
ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็น

ผู้รับจดทะเบียน 

  
มาตรา ๑๔๖๐  เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษซึ่งไม่อาจท าการจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนได้

เพราะชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรืออยู่ในภาวะการรบหรือ
สงคราม ถ้าชายและหญิงนั้นได้แสดงเจตนาจะสมรสกันต่อหน้าบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ ณ ที่นั้น แล้วให้
บุคคลดังกล่าวจดแจ้งการแสดงเจตนาขอท าการสมรสของชายและหญิงนั้นไว้เป็นหลักฐาน และต่อมาชายหญิง
ได้จดทะเบียนสมรสกันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่อาจท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้ โดยแสดง
หลักฐานต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียนจดแจ้งวัน เดือน ปี สถานที่ที่แสดงเจตนาขอท าการสมรส และ
พฤติการณ์พิเศษนั้นไว้ในทะเบียนสมรส ให้ถือว่าวันแสดงเจตนาขอท าการสมรสต่อบุคคลดังกล่าวเป็นวันจด
ทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนแล้ว 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับถ้าหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอท าการสมรส การ
สมรสนั้นจะตกเป็นโมฆะ 

  



หมวด ๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา 

                   
  

มาตรา ๑๔๖๑  สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

สามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน 

  
มาตรา ๑๔๖๒[๑๑๖]  ในกรณีที่สามีภริยาไม่สามารถท่ีจะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข

ได้ หรือถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือท าลายความผาสุกอย่างมาก สามีหรือภริยาฝ่าย
ที่ไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได้หรือฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือถูกท าลายความ
ผาสุก อาจร้องต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
ศาลจะก าหนดจ านวนค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่พฤติการณ์ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๖๓  ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ ภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ และถ้ามี
เหตุส าคัญ ศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๖๔[๑๑๗]  ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริต ไม่ว่าศาลจะได้สั่งให้เป็น

คนไร้ความสามารถหรือไม่ ถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่วิกลจริตตามมาตรา ๑๔๖๑ วรรคสอง 
หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด อันเป็นเหตุให้ฝ่ายที่วิกลจริตอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ หรือตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินถึงขนาด บุคคลตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 
๒๘ หรือผู้อนุบาลอาจฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริต หรือขอให้ศาลมี
ค าสั่งใด ๆ เพื่อคุ้มครองฝ่ายที่วิกลจริตนั้นได้ 

ในกรณีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมิได้มีค าสั่งของศาลว่าคู่สมรสซึ่ง
วิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถก็ให้ขอต่อศาลในคดีเดียวกันให้ศาลมีค าสั่งว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเป็นคนไร้
ความสามารถ โดยขอให้ตั้งตนเองหรือผู้อ่ืนที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้อนุบาล หรือถ้าได้มีค าสั่งของศาลแสดงว่าคู่
สมรสซึ่งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถอยู่แล้ว จะขอให้ถอดถอนผู้อนุบาลคนเดิม และแต่งตั้งผู้อนุบาลคน
ใหม่ก็ได้ 

ในการขอให้ศาลมีค าสั่งใด ๆ เพ่ือคุ้มครองคู่สมรสฝ่ายที่วิกลจริตโดยมิได้เรียกค่าอุปการะ
เลี้ยงดูด้วยนั้น จะไม่ขอให้ศาลมีค าสั่งให้คู่สมรสฝ่ายที่วิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจะไม่ขอเปลี่ยน
ผู้อนุบาลก็ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าวิธีการคุ้มครองที่ขอนั้นจ าต้องมีผู้อนุบาลหรือเปลี่ยนผู้อนุบาล ให้ศาลมีค าสั่งให้
จัดการท านองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง แล้วจึงมีค าสั่งคุ้มครองตามที่เห็นสมควร 
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[เลขมาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๔๖๔/๑[๑๑๘]  ในระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา ๑๔๖๔ ถ้ามีค าขอศาลอาจ

ก าหนดวิธีการชั่วคราวเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูหรือการคุ้มครองคู่สมรสฝ่ายที่วิกลจริตได้ตามที่เห็นสมควร 
และหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้น าบทบัญญัติเรื่องค าขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับ 

  
หมวด ๔ 

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

                   
  

มาตรา ๑๔๖๕  ถ้าสามีภริยามิได้ท าสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส 
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้น ๆ เป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๔๖๖  สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรส

นั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยาน
อย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มี
สัญญานั้นแนบไว้ 

  
มาตรา ๑๔๖๗  เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้ นอกจาก

จะได้รับอนุญาตจากศาล 

เมื่อได้มีค าสั่งของศาลถึงท่ีสุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยัง
นายทะเบียนสมรสเพ่ือจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรส 

  
มาตรา ๑๔๖๘  ข้อความในสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ

บุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยค าสั่งของศาลหรือไม่ก็ตาม 

  
มาตรา ๑๔๖๙  สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่สามีภริยาได้ท าไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามี

ภริยากันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริต 

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn118


  
มาตรา ๑๔๗๐  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็น

สินสมรส 

  
มาตรา ๑๔๗๑  สินส่วนตัวไดแ้ก่ทรัพย์สิน 

(๑) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 

(๒) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

(๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา 

(๔) ที่เปน็ของหมั้น 

  
มาตรา ๑๔๗๒  สินส่วนตัวนัน้ ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ซื้อทรัพย์สินอ่ืนมาก็ดี 

หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว 

สินส่วนตัวที่ถูกท าลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมาทดแทน 
ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว 

  
มาตรา ๑๔๗๓  สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ 

  
มาตรา ๑๔๗๔  สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน 

(๑) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 

(๒) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อ
พินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส 

(๓) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว 

ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
สินสมรส 

  
มาตรา ๑๔๗๕  ถ้าสินสมรสใดเป็นจ าพวกท่ีระบุไว้ในมาตรา ๔๕๖ แห่งประมวลกฎหมายนี้ 

หรือทีม่ีเอกสารเป็นส าคัญ สามีหรือภริยาจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได้ 
  
มาตรา ๑๔๗๖[๑๑๙]  สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีก

ฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิจ านอง ซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ 
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(๒) ก่อตั้งหรือกระท าให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 

(๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 
(๔) ให้กู้ยืมเงิน 

(๕) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล เพ่ือการ
สังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา 

(๖) ประนีประนอมยอมความ 

(๗) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

(๘) น าทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล 

การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการได้โดยมิต้อง
ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๔๗๖/๑[๑๒๐]  สามีและภริยาจะจัดการสินสมรสให้แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๑๔๗๖ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อได้ท าสัญญาก่อนสมรสไว้ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๔๖๕ และ
มาตรา ๑๔๖๖ ในกรณีดังกล่าวนี้ การจัดการสินสมรสให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรส 

ในกรณีที่สัญญาก่อนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไว้แต่เพียงบางส่วนของมาตรา ๑๔๗๖ 
การจัดการสินสมรสนอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรสให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔๗๖ 

  
มาตรา ๑๔๗๗[๑๒๑]  สามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับการ

สงวนบ ารุงรักษาสินสมรส หรือเพ่ือประโยชน์แก่สินสมรส หนี้อันเกิดแต่การฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นหนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน 

  
มาตรา ๑๔๗๘  เมื่อฝ่ายใดต้องให้ความยินยอมหรือลงชื่อกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องจัดการ

ทรัพย์สินแต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอม
ได้ อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตแทนได้ 

  
มาตรา ๑๔๗๙  การใดท่ีสามีหรือภริยากระท า ซึ่งต้องรับความยินยอมร่วมกัน และถ้าการนั้น

มีกฎหมายบัญญัติให้ท าเป็นหนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ความยินยอมนั้นต้องท าเป็น
หนังสือ 

  
มาตรา ๑๔๘๐[๑๒๒]  การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจาก

อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๗๖ ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ท านิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความ
ยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่สมรสอีก
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ฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว หรือในขณะที่ท านิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระท าโดยสุจริต
และเสียค่าตอบแทน 

การฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รู้
เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่ได้ท านิติกรรมนั้น 

  
มาตรา ๑๔๘๑  สามีหรือภริยาไม่มีอ านาจท าพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกว่าส่วนของตน

ให้แก่บุคคลใดได้ 
  
มาตรา ๑๔๘๒[๑๒๓]  ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอ านาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียวคู่สมรสอีก

ฝ่ายหนึ่งก็ยังมีอ านาจจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพได้ ค่าใช้จ่าย
ในการนี้ย่อมผูกพันสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย 

ถ้าสามีหรือภริยาจัดการบ้านเรือนหรือจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัวเป็นที่เสียหายถึง
ขนาด อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามหรือจ ากัดอ านาจนี้เสียได้ 

  
มาตรา ๑๔๘๓[๑๒๔]  ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอ านาจจัดการสินสมรสแต่ฝ่ายเดียว ถ้าสามี

หรือภริยาจะกระท า หรือก าลังกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการสินสมรสอันพึงเห็นได้ว่าจะเกิดความ
เสียหายถึงขนาด อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้กระท าการนั้นได้ 

  
มาตรา ๑๔๘๔[๑๒๕]  ถ้าสามีหรือภริยาฝ่ายซึ่งมีอ านาจจัดการสินสมรส 

(๑) จัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาด 

(๒) ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง 

(๓) มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือท าหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรส 

(๔) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๕) มีพฤติการณ์ปรากฏว่าจะท าความหายนะให้แก่สินสมรส 

อีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยก
สินสมรสได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีค าขอ ศาลอาจก าหนดวิธีคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินสมรสได้
ตามท่ีเห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้น าบทบัญญัติเรื่องค าขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๔๘๔/๑[๑๒๖]  ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งห้ามหรือจ ากัดอ านาจในการจัดการสินสมรส

ของสามีหรือภริยาตามมาตรา ๑๔๘๒ มาตรา ๑๔๘๓ หรือมาตรา ๑๔๘๔ ถ้าต่อมาเหตุแห่งการนั้นหรือ
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พฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป สามีหรือภริยาอาจร้องขอต่อศาลให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่ห้ามหรือ
จ ากัดอ านาจจัดการสินสมรสนั้นได้ ในการนี้ศาลจะมีค าสั่งใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๘๕  สามีหรือภริยาอาจร้องขอต่อศาลให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสโดยเฉพาะอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือเข้าร่วมจัดการในการนั้นได้ ถ้าการที่จะท าเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า 

  
มาตรา ๑๔๘๖[๑๒๗]  เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดตามความในมาตรา ๑๔๘๒ 

วรรคสอง มาตรา ๑๔๘๓ มาตรา ๑๔๘๔ มาตรา ๑๔๘๔/๑ หรือมาตรา ๑๔๘๕ อันเป็นคุณแก่ผู้ร้องขอ หรือ
ตามมาตรา ๑๔๙๑ มาตรา ๑๔๙๒/๑ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ หรือเมื่อสามีหรือภริยาพ้นจากการเป็นบุคคล
ล้มละลาย ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนเพ่ือจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรส 

  
มาตรา ๑๔๘๗[๑๒๘]  ในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน ฝ่ายใดจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของอีก

ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีท่ีฟ้องร้องเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาสิทธิ
ระหว่างสามีภริยาตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายนี้หรือท่ีประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้
โดยเฉพาะให้สามีภริยาฟ้องร้องกันเองได้ หรือเป็นการยึด หรืออายัดทรัพย์สินส าหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่า
ฤชาธรรมเนียมที่ยังมิได้ช าระตามค าพิพากษาของศาล 

  
มาตรา ๑๔๘๘  ถ้าสามหีรือภริยาต้องรับผิดเป็นส่วนตัวเพ่ือช าระหนี้ที่ก่อไว้ก่อนหรือระหว่าง

สมรส ให้ช าระหนี้นั้นด้วยสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นก่อน เมื่อไม่พอจึงให้ช าระด้วยสินสมรสที่เป็นส่วนของฝ่ายนั้น 

  
มาตรา ๑๔๘๙  ถ้าสามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ให้ช าระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัว

ของทั้งสองฝ่าย 

  
มาตรา ๑๔๙๐  หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิด

ขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้ 
(๑)[๑๒๙] หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว การอุปการะ

เลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ 

(๒) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส 

(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาท าด้วยกัน 

(๔) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน 

  
มาตรา ๑๔๙๑  ถ้าสามีหรือภริยาต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย สินสมรสย่อมแยกจากกันโดย

อ านาจกฎหมายนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายนั้น 
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มาตรา ๑๔๙๒[๑๓๐]  เมื่อได้แยกสินสมรสตามมาตรา ๑๔๘๔ วรรคสอง มาตรา ๑๔๙๑ หรือ

มาตรา ๑๕๙๘/๑๗ วรรคสอง แล้ว ให้ส่วนที่แยกออกตกเป็นสินส่วนตัวของสามีหรือภริยา และบรรดา
ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดได้มาในภายหลังไม่ให้ถือเป็นสินสมรส แต่ให้เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น และสินสมรสที่คู่
สมรสได้มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒) ในภายหลัง ให้ตกเป็นสินส่วนตัว
ของสามีและภริยาฝ่ายละครึ่ง 

ดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาหลังจากท่ีได้แยกสินสมรสแล้วให้เป็นสินส่วนตัว 

  
มาตรา ๑๔๙๒/๑[๑๓๑]  ในกรณีที่มีการแยกสินสมรสโดยค าสั่งศาล การยกเลิกการแยก

สินสมรสให้กระท าได้เมื่อสามีหรือภริยาร้องขอต่อศาล และศาลได้มีค าสั่งให้ยกเลิก แต่ถ้าภริยาหรือสามีคัดค้าน
ศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินสมรสได้ต่อเมื่อเหตุแห่งการแยกสินสมรสได้สิ้นสุดลงแล้ว 

เมื่อมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลงเพราะสามี
หรือภริยาพน้จากการเป็นบุคคลล้มละลาย ให้ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวอยู่ในวันที่ศาลมีค าสั่งหรือในวันที่พ้น
จากการเป็นบุคคลล้มละลาย ยังคงเป็นสินส่วนตัวต่อไปตามเดิม 

  
มาตรา ๑๔๙๓  ในกรณีที่ไม่มีสินสมรสแล้ว สามีและภริยาต้องช่วยกันออกค่าใช้สอยส าหรับ

การบ้านเรือนตามส่วนมากและน้อยแห่งสินส่วนตัวของตน 

  
หมวด ๕ 

ความเป็นโมฆะของการสมรส 

                   
  

มาตรา ๑๔๙๔  การสมรสจะเป็นโมฆะก็แต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 
  
มาตรา ๑๔๙๕[๑๓๒]  การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ มาตรา ๑๔๕๒ และ

มาตรา ๑๔๕๘ เป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๔๙๖[๑๓๓]  ค าพิพากษาของศาลเท่านั้นที่จะแสดงว่า การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 

๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๘ เป็นโมฆะ 

คู่สมรส บิดามารดา หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็น
โมฆะได้ ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้ 
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มาตรา ๑๔๙๗[๑๓๔]  การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
คนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างข้ึน หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔๙๗/๑[๑๓๕]  ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ ให้ศาล

แจ้งไปยังนายทะเบียนเพ่ือบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรส 

  
มาตรา ๑๔๙๘[๑๓๖]  การสมรสที่เป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่าง

สามีภริยา 

ในกรณีที่การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรส
รวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั้น ส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ท ามาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะ
เห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น เมื่อได้พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลี้ยงชีพ และฐานะของ
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืนทั้งปวงแล้ว 

  
มาตรา ๑๔๙๙[๑๓๗]  การสมรสที่เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือ

มาตรา ๑๔๕๘ ไม่ท าให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรสก่อนมีค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้เป็นโมฆะ 

การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ไม่ท าให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสุจริต
เสื่อมสิทธิที่ได้มา เพราะการสมรสก่อนที่ชายหรือหญิงนั้นรู้ถึงเหตุที่ท าให้การสมรสเป็นโมฆะ แต่การสมรสที่
เป็นโมฆะดังกล่าว ไม่ท าให้คู่สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง 

การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา ๑๔๕๘ หรือฝ่า
ฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสุจริตฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และถ้าการสมรสที่เป็น
โมฆะนั้นท าให้ฝ่ายที่ได้สมรสโดยสุจริตต้องยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สิน หรือจากการงานที่เคย
ท าอยู่ก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือก่อนที่จะได้รู้ว่าการสมรสของตนเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี ฝ่ายนั้นมีสิทธิ
เรียกค่าเลี้ยงชีพได้ด้วย สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ให้น ามาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกร้องค่าทดแทน หรือค่าเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่มี
ค าพิพากษาถึงที่สุด ส าหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙ มาตรา ๑๔๕๐ หรือมาตรา 
๑๔๕๘ หรือนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่ท าให้การสมรสเป็นโมฆะ ส าหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 
๑๔๕๒ 

  
มาตรา ๑๔๙๙/๑[๑๓๘]  ในกรณีท่ีการสมรสเป็นโมฆะ ข้อตกลงระหว่างคู่สมรสว่าฝ่ายใดจะเป็น

ผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรคนใด หรือฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจ านวน
เท่าใด ให้ท าเป็นหนังสือ หากตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่ถอน
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อ านาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา ๑๕๘๒ ศาลจะถอนอ านาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้
บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้  ทั้งนี้ ให้ศาลค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นส าคัญ และ
ให้น าความในมาตรา ๑๕๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๐๐[๑๓๙]  การสมรสที่เป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้กระท าการ

โดยสุจริตซึ่งได้มาก่อนมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรสตามมาตรา ๑๔๙๗/๑ 

  
หมวด ๖ 

การสิ้นสุดแห่งการสมรส 

                   
  
มาตรา ๑๕๐๑  การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตาย การหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิก

ถอน 

  
มาตรา ๑๕๐๒  การสมรสที่เป็นโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอน 

  
มาตรา ๑๕๐๓  เหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะเหตุว่าเป็นโมฆียะ มี

เฉพาะในกรณีท่ีคู่สมรสท าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๘ มาตรา ๑๕๐๕ มาตรา ๑๕๐๖ มาตรา ๑๕๐๗ และมาตรา 
๑๕๐๙ 

  
มาตรา ๑๕๐๔  การสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๘ ผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิก

ถอนการสมรสได้ แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมแล้วจะขอให้เพิกถอนการสมรสไม่ได้ 
ถ้าศาลมิได้สั่งให้เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ หรือเมื่อหญิงมี

ครรภ์ก่อนอายุครบตามมาตรา ๑๔๔๘ ให้ถือว่าการสมรสสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลาสมรส 

  
มาตรา ๑๕๐๕  การสมรสที่ได้กระท าไปโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งส าคัญผิดตัวคู่สมรส การสมรส

นั้นเป็นโมฆียะ 

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะส าคัญผิดตัวคู่สมรสเป็นอันระงับเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว
เก้าสิบวันนับแต่วันสมรส 

  
มาตรา ๑๕๐๖  ถ้าคู่สมรสได้ท าการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลนั้น

จะไม่ท าการสมรส การสมรสนั้นเป็นโมฆียะ 
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ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีท่ีกลฉ้อฉลนั้นเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยคู่สมรสอีก
ฝ่ายหนึ่งมิได้รู้เห็นด้วย 

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นอันระงับเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงกลฉ้อฉล หรือเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งปี นับแต่วันสมรส 

  
มาตรา ๑๕๐๗  ถ้าคู่สมรสได้ท าการสมรสโดยถูกข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่นั้นจะ

ไม่ท าการสมรส การสมรสนั้นเป็นโมฆียะ 

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข่มขู่เป็นอันระงับ เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งปีนับแต่
วันที่พ้นจากการข่มขู่ 

  
มาตรา ๑๕๐๘[๑๔๐]  การสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะคู่สมรสส าคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ้อฉลหรือถูก

ข่มขู่ เฉพาะแต่คู่สมรสที่ส าคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ้อฉลหรือถูกข่มขู่เท่านั้นขอเพิกถอนการสมรสได้ 
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้

บุคคลซึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๙ ขอเพิกถอนการ
สมรสได้ด้วย แต่ถ้าผู้มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป็นคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
บุคคลดังกล่าวจะร้องขอเพิกถอนการสมรสก็ได้ แต่ต้องขอให้ศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ
พร้อมกันด้วย ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ยกค าขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ ก็ให้ศาลมีค าสั่งยกค าขอเพิก
ถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าวนั้นเสียด้วย 

ค าสั่งศาลให้ยกค าขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิการ
ขอเพิกถอนการสมรสของคู่สมรส แต่คู่สมรสจะต้องใช้สิทธินั้นภายในก าหนดระยะเวลาที่คู่สมรสมีอยู่ ถ้า
ระยะเวลาดังกล่าวเหลืออยู่ไม่ถึงหกเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ยกค าขอเพิกถอนการสมรสของบุคคล
ดังกล่าวหรือไม่มีเหลืออยู่เลย ก็ให้ขยายระยะเวลานั้นออกไปได้ให้ครบหกเดือนหรืออีกหกเดือนนับแต่วันที่ศาล
มีค าสั่งให้ยกค าขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๕๐๙  การสมรสที่มิได้รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวในมาตรา ๑๔๕๔ การ

สมรสนั้นเป็นโมฆียะ 

  
มาตรา ๑๕๑๐  การสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะมิได้รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวใน

มาตรา ๑๔๕๔ เฉพาะบุคคลที่อาจให้ความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ เท่านั้น ขอให้เพิกถอนการสมรสได้ 
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้เป็นอันระงับเมื่อคู่สมรสนั้นมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

หรือเมื่อหญิงมีครรภ์ 
การฟ้องขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้ให้มีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันทราบการสมรส 
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มาตรา ๑๕๑๑  การสมรสที่ได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนนั้น ให้ถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่ค า
พิพากษาถึงท่ีสุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้จด
ทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๕๑๒  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยผลของการหย่าโดยค าพิพากษามาใช้บังคับแก่ผลของ

การเพิกถอนการสมรสโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๑๓  ถ้าปรากฏว่าคู่สมรสที่ถูกฟ้องเพิกถอนการสมรสได้รู้เห็นเป็นใจในเหตุแห่ง

โมฆียะกรรม คู่สมรสนั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับต่อกาย ชื่อเสียง
หรือทรัพย์สิน เนื่องจากการสมรสนั้น และให้น ามาตรา ๑๕๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึ่งท าให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง และไม่มีรายได้พอ
จากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยท าอยู่ระหว่างสมรส คู่สมรสที่ถูกฟ้องนั้นจะต้องรับผิดในค่าเลี้ยงชีพ
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๒๖ ด้วย 

  
มาตรา ๑๕๑๔  การหย่านั้นจะท าได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยค าพิพากษา

ของศาล 

การหย่าโดยความยินยอมต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน 

  
มาตรา ๑๕๑๕  เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอม

จะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๕๑๖  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้ 
(๑)[๑๔๑] สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อ่ืนฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือ

ร่วมประเวณกีับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 
(๒) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้า

เป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง 

(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง 

(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่
ต่อไป หรือ 

(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่
ร่วมกันฉันสามีภริยามาค านึงประกอบ 

อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 
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(๓) สามีหรือภริยาท าร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยาม
อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 

(๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 
(๔/๑)[๑๔๒] สามีหรือภริยาต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก และได้ถูกจ าคุกเกินหนึ่งปีใน

ความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระท าความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท า
ความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อน
เกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 

(๔/๒)[๑๔๓] สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามค าสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 

(๕)[๑๔๔] สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็น
เวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 

(๖) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือท าการเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้ ถ้าการกระท านั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อน
เกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาค านึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่า
ได้ 

(๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ 
กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 

(๘) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ท าให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้อง
หย่าได้ 

(๙) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะ
เรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 

(๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายท าให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล 
อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 

  
มาตรา ๑๕๑๗  เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) และ (๒) ถ้าสามีหรือภริยา แล้วแต่กรณี 

ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าท่ีเป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้อง
หย่าไม่ได้ 

เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑๐) ถ้าเกิดเพราะการกระท าของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่ง
นั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ 

ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา ๑๕๑๖ (๘) นั้น ถ้าศาลเห็นว่า
ความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเป็นเหตุให้ท าทัณฑ์บนเป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่ส าคัญเกี่ยวแก่การอยู่
ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าก็ได้ 
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มาตรา ๑๕๑๘  สิทธิฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระท าการอันแสดง
ให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระท าของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๕๑๙  ในกรณีท่ีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตและมีเหตุหย่าเกิดขึ้นไม่ว่า

เหตุนั้นจะได้เกิดข้ึนก่อนหรือภายหลังการเป็นคนวิกลจริต ให้บุคคลซึ่งอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคล
วิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา ๒๘ มีอ านาจฟ้องคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ศาลพิพากษาให้หย่า
ขาดจากกันและแบ่งทรัพย์สินได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้ายังมิได้มีค าสั่งของศาลแสดงว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตเป็นคนไร้
ความสามารถก็ให้บุคคลดังกล่าวขอร้องขอต่อศาลในคดีเดียวกันนั้นให้ศาลมีค าสั่งว่าคู่สมรสซึ่งวิกลจริตนั้นเป็น
คนไร้ความสามารถ 

เมื่อบุคคลดังกล่าวเห็นสมควร จะร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งตามมาตรา ๑๕๒๖ หรือมาตรา 
๑๕๓๐ ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่คู่สมรสซึ่งถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริตยังไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หาก
ศาลเห็นว่าคู่สมรสนั้นยังไม่เป็นคนที่ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็ให้ยกฟ้องคดีนั้นเสีย ถ้าเห็นว่าเป็น
บุคคลที่ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ แต่ยังไม่สมควรจะให้มีการหย่า ก็ให้ศาลสั่งให้คู่สมรสนั้นเป็นคนไร้
ความสามารถโดยไม่จะสั่งเรื่องผู้อนุบาลหรือจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลตามมาตรา ๑๔๖๓ ก็ได้ คงพิพากษายกแต่
เฉพาะข้อหย่า ในกรณีเช่นนี้ศาลจะสั่งก าหนดค่าเลี้ยงชีพด้วยก็ได้ ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าคู่สมรสนั้นวิกลจริตอัน
ควรสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและทั้งมีเหตุควรให้หย่าด้วย ก็ให้ศาลสั่งในค าพิพากษาให้คู่สมรสนั้นเป็นคนไร้
ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาลและให้หย่า 

ในกรณีนี้ ถ้าศาลเห็นว่าเหตุหย่าที่ยกขึ้นอ้างในการฟ้องร้องนั้นไม่เหมาะสมแก่สภาพของคู่
สมรสซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถที่จะหย่าจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ดี ตามพฤติการณ์ไม่สมควรที่จะให้มีการหย่า
ขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไม่ให้หย่าก็ได้ 

[เลขมาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๕๒๐[๑๔๕]  ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาท าความตกลงเป็นหนังสือว่า

ฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด 

ในกรณีหย่าโดยค าพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใด
จะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอ านาจปกครองของคู่
สมรสนั้นได้ตามมาตรา ๑๕๘๒ ศาลจะถอนอ านาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครอง
ก็ได้  ทั้งนี้ ให้ศาลค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นส าคัญ 
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มาตรา ๑๕๒๑[๑๔๖]  ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองตามมาตรา ๑๕๒๐ 
ประพฤติตนไม่สมควร หรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอ านาจสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อ านาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองโดยค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๑๕๒๒  ถ้าสามีภริยาหย่าโดยความยินยอม ให้ท าความตกลงกันไว้ในสัญญาหย่าว่า

สามีภริยาทั้งสองฝ่าย หรือสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจ านวนเงิน
เท่าใด 

ถ้าหย่าโดยค าพิพากษาของศาลหรือในกรณีที่สัญญาหย่ามิได้ก าหนดเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
บุตรไว้ ให้ศาลเป็นผู้ก าหนด 

  
มาตรา ๑๕๒๓[๑๔๗]  เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือ

สามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็น
เหตุแห่งการหย่านั้น 

สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในท านองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่า
ทดแทนจากหญิงอ่ืนที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในท านองชู้สาวก็ได้ 

ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระท าการตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) 
หรือให้ผู้อื่นกระท าการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๕๒๔  ถ้าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๓) (๔) หรือ (๖) เกิดข้ึนเพราะฝ่ายผู้

ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้ จึงต้องฟ้องหย่า อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิด 

  
มาตรา ๑๕๒๕  ค่าทดแทนตามมาตรา ๑๕๒๓ และมาตรา ๑๕๒๔ นั้น ให้ศาลวินิจฉัยตาม

ควรแก่พฤติการณ์ โดยศาลจะสั่งให้ช าระครั้งเดียวหรือแบ่งช าระเป็นงวด ๆ มีก าหนดเวลาตามที่ศาลจะ
เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้จะต้องช าระค่าทดแทนเป็นคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ศาลค านึงถึงจ านวน
ทรัพย์สินที่คู่สมรสนั้นได้รับไปจากการแบ่งสินสมรสเพราะการหย่านั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๕๒๖  ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่

ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะท าให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงาน
ตามท่ีเคยท าอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาล
อาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยค านึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๕๙๘/๓๙ มาตรา ๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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สิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุด ถ้ามิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหย่านั้น 

  
มาตรา ๑๕๒๗  ถ้าหย่าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา ๑๕๑๖ (๗) หรือเพราะ

เหตุเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๕๑๖ (๙) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องออกค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายที่
วิกลจริตหรือฝ่ายที่เป็นโรคติดต่อนั้นโดยค านวณค่าเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา ๑๕๒๖ 

  
มาตรา ๑๕๒๘  ถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่ สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพย่อมหมดไป 

  
มาตรา ๑๕๒๙  สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๑๕๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) หรือ

มาตรา ๑๕๒๓ ย่อมระงับไปเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้น
กล่าวอ้าง 

เหตุอันจะยกข้ึนฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้น อาจน าสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๕๓๐  ขณะคดีฟ้องหย่าอยู่ในระหว่างพิจารณา ถ้าฝ่ายใดร้องขอ ศาลอาจสั่ง

ชั่วคราวให้จัดการตามที่เห็นสมควร เช่น ในเรื่องสินสมรส ที่พักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา และการ
พิทักษ์อุปการะเลี้ยงดูบุตร 

  
มาตรา ๑๕๓๑  การสมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายนั้น การหย่าโดยความยินยอมของคู่

สมรสทั้งสองฝ่ายมีผลนับแต่เวลาจดทะเบียนการหย่าเป็นต้นไป 

การหย่าโดยค าพิพากษามีผลแต่เวลาที่ค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของ
บุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๕๓๒  เมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยา 

แต่ในระหว่างสามีภริยา 

(ก) ถ้าเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยา
ตามท่ีมีอยู่ในเวลาจดทะเบียนการหย่า 

(ข) ถ้าเป็นการหย่าโดยค าพิพากษาของศาล ค าพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยานั้น มีผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่า 

  
มาตรา ๑๕๓๓  เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน 

  
มาตรา ๑๕๓๔  สินสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ าหน่ายไปเพ่ือประโยชน์ตนฝ่ายเดียวก็ดี 

จ าหน่ายไปโดยเจตนาท าให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายก็ดี จ าหน่ายไปโดยมิได้รับความยินยอมของคู่สมรสอีก



ฝ่ายหนึ่งในกรณีที่กฎหมายบังคับว่าการจ าหน่ายนั้นจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ดี จงใจ
ท าลายให้สูญหายไปก็ดี ให้ถือเสมือนว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เพ่ือจัดแบ่งสินสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ และถ้า
คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับส่วนแบ่งสินสมรสไม่ครบตามจ านวนที่ควรจะได้ ให้คู่สมรสฝ่ายที่ได้จ าหน่ายหรือจงใจ
ท าลายสินสมรสนั้นชดใช้จากสินสมรสส่วนของตนหรือสินส่วนตัว 

  
มาตรา ๑๕๓๕  เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ให้แบ่งความรับผิดในหนี้ที่จะต้องรับผิดด้วยกันตาม

ส่วนเท่ากัน 

  
ลักษณะ ๒ 

บิดามารดากับบุตร 

                   
  

หมวด ๑ 

บิดามารดา 

                   
  

มาตรา ๑๕๓๖  เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การ
สมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามี แล้วแต่
กรณี 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดของ
ศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น 

  
มาตรา ๑๕๓๗  ในกรณีที่หญิงท าการสมรสใหม่นั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๓ และคลอด

บุตรภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กท่ีเกิดแต่หญิงนั้นเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีคนใหม่ และห้ามมิให้น าข้อสันนิษฐานในมาตรา ๑๕๓๖ ที่ว่าเด็กเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของสามีเดิมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เว้นแต่มีค าพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วย
กฎหมายของชายผู้เป็นสามีคนใหม่นั้น 

  
มาตรา ๑๕๓๘[๑๔๘]  ในกรณีที่ชายหรือหญิงสมรสฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ เด็กท่ีเกิดในระหว่าง

การสมรสที่ฝ่าฝืนนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีซึ่งได้จดทะเบียน
สมรสครั้งหลัง 
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ในกรณีที่หญิงสมรสฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ถ้ามีค าพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีซึ่งได้จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ให้น าข้อสันนิษฐานในมาตรา ๑๕๓๖ มาใช้
บังคับ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เด็กท่ีเกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้การสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ด้วย 

  
มาตรา ๑๕๓๙  ในกรณีที่สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นหรือเคย

เป็นสามีตามมาตรา ๑๕๓๖ มาตรา ๑๕๓๗ หรือมาตรา ๑๕๓๘ ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีจะไม่รับเด็กเป็น
บุตรของตนก็ได้ โดยฟ้องเด็กกับมารดาเด็กร่วมกันเป็นจ าเลยและพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาเด็กใน
ระยะเวลาตั้งครรภ์คือระหว่างหนึ่งร้อยแปดสิบวันถึงสามร้อยสิบวันก่อนเด็กเกิด หรือตนไม่สามารถเป็นบิดา
ของเด็กได้เพราะเหตุอย่างอ่ืน[๑๔๙]

 

แต่ถ้าในขณะยื่นฟ้องมารดาเด็กไม่มีชีวิตอยู่ จะฟ้องเด็กแต่ผู้เดียวเป็นจ าเลยก็ได้ ถ้าเด็กไม่มี
ชีวิตอยู่ไม่ว่ามารดาของเด็กจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ จะยื่นค าร้องขอให้ศาลแสดงว่าเด็กนั้นไม่เป็นบุตรก็ได้ ในกรณีท่ี
มารดาของเด็กหรือทายาทของเด็กยังมีชีวิตอยู่ ให้ศาลส่งส าเนาค าร้องนี้ไปให้ด้วย และถ้าศาลเห็นสมควร จะ
ส่งส าเนาค าร้องไปให้อัยการพิจารณาเพ่ือด าเนินคดีแทนเด็กด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๔๐[๑๕๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๔๑  ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีจะฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรตามมาตรา ๑๕๓๙ 

ไม่ได้ ถ้าปรากฏว่าตนเป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดเองว่าเป็นบุตรของตน หรือจัดหรือยอมให้มี
การแจ้งดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๕๔๒[๑๕๑]  การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีต้องฟ้องภายใน

หนึ่งปีนับแต่วันรู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดของเด็ก 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีคน
ใหม่ตามมาตรา ๑๕๓๗ หรือชายผู้เป็นสามีในการสมรสครั้งหลังตามมาตรา ๑๕๓๘ ถ้าชายผู้เป็นหรือเคยเป็น
สามีซึ่งต้องด้วยบทสันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนตามมาตรา ๑๕๓๖ ประสงค์จะฟ้องคดี
ไม่รับเด็กเป็นบุตร ให้ฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ว่ามีค าพิพากษาถึงที่สุด 

  
มาตรา ๑๕๔๓[๑๕๒]  ในกรณีที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีได้ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรแล้ว 

และตายก่อนคดีนั้นถึงที่สุด ผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็กหรือผู้จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กนั้น
จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่หรืออาจถูกเรียกให้เข้ามาเป็นคู่ความแทนท่ีชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีก็ได้ 
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มาตรา ๑๕๔๔[๑๕๓]  การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับเด็กหรือผู้จะ
เสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กอาจฟ้องได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีตายก่อนพ้นระยะเวลาที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีจะพึงฟ้อง
ได้ 

(๒) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามี 
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรในกรณี (๑) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนับแต่วันที่รู้ถึงการตาย

ของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามี การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรในกรณี (๒) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนับแต่วันที่รู้
ถึงการเกิดของเด็ก แต่ไม่ว่าเป็นกรณีใด ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันเกิดของเด็ก 

ให้น ามาตรา ๑๕๓๙ มาใช้บังคับแก่การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๔๕[๑๕๔]  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อเด็กว่าตนมิได้เป็นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู้

เป็นสามีของมารดาตน เด็กจะร้องขอต่ออัยการให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนั้นก็
ได้ 

การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเด็กได้รู้ข้อเท็จจริงก่อนบรรลุนิติภาวะว่าตนมิได้เป็นบุตรของ
ชายผู้เป็นสามีของมารดา ห้ามอัยการฟ้องคดีเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าเด็กรู้ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวหลังจากบรรลุนิติภาวะแล้ว ห้ามอัยการฟ้องคดีเม่ือพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กรู้เหตุนั้น 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กบรรลุนิติ
ภาวะ 

  
มาตรา ๑๕๔๖[๑๕๕]  เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วย

กฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๕๔๗  เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อ

บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร 

  
มาตรา ๑๕๔๘[๑๕๖]  บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความ

ยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 

ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนให้นายทะเบียนแจ้ง
การขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอม
ภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม 
ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม 
หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีค าพิพากษาของศาล 

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn153
http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn154
http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn155
http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn156


เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้น าค าพิพากษาไปขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนด าเนินการจดทะเบียนให้ 

  
มาตรา ๑๕๔๙  เมื่อนายทะเบียนได้แจ้งการขอจดทะเบียนขอรับเด็กเป็นบุตรชอบด้วย

กฎหมายไปยังเด็กและมารดาเด็กตามมาตรา ๑๕๔๘ แล้ว ไม่ว่าเด็กหรือมารดาเด็กจะคัดค้านการจดทะเบียน
รับเด็กเป็นบุตรตามมาตรา ๑๕๔๘ หรือไม่ ภายในก าหนดเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งการขอจด
ทะเบียนถึงเด็กหรือมารดาเด็ก เด็กหรือมารดาเด็กอาจแจ้งให้นายทะเบียนจดบันทึกไว้ได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่
สมควรเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด 

เมื่อได้มีค าแจ้งของเด็กหรือมารดาเด็กดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้ว แม้จะได้มีการจดทะเบียนรับ
เด็กเป็นบุตรตามมาตรา ๑๕๔๘ บิดาของเด็กก็ยังใช้อ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีเด็กหรือมารดา
เด็กแจ้งว่าบิดาไม่สมควรเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองนั้นไม่ได้ จนกว่าศาลจะพิพากษาให้บิดาของเด็กใช้อ านาจ
ปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด หรือก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือมารดาเด็กแจ้งต่อนายทะเบียนว่า
ผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรไม่สมควรใช้อ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นได้ล่วงพ้นไปโดยเด็กหรือ
มารดาเด็กมิได้ร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรไม่เป็นผู้สมควรใช้อ านาจปกครอง
บางส่วนหรือทั้งหมด 

ในคดีท่ีศาลพิพากษาว่าผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรเป็นผู้ไม่สมควรใช้อ านาจปกครอง
บางส่วนหรือทั้งหมด ศาลจะพิพากษาในคดีเดียวกันนั้นให้ผู้ใดเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือเป็นผู้ปกครองเพ่ือ
การปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๕๐[๑๕๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๕๑  ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าผู้ซึ่งขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรมิใช่บิดาของเด็ก 

เมื่อผู้ซึ่งขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรน าคดีไปสู่ศาลขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรเป็น
บิดาของเด็ก เด็กหรือมารดาเด็กจะขอให้ศาลพิพากษาในคดีเดียวกันนั้นก็ได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
แม้จะเป็นบิดาของเด็ก ก็เป็นผู้ไม่สมควรใช้อ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีเช่นว่านี้ให้น าความใน
วรรคสามของมาตรา ๑๕๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๕๒[๑๕๘]  ในกรณีท่ีเด็กไม่มีมารดาหรือมีมารดาแต่มารดาถูกถอนอ านาจปกครอง

บางส่วนหรือทั้งหมดและศาลได้ตั้งผู้อ่ืนเป็นผู้ปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดไว้ก่อนมีการจดทะเบียนรับเด็กเป็น
บุตร บิดาซึ่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วจะร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งถอนความเป็น
ผู้ปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ปกครองและให้บิดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าบิดาอาจใช้
อ านาจปกครองเพ่ือความผาสุกและประโยชน์ของเด็กได้ดียิ่งกว่าผู้ปกครอง ศาลจะมีค าสั่งถอนความเป็น
ผู้ปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ปกครองและให้บิดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองก็ได้ 
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มาตรา ๑๕๕๓[๑๕๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๕๔  ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้ศาลถอนการจดทะเบียนเด็กรับเป็นบุตร เพราะเหตุว่า

ผู้ขอให้จดทะเบียนนั้นมิใช่บิดาก็ได้ แต่ต้องฟ้องภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้การจดทะเบียนนั้น อนึ่ง ห้ามมิให้
ฟ้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันจดทะเบียน 

  
มาตรา ๑๕๕๕  ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า

เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีการข่มขืนกระท าช าเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วย

กฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ 
(๒) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดา

ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ 
(๓) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน 

(๔) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือ
รู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น 

(๕) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้ 
(๖) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมี

เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอ่ืน 

(๗) เมื่อมีพฤติการณ์ท่ีรู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร[๑๖๐]
 

พฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตรนั้น ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้อง
ฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่ เช่น บิดาให้การศึกษา ให้
ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอ่ืน 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ถ้าปรากฏว่าชายไม่อาจเป็นบิดาของเด็กนั้นได้ ให้ยกฟ้อง
เสีย 

  
มาตรา ๑๕๕๖  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเด็กมีอายุยัง

ไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน ในกรณีท่ีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ
มีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถท าหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทน
เฉพาะคดีเพ่ือท าหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้ 

เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ เด็กต้องฟ้องเอง  ทั้งนี้ โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมของ
ผู้แทนโดยชอบธรรม 

ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ 
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ในกรณีที่เด็กตายในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ ผู้สืบสันดาน
ของเด็กจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาก่อน
วันที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้
เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้
เหตุดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย 

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สืบสันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์ ให้น าความใน
วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๕๗[๑๖๑]  การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ให้มีผลนับแต่วันที่เด็ก

เกิด แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึง
เวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็นบุตรไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๕๕๘  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรของผู้ตายที่ได้ฟ้องภายในก าหนดอายุความ

มรดก ถ้าศาลได้พิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย เด็กนั้นมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรม 

ในกรณีที่ได้มีการแบ่งมรดกไปแล้ว ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยเรื่องลาภมิ
ควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๕๙  เมื่อได้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้วจะถอนมิได้ 
  
มาตรา ๑๕๖๐  บุตรเกิดระหว่างสมรสซึ่งศาลพิพากษาให้เพิกถอนภายหลังนั้นให้ถือว่าเป็น

บุตรชอบด้วยกฎหมาย 

  
หมวด ๒ 

สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร 

                   
  
มาตรา ๑๕๖๑  บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา 

ในกรณีที่บิดาไม่ปรากฏ บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดา 

  
มาตรา ๑๕๖๒  ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือ

ญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ 
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มาตรา ๑๕๖๓  บุตรจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 

  
มาตรา ๑๕๖๔  บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรใน

ระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ 
บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพลภาพและหา

เลี้ยงตนเองมิได้ 
  
มาตรา ๑๕๖๕  การร้องขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือขอให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดย

ประการอ่ืน นอกจากอัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวตามมาตรา ๑๕๖๒ แลว้ บิดาหรือมารดาจะน าคดีขึ้นว่ากล่าว
ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๖๖[๑๖๒]  บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อ านาจปกครองของบิดามารดา 

อ านาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) มารดาหรือบิดาตาย 

(๒) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย 

(๓) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟ่ันเฟือน 

(๕) ศาลสั่งให้อ านาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา 

(๖) บิดาและมารดาตกลงกันตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้ 
  
มาตรา ๑๕๖๗  ผู้ใช้อ านาจปกครองมีสิทธิ 
(๑) ก าหนดที่อยู่ของบุตร 

(๒) ท าโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน 

(๓) ให้บุตรท าการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป 

(๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๕๖๘  เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาได้สมรสกับบุคคลอ่ืน อ านาจปกครองที่มีต่อบุตรอยู่

กับผู้ที่บตุรนั้นติดมา 

  
มาตรา ๑๕๖๙  ผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีที่บุตรถูกศาล

สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ใช้อ านาจปกครองย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 
แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๑๕๖๙/๑[๑๖๓]  ในกรณีท่ีผู้เยาว์ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและศาลมีค าสั่งตั้ง
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองเป็นผู้อนุบาลให้ค าสั่งนั้นมีผลเป็นการถอนผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง หรือผู้ปกครองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไม่มีคู่สมรสถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ ให้บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ศาล
จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๕๗๐  ค าบอกกล่าวที่ผู้ใช้อ านาจปกครองตามมาตรา ๑๕๖๖ หรือมาตรา ๑๕๖๘ 

แจ้งไปหรือรับแจ้งมา ให้ถือว่าเป็นค าบอกกล่าวที่บุตรได้แจ้งไปหรือรับแจ้งมา 

  
มาตรา ๑๕๗๑  อ านาจปกครองนั้น รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินของบุตรด้วย และให้จัดการ

ทรัพย์สินนั้นด้วยความระมัดระวังเช่นวิญญูชนจะพึงกระท า 

  
มาตรา ๑๕๗๒  ผู้ใช้อ านาจปกครองจะท าหนี้ที่บุตรจะต้องท าเองโดยมิได้รับความยินยอม

ของบุตรไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๕๗๓  ถ้าบุตรมีเงินได้ ให้ใช้เงินนั้นเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาก่อน ส่วนที่

เหลือผู้ใช้อ านาจปกครองต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือส่งมอบแก่บุตร แต่ถ้าผู้ใช้อ านาจปกครองไม่มีเงินได้เพียงพอแก่
การครองชีพตามสมควรแก่ฐานะ ผู้ใช้อ านาจปกครองจะใช้เงินนั้นตามสมควรก็ได้ เว้นแต่จะเป็นเงินได้ที่เกิด
จากทรัพย์สินโดยการให้โดยเสน่หาหรือพินัยกรรมซึ่งมีเงื่อนไขว่ามิให้ผู้ใช้อ านาจปกครองได้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้น ๆ 

  
มาตรา ๑๕๗๔[๑๖๔]  นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อ านาจ

ปกครองจะกระท ามิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต 

(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิจ านอง ซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ 

(๒) กระท าให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 

(๓) ก่อตั้งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ 

(๔) จ าหน่ายไปท้ังหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์
ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น 
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(๕) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 
(๖) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๗) ให้กู้ยืมเงิน 

(๘) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพ่ือการกุศลสาธารณะ เพ่ือ
การสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา  ทั้งนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ 

(๙) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 

(๑๐) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับช าระหนี้หรือท านิติกรรม
อ่ืนที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับช าระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอื่น 

(๑๑) น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙๘/๔ 
(๑) (๒) หรือ (๓) 

(๑๒) ประนีประนอมยอมความ 

(๑๓) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

  
มาตรา ๑๕๗๕  ถ้าในกิจการใด ประโยชน์ของผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือประโยชน์ของคู่สมรส

หรือบุตรของผู้ใช้อ านาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้ใช้อ านาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน
จึงท ากิจการนั้นได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๕๗๖  ประโยชน์ของผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อ านาจ

ปกครองตามมาตรา ๑๕๗๕ ให้หมายความรวมถึงประโยชน์ในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) ประโยชน์ในกิจการที่กระท ากับห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วน 

(๒) ประโยชน์ในกิจการที่กระท ากับห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วนจ าพวก
ไม่จ ากัดความรับผิด 

  
มาตรา ๑๕๗๗  บุคคลใดจะโอนทรัพย์สินให้ผู้เยาว์โดยพินัยกรรมหรือโดยการให้โดยเสน่หา

ซึ่งมีเง่ือนไขให้บุคคลอ่ืนนอกจากผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นผู้จัดการจนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะก็ได้ ผู้จัดการ
นั้นต้องเป็นผู้ซึ่งผู้โอนระบุชื่อไว้ หรือถ้ามิได้ระบุไว้ก็ให้ศาลสั่ง แต่การจัดการทรัพย์สินนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับ
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ 

[เลขมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้
ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๕๗๘  ในกรณีท่ีอ านาจปกครองสิ้นไปเพราะผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้อ านาจ

ปกครองต้องรีบส่งมอบทรัพย์สินที่จัดการและบัญชีในการนั้นให้ผู้บรรลุนิติภาวะเพ่ือรับรอง ถ้ามีเอกสาร
เกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพย์สินนั้น ก็ให้ส่งมอบพร้อมกับบัญชี 



ในกรณีที่อ านาจปกครองสิ้นไปเพราะเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้มอบทรัพย์สิน 
บัญชี และเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้ใช้อ านาจปกครอง ถ้ามี หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี 
เพ่ือรับรอง 

  
มาตรา ๑๕๗๙  ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายและมีบุตรที่เกิดด้วยกันและคู่สมรส

อีกฝ่ายหนึ่งจะสมรสใหม่ ถ้าคู่สมรสนั้นได้ครอบครองทรัพย์สินอันเป็นสัดส่วนของบุตรไว้อย่างถูกต้องแล้ว จะ
ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุตรในเมื่อสามารถจัดการก็ได้ หรือมิฉะนั้นจะเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้บุตรเมื่อถึงเวลา
อันสมควรก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สินใดเป็นจ าพวกที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕๖ หรือที่มีเอกสารเป็นส าคัญ ให้ลงชื่อบุตร
เป็นเจ้าของรวมในเอกสารนั้น ก่อนที่จะจัดการดังกล่าวคู่สมรสนั้นจะท าการสมรสมิได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้คู่สมรสดังกล่าวท าการสมรสไปก่อนก็ได้ ค าสั่งศาล
เช่นว่านี้ ให้ระบุไว้ด้วยว่าให้คู่สมรสปฏิบัติการแบ่งแยกทรัพย์สินและท าบัญชีทรัพย์สิน ตามความในวรรคหนึ่ง
ภายในก าหนดเวลาเท่าใดภายหลังการสมรสนั้นด้วย 

ในกรณีที่การสมรสได้กระท าไปโดยมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีท่ีคู่สมรสไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของศาลดังกล่าวในวรรคสอง เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอ 
ศาลมีอ านาจสั่งให้ถอนอ านาจปกครองจากคู่สมรสนั้น หรือจะมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดท าบัญชีและลงชื่อบุตร
เป็นเจ้าของรวมในเอกสารดังกล่าวแทนโดยให้คู่สมรสเสียค่าใช้จ่ายก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าบุตรบุญธรรมของคู่สมรสที่ตายไปและท่ีมีชีวิตอยู่ทั้งสอง
ฝ่ายเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรส 

  
มาตรา ๑๕๘๐[๑๖๕]  ผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองจะให้การ

รับรองการจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ได้ต่อเมื่อได้รับมอบทรัพย์สินบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๑๕๗๘ แล้ว 

  
มาตรา ๑๕๘๑  คดีเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินในระหว่างผู้เยาว์กับผู้ใช้อ านาจปกครองนั้น 

ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่เวลาที่อ านาจปกครองสิ้นไป 

ถ้าอ านาจปกครองสิ้นไปขณะบุตรยังเป็นผู้เยาว์อยู่ ให้เริ่มนับอายุความในวรรคหนึ่งตั้งแต่
เวลาที่ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ หรือเม่ือมีผู้แทนโดยชอบธรรมขึ้นใหม่ 

  
มาตรา ๑๕๘๒  ถ้าผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

โดยค าสั่งของศาลก็ดี ใช้อ านาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาล
จะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอให้ถอนอ านาจปกครองเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 

ถ้าผู้ใช้อ านาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็น
ภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอ านาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้ 
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มาตรา ๑๕๘๓  ผู้ถูกถอนอ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ถ้าเหตุดังกล่าวไว้ในมาตรา
ก่อนสิ้นไปแล้ว และเมื่อตนเองหรือญาติของผู้เยาว์ร้องขอ ศาลจะสั่งให้มีอ านาจปกครองดังเดิมก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๘๔  การที่ผู้ใช้อ านาจปกครองถูกถอนอ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่

เป็นเหตุให้ผู้นั้นพ้นจากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๕๘๔/๑[๑๖๖]  บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่

พฤติการณ์ ไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม 

  
หมวด ๓ 

ความปกครอง 

                   
  

มาตรา ๑๕๘๕  บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอน
อ านาจปกครองเสียแล้วนั้น จะจัดให้มีผู้ปกครองขึ้นในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจปกครองถูกถอนอ านาจปกครองบางส่วนตามมาตรา ๑๕๘๒ วรรคหนึ่ง 
ศาลจะตั้งผู้ปกครองในส่วนที่ผู้ใช้อ านาจปกครองถูกถอนอ านาจปกครองนั้นก็ได้ หรือในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจ
ปกครองถูกถอนอ านาจจัดการทรัพย์สินตามมาตรา ๑๕๘๒ วรรคสอง ศาลจะตั้งผู้ปกครองเพ่ือจัดการทรัพย์สิน
ก็ได้[๑๖๗]

 

  
มาตรา ๑๕๘๖[๑๖๘]  ผู้ปกครองตามมาตรา ๑๕๘๕ นั้น ให้ตั้งโดยค าสั่งศาลเมื่อมีการร้องขอ

ของญาติของผู้เยาว์ อัยการ หรือผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายทีหลังได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครอง 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕๙๐ การตั้งผู้ปกครองนั้นถ้ามีข้อก าหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตาม
ข้อก าหนดพินัยกรรม เว้นแต่พินัยกรรมนั้นไม่มีผลบังคับหรือบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมนั้นเป็นบุคคลที่
ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตามมาตรา ๑๕๘๗ 

  
มาตรา ๑๕๘๗  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็นผู้ปกครองได้ เว้นแต่ 
(๑) ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๒) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๓) ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ 
(๔) ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการีหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดา

หรือมารดากับผู้เยาว์ 
(๕)[๑๖๙] ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ท าหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง 
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มาตรา ๑๕๘๘[๑๗๐]  หากปรากฏว่าบุคคลที่ศาลตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็น

ผู้ปกครองตามมาตรา ๑๕๘๗ อยู่ในขณะที่ศาลตั้งให้เป็นผู้ปกครองโดยปรากฏแก่ศาลเองหรือผู้มีส่วนได้เสีย
หรืออัยการร้องขอ ให้ศาลสั่งเพิกถอนค าสั่งตั้งผู้ปกครองนั้นเสียและมีค าสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองต่อไปตามที่
เห็นสมควร 

การเพิกถอนค าสั่งตั้งผู้ปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้กระท าการโดยสุจริต เว้นแต่ในกรณีการเพิกถอนค าสั่งตั้งผู้ปกครองที่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๕๘๗ (๑) หรือ 
(๒) การกระท าของผู้ปกครองไม่ผูกพันผู้เยาว์ไม่ว่าบุคคลภายนอกจะได้กระท าการโดยสุจริตหรือไม่ 

  
มาตรา ๑๕๘๙[๑๗๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๙๐[๑๗๒]  ผู้ปกครองมีได้คราวหนึ่งเพียงคนเดียว แต่ในกรณีมีข้อก าหนดพินัยกรรม

ให้ตั้งผู้ปกครองหลายคนหรือเมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ศาลมีอ านาจตั้งผู้ปกครองได้ตามจ านวน
ที่ศาลเห็นว่าจ าเป็น ในกรณีท่ีตั้งผู้ปกครองหลายคนศาลจะก าหนดให้ผู้ปกครองเหล่านั้นกระท าการร่วมกันหรือ
ก าหนดอ านาจเฉพาะส าหรับคนหนึ่ง ๆ ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๙๑[๑๗๓]  ความเป็นผู้ปกครองนั้นเริ่มแต่วันทราบค าสั่งตั้งของศาล 

  
มาตรา ๑๕๙๒[๑๗๔]  ให้ผู้ปกครองรีบท าบัญชีทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครองให้เสร็จภายในสาม

เดือนนับแต่วันที่ทราบค าสั่งตั้งของศาล แต่ผู้ปกครองจะร้องต่อศาลก่อนสิ้นก าหนดขอให้ยืดเวลาก็ได้ 
บัญชีนั้นต้องมีพยานรับรองความถูกต้องอย่างน้อยสองคน พยานสองคนนั้นต้องเป็นผู้บรรลุ

นิติภาวะและเป็นญาติของผู้อยู่ในปกครอง แต่ถ้าหาญาติไม่ได้จะให้ผู้อ่ืนเป็นพยานก็ได้ 
  
มาตรา ๑๕๙๓  ให้ผู้ปกครองยื่นส าเนาบัญชีทรัพย์สินที่ตนรับรองว่าถูกต้องต่อศาลฉบับหนึ่ง

ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้ท าบัญชีทรัพย์สินแล้ว และศาลจะสั่งให้ผู้ปกครองชี้แจงเพ่ิมเติมหรือให้น าเอกสารมา
ประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าบัญชีนั้นถูกต้องแล้วก็ได้ 

ถ้าศาลมิได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนภายในสิบห้าวันนับแต่วันยื่นบัญชี หรือวันชี้แจงเพ่ิมเติม หรือ
วันน าเอกสารยื่นประกอบ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าศาลยอมรับบัญชีนั้นแล้ว[๑๗๕]

 

  
มาตรา ๑๕๙๔  ถ้าผู้ปกครองไม่ปฏิบัติเกี่ยวแก่การท าบัญชีทรัพย์สินหรือการยื่นบัญชี

ทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙๒ หรือมาตรา ๑๕๙๓ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล
ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๕๙๓ หรือศาลไม่พอใจในบัญชีทรัพย์สินเพราะท าขึ้นด้วยความเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่
สุจริต หรือเห็นได้ชัดว่าผู้ปกครองหย่อนความสามารถ ศาลจะสั่งถอนผู้ปกครองนั้นเสียก็ได้ 
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มาตรา ๑๕๙๕  ก่อนที่ศาลยอมรับบัญชีนั้น ห้ามมิให้ผู้ปกครองท ากิจการใด เว้นแต่เป็นการ

เร่งร้อนและจ าเป็น แต่จะยกข้อห้ามดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริตและเสีย
ค่าตอบแทนไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๕๙๖  ถ้ามีหนี้เป็นคุณแก่ผู้ปกครองแต่เป็นโทษต่อผู้อยู่ในปกครองหรือเป็นคุณแก่ผู้

อยู่ในปกครองแต่เป็นโทษต่อผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองแจ้งข้อความเหล่านั้นต่อศาลก่อนลงมือท าบัญชีทรัพย์สิน 

ถ้าผู้ปกครองรู้ว่ามีหนี้เป็นคุณแก่ตนแต่เป็นโทษต่อผู้อยู่ในปกครอง และมิได้แจ้งข้อความนั้น
ต่อศาล หนี้ของผู้ปกครองนั้นย่อมสูญไป 

ถ้าผู้ปกครองรู้ว่ามีหนี้เป็นโทษต่อตนแต่เป็นคุณแก่ผู้อยู่ในปกครอง และมิได้แจ้งข้อความนั้น
ต่อศาล ศาลจะสั่งถอนผู้ปกครองก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๙๗  เมื่อศาลเห็นสมควรโดยล าพัง หรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ ศาล

อาจสั่งให้ผู้ปกครอง 

(๑) หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง ตลอดจนการมอบคืน
ทรัพย์สินนั้น 

(๒) แถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง 

  
มาตรา ๑๕๙๘  ในระหว่างปกครอง ถ้าผู้อยู่ในปกครองได้ทรัพย์สินอันมีค่ามาโดยทางมรดก

หรือการให้โดยเสน่หา ให้น ามาตรา ๑๕๙๒ ถึงมาตรา ๑๕๙๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑  ให้ผู้ปกครองท าบัญชีทรัพย์สินส่งต่อศาลปีละครั้งนับแต่วันเป็นผู้ปกครอง 

แต่เมื่อศาลได้รับบัญชีปีแรกแล้วจะสั่งให้ส่งบัญชีเช่นว่านั้นในระยะเวลาเกินหนึ่งปีก็ได้ 
  
มาตรา ๑๕๙๘/๒  ผู้ปกครองมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใช้อ านาจปกครองตามมาตรา 

๑๕๖๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๖๗ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓  ผู้ปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้อยู่ในปกครอง 

ให้น ามาตรา ๑๕๗๐ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๒ มาตรา ๑๕๗๔ มาตรา ๑๕๗๕ มาตรา 
๑๕๗๖ และมาตรา ๑๕๗๗ มาใช้บังคับแก่ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองโดยอนุโลม 

  



มาตรา ๑๕๙๘/๔  เงินได้ของผู้อยู่ในปกครองนั้น ผู้ปกครองย่อมใช้ได้ตามสมควรเพื่อการ
อุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผู้อยู่ในปกครอง ถ้ามีเหลือให้ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เฉพาะในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลไทยค้ าประกัน 

(๒) รับขายฝากหรือรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ในล าดับแรก แต่จ านวนเงินที่รับขายฝากหรือ
รับจ านองต้องไม่เกินกึ่งราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(๓) ฝากประจ าในธนาคารที่ได้ตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักร 

(๔) ลงทุนอย่างอ่ืนซึ่งศาลอนุญาตเป็นพิเศษ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๕  ถ้าผู้อยู่ในปกครองรู้จักผิดชอบและมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เม่ือ

ผู้ปกครองจะท ากิจการใดที่ส าคัญ ให้ปรึกษาหารือผู้อยู่ในปกครองก่อนเท่าที่จะท าได้ 
การที่ผู้อยู่ในปกครองได้ยินยอมด้วยนั้นหาคุ้มผู้ปกครองให้พ้นจากความรับผิดไม่ 
  
มาตรา ๑๕๙๘/๖[๑๗๖]  ความปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผู้อยู่ในปกครองตายหรือบรรลุนิติภาวะ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๗[๑๗๗]  ความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงเมื่อผู้ปกครอง 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยได้รับอนุญาตจากศาล 

(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) ถูกถอนโดยค าสั่งศาล 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๘[๑๗๘]  ให้ศาลสั่งถอนผู้ปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ปกครองละเลยไม่กระท าการตามหน้าที่ 
(๒) ผู้ปกครองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ 
(๓) ผู้ปกครองใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

(๔) ผู้ปกครองประพฤติมิชอบซึ่งไม่สมควรแก่หน้าที่ 
(๕) ผู้ปกครองหย่อนความสามารถในหน้าที่จนน่าจะเป็นอันตรายแก่ประโยชน์ของผู้อยู่ใน

ปกครอง 

(๖) มีกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๘๗ (๓) (๔) หรือ (๕) 
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มาตรา ๑๕๙๘/๙  การร้องขอให้ถอนผู้ปกครองตามมาตรา ๑๕๙๘/๘ นั้น ผู้อยู่ในปกครองซึ่ง
มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือญาติของผู้อยู่ในปกครองหรืออัยการจะเป็นผู้ร้องขอก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๐  ในระหว่างพิจารณาค าร้องขอให้ถอนผู้ปกครอง ศาลจะตั้งผู้จัดการ

ชั่วคราวให้จัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครองแทนผู้ปกครองก็ได้ 
  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๑  ถ้าความปกครองหรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลง ให้ผู้ปกครองหรือ

ทายาทรีบส่งมอบทรัพย์สินที่จัดการแก่ผู้อยู่ในปกครอง หรือทายาทหรือผู้ปกครองคนใหม่ และให้ท าบัญชีในการ
จัดการทรัพย์สินส่งมอบภายในเวลาหกเดือน และถ้ามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องจัดการทรัพย์สินนั้นก็ให้ส่งมอบ
พร้อมกับบัญชี แต่เมื่อผู้ปกครองหรือทายาทร้องขอศาลจะสั่งให้ยืดเวลาก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๑๕๘๐ และมาตรา ๑๕๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๒  นับแต่วันส่งมอบบัญชี ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินซึ่งผู้ปกครองหรือ

ผู้อยู่ในปกครองจะต้องคืนให้แก่กัน 

ถ้าผู้ปกครองใช้เงินของผู้อยู่ในปกครองนอกจากเพ่ือประโยชน์ของผู้อยู่ในปกครองแล้ว ให้
เสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีในจ านวนเงินนั้นตั้งแต่วันใช้เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๓  ผู้อยู่ในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ปกครองเพ่ือ

ช าระหนี้ซึ่งค้างอยู่แก่ตน 

บุริมสิทธินี้ให้อยู่ในล าดับที่หกถัดจากบุริมสิทธิสามัญอย่างอ่ืนตามมาตรา ๒๕๓ แห่งประมวล
กฎหมายนี้ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๔  ผู้ปกครองไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) มีข้อก าหนดไว้ในพินัยกรรมให้ผู้ปกครองได้รับบ าเหน็จ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ปกครอง

ได้รับบ าเหน็จเท่าที่ก าหนดในพินัยกรรม 

(๒) ในกรณีที่พินัยกรรมไม่ได้ก าหนดบ าเหน็จไว้ แต่ไม่มีข้อก าหนดห้ามผู้ปกครองรับบ าเหน็จ 
ผู้ปกครองจะร้องขอต่อศาลให้ก าหนดบ าเหน็จในภายหลังก็ได้ ศาลจะก าหนดให้หรือไม่เพียงใดก็ได้ 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีค าสั่งตั้งผู้ปกครองไว้ในพินัยกรรม และไม่มีข้อก าหนดห้ามผู้ปกครองรับ
บ าเหน็จ ศาลจะก าหนดบ าเหน็จให้แก่ผู้ปกครองในค าสั่งตั้งผู้ปกครองก็ได้ หรือถ้าศาลมิได้ก าหนด ผู้ปกครอง
จะร้องขอต่อศาลให้ก าหนดบ าเหน็จในภายหลังก็ได้ ศาลจะก าหนดให้หรือไม่เพียงใดก็ได้ 

ในการพิจารณาก าหนดบ าเหน็จ ให้ศาลพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ รายได้และฐานะความเป็นอยู่
ของผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง 



ถ้าผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองแสดงได้ว่า พฤติการณ์ รายได้หรือฐานะความเป็นอยู่ของ
ผู้ปกครองหรือผู้อยู่ในปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้เข้ารับหน้าที่ผู้ปกครอง ศาลจะสั่งให้บ าเหน็จ งด 
ลด เพ่ิม หรือกลับให้บ าเหน็จแก่ผู้ปกครองอีกก็ได้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีมีข้อก าหนดห้ามไว้
ในพินัยกรรมมิให้ผู้ปกครองได้รับบ าเหน็จด้วย 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๕[๑๗๙]  ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถและภริยา

หรือสามีเป็นผู้อนุบาล ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อ านาจปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่สิทธิตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๖[๑๘๐]  คู่สมรสซึ่งเป็นผู้อนุบาลของคู่สมรสที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้

ความสามารถมีอ านาจจัดการสินส่วนตัวของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งและมีอ านาจจัดการสินสมรสแต่ผู้เดียว แต่การ
จัดการสินส่วนตัวและสินสมรสตามกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๔๗๖ วรรคหนึ่ง คู่สมรสนั้นจะจัดการไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากศาล 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๗  ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถและศาลเห็นไม่

สมควรให้คู่สมรสเป็นผู้อนุบาล และตั้งบิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้อนุบาล ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้
อนุบาลเป็นผู้จัดการสินสมรสร่วมกันกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่ถ้ามีเหตุส าคัญอันจะเกิดความเสียหายแก่
คนไร้ความสามารถ ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้สั่ง
แยกสินสมรสได้ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๑๘[๑๘๑]  ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้อนุบาลบุตร ถ้าบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อ านาจปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าบุตรนั้น
บรรลุนิติภาวะแล้ว ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่สิทธิ
ตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) 

ในกรณีที่บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บิดามารดาหรือมิใช่คู่สมรสเป็นผู้อนุบาล ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าผู้อยู่ในความอนุบาลบรรลุนิติภาวะแล้วจะใช้สิทธิ
ตามมาตรา ๑๕๖๗ (๒) และ (๓) ไม่ได้ 
  

หมวด ๔ 

บุตรบุญธรรม 
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มาตรา ๑๕๙๘/๑๙[๑๘๒]  บุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีจะรับบุคคลอ่ืนเป็นบุตรบุญธรรมก็
ได้ แต่ผู้นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๐  การรับบุตรบุญธรรม ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าป ี

ผู้นั้นต้องให้ความยินยอมด้วย 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๑[๑๘๓]  การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความ

ยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอน
อ านาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอ านาจปกครอง 

ถ้าไม่มีผู้มีอ านาจให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
หรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ หรือไม่ให้ความยินยอมและการไม่ให้ความยินยอมนั้น
ปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือ
ผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๒[๑๘๔]  ในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ถ้าผู้เยาว์เป็นผู้ถูกทอดทิ้งและอยู่

ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ให้สถานสงเคราะห์
เด็กเป็นผู้ให้ความยินยอมแทนบิดาและมารดา ถ้าสถานสงเคราะห์เด็กไม่ให้ความยินยอม ให้น าความในมาตรา 
๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๓[๑๘๕]  ในกรณีที่ผู้เยาว์มิได้ถูกทอดทิ้ง แต่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ

สถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก บิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดา
ในกรณีที่มารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอ านาจปกครอง จะท าหนังสือมอบอ านาจให้สถาน
สงเคราะห์เด็กดังกล่าวเป็นผู้มีอ านาจให้ความยินยอมในการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมแทนตนก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้นให้น าความในมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หนังสือมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งจะถอนเสียมิได้ตราบเท่าที่ผู้เยาว์ยังอยู่ในความอุปการะ
เลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กนั้น 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๔[๑๘๖]  ผู้มีอ านาจให้ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห์เด็กในการรับบุตร

บุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๒ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๓ จะรับผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความดูแลหรืออยู่ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองได้ต่อเมื่อศาลได้มีค าสั่งอนุญาตตามค า
ขอของผู้นั้นแทนการให้ความยินยอมของสถานสงเคราะห์เด็ก 
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มาตรา ๑๕๙๘/๒๕[๑๘๗]  ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน ในกรณีท่ีคู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่น
ที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอม
ของคู่สมรสนั้น 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๖  ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม 

ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
บุตรบุญธรรมของตนด้วยจะต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วและมิให้น า
มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มาใช้บังคับ[๑๘๘]

 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๗[๑๘๙]  การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 

แต่ถ้าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๘  บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับ

บุตรบุญธรรมนั้น แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้ก าเนิดมา ในกรณีเช่นนี้ ให้บิดามารดาโดยก าเนิด
หมดอ านาจปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว 

ให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๒๙  การรับบุตรบุญธรรมไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะ

ทายาทโดยธรรมเพราะเหตุการณ์รับบุตรบุญธรรมนั้น 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๐  ถ้าบุตรบุญธรรมซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือผู้สืบสันดานตายก่อนผู้รับบุตรบุญ

ธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญ
ธรรมเพียงเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังที่ช าระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้ว 

ห้ามมิให้ฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิตามวรรคหนึ่ง เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญ
ธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพ้นก าหนดสิบปีนับแต่วันที่บุตรบุญธรรมตาย 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๑  การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วจะเลิกโดย

ความตกลงกันในระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเม่ือใดก็ได้ 
ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความ

ยินยอมของบิดาและมารดา และให้น ามาตรา ๑๕๙๘/๒๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่ได้รับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ 
มาตรา ๑๕๙๘/๒๓ มาตรา ๑๕๙๘/๒๔ หรือมาตรา ๑๕๙๘/๒๖ วรรคสอง ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมให้กระท าได้ต่อเมื่อมีค าสั่งศาลโดยค าร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการ [๑๙๐]

 

การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๒  การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 

๑๔๕๑ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๓  คดีฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้น เมื่อ 

(๑)[๑๙๑] ฝ่ายหนึ่งท าการชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ เป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งอับ
อายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้อง
เลิกได้ 

(๒)[๑๙๒] ฝ่ายหนึ่งหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอัน
เป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ ถ้าบุตรบุญธรรมกระท าการดังกล่าวต่อคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม 
ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 

(๓)[๑๙๓] ฝ่ายหนึ่งกระท าการประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีหรือคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจอย่างร้ายแรงและการกระท านั้นเป็นความผิดที่มีโทษอาญา อีกฝ่าย
หนึ่งฟ้องเลิกได้ 

(๔) ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได้ 
(๕) ฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องเลิกได้ 
(๖) ฝ่ายหนึ่งต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเกินสามปี เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาท 

อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเลิกได้ 
(๗) ผู้รับบุตรบุญธรรมท าผิดหน้าที่บิดามารดา และการกระท านั้นเป็นการละเมิด หรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๖๔ มาตรา ๑๕๗๑ มาตรา ๑๕๗๓ มาตรา ๑๕๗๔ หรือมาตรา ๑๕๗๕ เป็นเหตุให้เกิด
หรืออาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 

(๘)[๑๙๔] ผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ใดถูกถอนอ านาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมด และเหตุที่ถูกถอน
อ านาจปกครองนั้นมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่สมควรเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมต่อไป บุตรบุญธรรมฟ้อง
เลิกได้ 

(๙)[๑๙๕] (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๔  ห้ามมิให้ฟ้องขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่

วันที่ผู้ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู้หรือควรได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกการนั้น หรือเมื่อพ้นก าหนดสิบปี
นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น 
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มาตรา ๑๕๙๘/๓๕[๑๙๖]  การฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ครบสิบ

ห้าปีบริบูรณ์ให้บิดามารดาโดยก าเนิดเป็นผู้มีอ านาจฟ้องแทน แต่ถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว
บุตรบุญธรรมฟ้องได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง อัยการจะฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได้ 
  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๖  การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยค าพิพากษาของศาล ย่อมมีผลแต่เวลาที่ค า

พิพากษาถึงท่ีสุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่ได้จดทะเบียน
แล้ว 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๗[๑๙๗]  เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ้าบุตร

บุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาโดยก าเนิดกลับมีอ านาจปกครองนับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญธรรม
ตาย หรือนับแต่เวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา ๑๕๙๘/๓๑ หรือนับแต่เวลาที่ศาลมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม เว้นแต่ศาลเห็นสมควรสั่งเป็นประการอื่น 

ในกรณีที่มีการตั้งผู้ปกครองของผู้เป็นบุตรบุญธรรมไว้ก่อนผู้รับบุตรบุญธรรมตาย หรือก่อน
การเลิกรับบุตรบุญธรรม ให้ผู้ปกครองยังคงมีอ านาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไป เว้นแต่บิดามารดาโดยก าเนิดจะร้อง
ขอ และศาลมีค าสั่งให้ผู้ร้องขอเป็นผู้มีอ านาจปกครอง 

การเปลี่ยนผู้ใช้อ านาจปกครองตามวรรคหนึ่งหรือผู้ปกครองตามวรรคสองไม่เป็นเหตุเสื่อม
สิทธิที่บุคคลภายนอกได้มาโดยสุจริตก่อนผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือก่อนจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม 

ให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจร้องขอเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งเป็นประการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  

  
ลักษณะ ๓ 

ค่าอุปการะเลี้ยงดู 
                   

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๘  ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา หรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้น

ย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะ
เลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยค านึงถึงความสามารถ
ของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๓๙  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียแสดงว่าพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของคู่กรณีได้

เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยให้เพิกถอน ลด เพ่ิม หรือกลับให้ค่าอุปการะเลี้ยง
ดูอีกก็ได้ 
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ในกรณีที่ศาลไม่พิพากษาให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแต่เพียงอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ในฐานะท่ี
จะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ในขณะนั้น หากพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป 
และพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของผู้เรียกร้องอยู่ในสภาพที่ควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู ผู้เรียกร้องอาจร้อง
ขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงค าสั่งในคดีนั้นใหม่ได้ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๔๐  ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นให้ช าระเป็นเงินโดยวิธีช าระเป็นครั้งคราวตาม

ก าหนด เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้ช าระเป็นอย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน ถ้าไม่มีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษ เมื่อ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและศาลเห็นสมควร จะก าหนดให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน โดยจะ
ให้ช าระเป็นเงินด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเป็นการสมควรเพ่ือประโยชน์
แก่บุตร จะก าหนดให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใด ๆ นอกจากท่ีคู่กรณีตกลงกัน หรือนอกจากท่ี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอก็ได้ เช่นให้ไปอยู่ในสถานการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องช าระค่าอุปการะ
เลี้ยงดูออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 

  
มาตรา ๑๕๙๘/๔๑  สิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะสละหรือโอนมิได้และไม่อยู่ในข่าย

แห่งการบังคับคดี 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๖ แห่งประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

                   
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 
อนุวัตน์จาตุรนต์ 
อาทิตย์ทิพอาภา 

เจ้าพระยายมราช 

ตราไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน 

  



โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า การประมวลกฎหมายแห่งบ้านเมืองได้ด าเนินมาถึงคราวที่
ควรใช้บรรพ ๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๖ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗” 

  
มาตรา ๒[๑๙๘]  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทบัญญัติ บรรพ ๖ ตั้งแต่มาตรา ๑๕๙๙ ถึงมาตรา ๑๗๕๕ ตามท่ีได้ตรา

ไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้บทบัญญัติแห่ง
บรรพนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๔[๑๙๙]  (ยกเลิก) 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

พระราชก าหนด 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติบัพ ๖ 

แห่งประมวนกดหมายแพ่งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ 

พุทธสักราช ๒๔๘๖ 

                   
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
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และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔) 
อาทิตย์ทิพอาภา 

ปรีดี  พนมยงค์ 
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่เห็นสมควรขยายการใช้บทบัญญัติบรรพ ๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้

ทั่วถึง เพื่อความมั่นคงและวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  

และโดยที่มีเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้ 
  

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชก าหนดนี้ให้เรียกว่า “พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้
บทบัญญัติบัพ ๖ แห่งประมวนกดหมายแพ่งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖” 

  
มาตรา ๒[๒๐๐]  ให้ใช้พระราชก าหนดนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๖ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
  
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไห้ไช้บทบัญญัติบัพ ๖ แห่งประมวนกดหมาย
แพ่งและพานิช พุทธสักราช ๒๔๗๗ พุทธสักราช ๒๔๘๖ พุทธสักราช ๒๔๘๖[๒๐๑]

 

 
 

บรรพ ๖ 

มรดก 

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn200
http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn201


                   
  

ลักษณะ ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

หมวด ๑ 

การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 

                   
  

มาตรา ๑๕๙๙  เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท 

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อ่ืน 

  
มาตรา ๑๖๐๐  ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตาย

ได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดย
สภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ 

  
มาตรา ๑๖๐๑  ทายาทไม่จ าต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกท่ีตกทอดได้แก่ตน 

  
มาตรา ๑๖๐๒  เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา ๖๒ แห่งประมวล

กฎหมายนี้ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท 

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ หรือตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในค าสั่งที่
สั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับแก่ทายาทของบุคคลนั้น 

[เลขมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๖๐๓  กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 

ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 

ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” 

  
หมวด ๒ 

การเป็นทายาท 



                   
  

มาตรา ๑๖๐๔  บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้
ตามมาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าเด็กท่ีเกิดมารอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่เวลาที่
เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้น เป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

  
มาตรา ๑๖๐๕  ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่า

นั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนท าให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอ่ืน ทายาทคนนั้นต้องถูกก าจัดมิให้ได้มรดก
เลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกก าจัดมิให้ได้มรดก
เฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่ง
เฉพาะอย่าง ในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา ๑๖๐๖  บุคคลดังต่อไปนี้ต้องถูกก าจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร คือ 

(๑) ผู้ที่ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้เจตนากระท า หรือพยายามกระท าให้เจ้ามรดกหรือผู้มี
สิทธิได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าท าความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือท าพยานเท็จ 

(๓) ผู้ที่รู้แล้วว่า เจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา แต่มิได้น าข้อความนั้นขึ้นร้องเรียนเพ่ือเป็นทางที่
จะเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ แต่ข้อนี้มิให้ใช้บังคับถ้าบุคคลนั้นมีอายุยังไม่ครบสิบหกปีบริบูรณ์ หรือเป็นคน
วิกลจริตไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือถ้าผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภริยาหรือผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของตนโดยตรง 

(๔) ผู้ที่ฉ้อฉลหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกท า หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วน
หรือทั้งหมดซึ่งเก่ียวกับทรัพย์มรดก หรือไม่ให้กระท าการดังกล่าวนั้น 

(๕) ผู้ที่ปลอม ท าลาย หรือปิดบังพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมด 

เจ้ามรดกอาจถอนข้อก าจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรเสียก็ได้โดยให้อภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

  
มาตรา ๑๖๐๗  การถูกก าจัดมิให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัว ผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูก

ก าจัดสืบมรดกต่อไปเหมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นตายแล้ว แต่ในส่วนทรัพย์สินซึ่งผู้สืบสันดานได้รับมรดกมาเช่นนี้ 
ทายาทท่ีว่านั้นไม่มีสิทธิที่จะจัดการและใช้ดังที่ระบุไว้ในบรรพ ๕ ลักษณะ ๒ หมวด ๓ แห่งประมวลกฎหมายนี้ 
ในกรณีเช่นนั้นให้ใช้มาตรา ๑๕๔๘ บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 



การตัดมิให้รับมรดก 

                   
  

มาตรา ๑๖๐๘  เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดง
เจตนาชัดแจ้ง 

(๑) โดยพินัยกรรม 

(๒) โดยท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน 

แต่เมื่อบุคคลใดได้ท าพินัยกรรมจ าหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าบรรดาทายาท
โดยธรรมผู้ที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก 

  
มาตรา ๑๖๐๙  การแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดกนั้นจะถอนเสียก็ได้ 
ถ้าการตัดมิให้รับมรดกนั้นได้ท าโดยพินัยกรรม จะถอนเสียได้ก็แต่โดยพินัยกรรมเท่านั้น แต่

ถ้าการตัดมิให้รับมรดกได้ท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การถอนจะท าตามแบบใดแบบหนึ่งดัง
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๐๘ (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 

  
หมวด ๔ 

การสละมรดกและอ่ืน ๆ 

                   
  

มาตรา ๑๖๑๐  ถ้ามรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์ หรือบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะ
จัดท าการงานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้ และบุคคลนั้นยังไม่มี
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการร้องขอ ก็ให้ศาลตั้ง
ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี 

[เลขมาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๖๑๑  ทายาทซึ่งเป็นผู้เยาว์ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดท าการ

งานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะท าการดังต่อไปนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมของบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี และได้รับอนุมัติจากศาล
แล้วคือ 

(๑) สละมรดก 

(๒) รับมรดกอันมีค่าภาระติดพันหรือเงื่อนไข 



[เลขมาตรา ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๖๑๒  การสละมรดกนั้น ต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือท าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ 

  
มาตรา ๑๖๑๓  การสละมรดกนั้น จะท าแต่เพียงบางส่วน หรือท าโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อน

เวลาไม่ได้ 
การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได้ 
  
มาตรา ๑๖๑๔  ถ้าทายาทสละมรดกด้วยวิธีใดโดยที่รู้อยู่ว่าการท่ีท าเช่นนั้นจะท าให้เจ้าหนี้

ของตนเสียเปรียบ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการสละมรดกนั้นเสียได้ แต่ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับ ถ้า
ปรากฏว่าในขณะที่สละมรดกนั้น บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้
เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการสละมรดกโดยเสน่หา เพียงแต่ทายาทผู้สละมรดกเป็นผู้รู้
ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้ว ที่จะขอเพิกถอนได้ 

เมื่อได้เพิกถอนการสละมรดกแล้ว เจ้าหนี้จะร้องขอให้ศาลสั่ง เพ่ือให้ตนรับมรดกแทนที่
ทายาทและในสิทธิของทายาทนั้นก็ได้ 

ในกรณีเช่นนี้ เมื่อได้ช าระหนี้ของทายาทนั้นให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ถ้าส่วนของทายาทนั้นยังมี
เหลืออยู่อีก ก็ให้ได้แก่ผู้สืบสันดานของทายาทนั้น หรือทายาทอ่ืนของเจ้ามรดก แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๖๑๕  การที่ทายาทสละมรดกนั้น มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตาย 

เมื่อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได้ตามสิทธิของ
ตน และชอบท่ีจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับส่วนแบ่งที่ผู้สละมรดกนั้นจะได้รับ แต่ผู้สืบสันดานนั้นต้องไม่ใช่ผู้ที่บิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ได้บอกสละมรดกโดยสมบูรณ์ในนามของผู้สืบสันดานนั้น 

  
มาตรา ๑๖๑๖  ถ้าผู้สืบสันดานของผู้สละมรดกได้มรดกมาดังกล่าวไว้ในมาตรา ๑๖๑๕ แล้ว 

ผู้ที่ได้สละมรดกนั้นไม่มีสิทธิในส่วนทรัพย์สินอันผู้สืบสันดานของตนได้รับมรดกมา ในอันที่จะจัดการและใช้ดังที่
ระบุไว้ในบรรพ ๕ ลักษณะ ๒ หมวด ๓ แห่งประมวลกฎหมายนี้ และให้ใช้มาตรา ๑๕๔๘ บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๖๑๗  ผู้รับพินัยกรรมคนใดสละมรดก ผู้นั้นรวมตลอดทั้งผู้สืบสันดานไม่มีสิทธิจะรับ

มรดกท่ีได้สละแล้วนั้น 

  



มาตรา ๑๖๑๘  ถ้าทายาทโดยธรรมผู้ที่ได้สละมรดกไม่มีผู้สืบสันดานที่จะรับมรดกได้ หรือ
ผู้รับพินัยกรรมได้สละมรดก ให้ปันส่วนแบ่งของผู้ที่ได้สละมรดกนั้น ๆ แก่ทายาทอ่ืนของเจ้ามรดกต่อไป 

  
มาตรา ๑๖๑๙  ผู้ใดจะสละหรือจ าหน่ายจ่ายโอนโดยประการใด ซึ่งสิทธิอันหากจะมีในภาย

หน้าในการสืบมรดกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้ 
  

ลักษณะ ๒ 

สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑๖๒๐  ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้หรือท าพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ 
ให้ปันทรัพย์มรดกท้ังหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย 

ถ้าผู้ใดตายโดยได้ท าพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจ าหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียง
บางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จ าหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๖๒๑  เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้แสดงเจตนาก าหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน 

แม้ทายาทโดยธรรมคนใดจะได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพินัยกรรม ทายาทคนนั้นก็ยังมีสิทธิที่จะเรียก
เอาส่วนโดยธรรมของตนจากทรัพย์มรดกส่วนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายโดยพินัยกรรมจนเต็มอีกก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖๒๒  พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม

ไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ 

แต่พระภิกษุนั้น อาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ 
  
มาตรา ๑๖๒๓  ทรัพย์สินของพระภิกษุท่ีได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อ

พระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะ
ได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม 

  



มาตรา ๑๖๒๔  ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตก
เป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดย
ประการใดตามกฎหมายก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖๒๕  ถ้าผู้ตายเป็นผู้สมรสแล้ว การคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตาย

กับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้เป็นไปดังนี้ 
(๑) ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายนี้ว่าด้วยการหย่าโดยยินยอมท้ังสองฝ่าย อันมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมให้บริบูรณ์ในมาตรา ๑๖๓๗ และ 
๑๖๓๘ และโดยเฉพาะต้องอยู่ในบังคับแห่งมาตรา ๑๕๑๓ ถึง ๑๕๑๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ แต่การคิดส่วน
แบ่งนั้นมีผลตั้งแต่วันที่การสมรสได้สิ้นไปด้วยเหตุความตายนั้น 

(๒) ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตาย ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งบรรพนี้ 
นอกจากมาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘ 

  
มาตรา ๑๖๒๖  เมื่อได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๒๕ (๑) แล้ว ให้คิดส่วนแบ่งทรัพย์มรดก

ระหว่างทายาทโดยธรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทรัพย์มรดกนั้นให้แบ่งแก่ทายาทตามล าดับและชั้นต่าง ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ แห่ง

ลักษณะนี้ 
(๒) ส่วนแบ่งอันจะได้แก่ทายาทในล าดับและชั้นต่าง ๆ นั้น ให้แบ่งในระหว่างบรรดาทายาท

ในล าดับและชั้นนั้น ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ แห่งลักษณะนี้ 
  
มาตรา ๑๖๒๗  บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็น

ผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
  
มาตรา ๑๖๒๘  สามีภริยาที่ร้างกัน หรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย 

มิได้สิ้นไปซึ่งสิทธิโดยธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน 

  
หมวด ๒ 

การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาท 

โดยธรรมในล าดับและชั้นต่าง ๆ 

                   
  

มาตรา ๑๖๒๙  ทายาทโดยธรรมมีหกล าดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ 
วรรค ๒ แต่ละล าดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ 



(๑) ผู้สืบสันดาน 

(๒) บิดามารดา 

(๓) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 

(๔) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 

(๕) ปู่ ย่า ตา ยาย 

(๖) ลุง ป้า น้า อา 

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 
๑๖๓๕ 

  
มาตรา ๑๖๓๐  ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสาย 

แล้วแต่กรณี ในล าดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผู้ที่อยู่ในล าดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดก
ของผู้ตายเลย 

แต่ความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับ
มรดกแทนที่กัน แล้วแต่กรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่ง
ว่าเป็นทายาทชั้นบุตร 

  
มาตรา ๑๖๓๑  ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้น บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิท

ที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดก
แทนที่ 

  
หมวด ๓ 

การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม 

ในล าดับและชั้นต่าง ๆ 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

ญาติ 

                   
  

มาตรา ๑๖๓๒  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสุดท้าย การแบ่งส่วนมรดกของ
ทายาทโดยธรรมในล าดับญาติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ แห่งหมวดนี้ 

  



มาตรา ๑๖๓๓  ทายาทโดยธรรมในล าดับเดียวกัน ในล าดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ 
นั้น ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ถ้าในล าดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด 

  
มาตรา ๑๖๓๔  ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในส่วนแบ่งของสายหนึ่ง ๆ ตาม

บทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๔ นั้น ให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกดังนี้ 
(๑) ถ้ามีผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน บุตรของผู้ตายซึ่งอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก 

ผู้สืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่ 
(๒) ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน 

(๓) ถ้าในชั้นหนึ่งมีผู้สืบสันดานคนเดียว ผู้สืบสันดานคนนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด 

  
ส่วนที่ ๒ 

คู่สมรส 

                   
  

มาตรา ๑๖๓๕  ล าดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้
เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่
สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร 

(๒) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๓) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ 
หรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) แต่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิต
อยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง 

(๓) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๔) หรือ (๖) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดก
แทนที่ หรือมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๕) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม 

(๔) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดก
ทั้งหมด 

  
มาตรา ๑๖๓๖  ถ้าเจ้ามรดกมีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์บรรพ ๕ หลายคนยังมีชีวิตอยู่ ภริยาเหล่านั้นทั้งหมดรวมกันมีสิทธิได้รับมรดกตามล าดับชั้นและส่วน
แบ่งดังระบุไว้ในมาตรา ๑๖๓๕ แต่ในระหว่างกันเองให้ภริยาน้อยแต่ละคนมีสิทธิได้รับมรดกก่ึงส่วนที่ภริยา
หลวงจะพึงได้รับ 

  



มาตรา ๑๖๓๗  ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต คู่
สมรสฝ่ายนั้นมีสิทธิรับจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัย แต่จ าต้องเอาจ านวนเบี้ยประกันภัย 
เพียงเท่าที่พิสูจน์ได้ว่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ผู้ตายจะพึงส่งใช้เป็นเบี้ยประกันภัยได้ ตามรายได้หรือฐานะของตน
โดยปกติไปชดใช้สินเดิมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง หรือสินสมรส แล้วแต่กรณี 

ถึงอย่างไรก็ดี จ านวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนตามบทบัญญัติข้างต้นนั้น รวมทั้งสิ้น
ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยได้ช าระให้ 

  
มาตรา ๑๖๓๘  เมื่อคู่สมรสทั้งสองฝ่ายได้ลงทุนออกเงินในการท าสัญญา และตามสัญญานั้น

ทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับเงินปีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกัน และเม่ือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ยัง
จะต้องได้รับเงินปีต่อไปตลอดอายุ ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ จ าต้องชดใช้สินเดิมของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือสินสมรสแล้วแต่
กรณี สุดแต่ว่าได้เอาเงินสินเดิม หรือสินสมรสไปใช้ในการลงทุนนั้น เงินที่จะต้องชดใช้สินเดิมหรือสินสมรสดังว่า
นี้ ให้ชดใช้เท่าจ านวนเงินซึ่งผู้จ่ายเงินรายปีจะเรียกให้ใช้เพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ เพ่ือผู้จ่ายจะได้จ่ายเงินรายปีให้แก่คู่
สมรสฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต่อไป 

  
หมวด ๔ 

การรับมรดกแทนที่กัน 

                   
  
มาตรา ๑๖๓๙  ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ (๖) ถึงแก่

ความตาย หรือถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดก
แทนที่ ถ้าผู้สืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแก่ความตายหรือถูกก าจัดมิให้รับมรดกเช่นเดียวกัน ก็ให้
ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ และให้มีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็น
ราย ๆ สืบต่อกันเช่นนี้ไปจนหมดสาย 

  
มาตรา ๑๖๔๐[๒๐๒]  เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา ๖๕ แห่ง

ประมวลกฎหมายนี้ ให้มีการรับมรดกแทนที่กันได้ 
  
มาตรา ๑๖๔๑  ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) หรือ (๕) ถึงแก่ความ

ตาย หรือถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้ามีทายาทในล าดับเดียวกันยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ส่วนแบ่ง
ทัง้หมดตกได้แก่ทายาทนั้นเท่านั้น ห้ามมิให้มีการรับมรดกแทนที่กันต่อไป 

  
มาตรา ๑๖๔๒  การรับมรดกแทนที่กันนั้น ให้ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรม 

  

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn202


มาตรา ๑๖๔๓  สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรง ผู้บุพการี
หามีสิทธิดังนั้นไม่ 

  
มาตรา ๑๖๔๔  ผู้สืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ได้ต่อเมื่อมีสิทธิบริบูรณ์ในการรับมรดก 

  
มาตรา ๑๖๔๕  การที่บุคคลใดสละมรดกของบุคคลอีกคนหนึ่งนั้น ไม่ตัดสิทธิของผู้สละที่จะ

รับมรดกแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นในการสืบมรดกบุคคลอ่ืน 

  
ลักษณะ ๓ 

พินัยกรรม 

                   
  

หมวด ๑ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๑๖๔๖  บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน
ของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖๔๗  การแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายนั้นย่อมท าได้ด้วยค าสั่งครั้งสุดท้าย

ก าหนดไว้ในพินัยกรรม 

  
มาตรา ๑๖๔๘  พินัยกรรมนั้นต้องท าตามแบบซึ่งระบุไว้ในหมวด ๒ แห่งลักษณะนี้ 
  
มาตรา ๑๖๔๙  ผู้จัดการมรดกซึ่งผู้ตายตั้งไว้ย่อมมีอ านาจและหน้าที่ในอันที่จะจัดการท าศพ

ของผู้ตาย เว้นแต่ผู้ตายจะได้ตั้งบุคคลอ่ืนไว้โดยเฉพาะให้จัดการดังว่านั้น 

ถ้าผู้ตายมิได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการท าศพ หรือทายาทมิได้
มอบหมายตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการท าศพ บุคคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็น
จ านวนมากที่สุด เป็นผู้มีอ านาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการท าศพ เว้นแต่ศาลจะเห็นเป็นการสมควรตั้ง
บุคคลอื่นให้จัดการเช่นนั้น ในเมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอขึ้น 

  
มาตรา ๑๖๕๐  ค่าใช้จ่ายเกิดมีหนี้เป็นคุณแก่บุคคลใดในการจัดการท าศพนั้น ให้เรียก

เอาได้ตามบุริมสิทธิที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๕๓ (๒) แห่งประมวลกฎหมายนี้ 



ถ้าการจัดการท าศพ ต้องชักช้าไปด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลผู้มีอ านาจตามความในมาตรา
ก่อนกันเงินเป็นจ านวนอันสมควรจากสินทรัพย์แห่งกองมรดกเพ่ือใช้ในการนี้ โดยให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใด
คนหนึ่งร้องต่อศาลได้ในกรณีที่ไม่ตกลงหรือคัดค้านการกันเงินจ านวนนั้น 

กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม เงินค่าใช้จ่าย หรือเงินที่กันไว้อันเกี่ยวกับการจัดการท าศพนั้น ให้
กันไว้ได้แต่เพียงจ านวนตามสมควรแก่ฐานะในสมาคมของผู้ตาย แต่จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสิทธิของ
เจ้าหนี้ของผู้ตาย 

  
มาตรา ๑๖๕๑  ภายใต้บังคับบทบัญญัติลักษณะ ๔ 

(๑) เมื่อตามข้อก าหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับทรัพย์มรดกท้ังหมดของเจ้ามรดก 
หรือตามเศษส่วน หรือตามส่วนที่เหลือแห่งทรัพย์มรดก ซึ่งมิได้แยกไว้ต่างหากเป็นพิเศษจากกองมรดก บุคคล
นั้นเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป และมีสิทธิและความรับผิดเช่นเดียวกับทายาทโดยธรรม 

(๒) เมื่อตามข้อก าหนดพินัยกรรม บุคคลใดมีสิทธิที่จะได้รับทรัพย์สินเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง 
ซึ่งเจาะจงไว้โดยเฉพาะ หรือแยกไว้ต่างหากเป็นพิเศษจากกองมรดก บุคคลนั้นเรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม
ลักษณะเฉพาะ และมีสิทธิและความรับผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้น 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้รับพินัยกรรมเป็นผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ 

  
มาตรา ๑๖๕๒  บุคคลผู้อยู่ในความปกครองนั้น จะท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่

ผู้ปกครองหรือคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องของผู้ปกครองไม่ได้จนกว่าผู้ปกครองจะได้ท าค า
แถลงการณ์ปกครองตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗๗ และมาตราต่อ ๆ ไป แห่งประมวลกฎหมายนี้เสร็จสิ้น
แล้ว 

  
มาตรา ๑๖๕๓  ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ 
ให้ใช้บทบัญญัติในวรรคก่อนบังคับแก่คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมด้วย 

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้จดข้อความแห่งพินัยกรรมที่พยานน ามาแจ้งตามมาตรา ๑๖๖๓ ให้
ถือว่าเป็นผู้เขียนพินัยกรรมตามความหมายแห่งมาตรานี้ 

  
มาตรา ๑๖๕๔  ความสามารถของผู้ท าพินัยกรรมนั้นให้พิจารณาแต่ในเวลาที่ท าพินัยกรรม

เท่านั้น 

ความสามารถของผู้รับพินัยกรรมนั้น ให้พิจารณาแต่ในเวลาที่ผู้ท าพินัยกรรมตายเท่านั้น 

  
หมวด ๒ 

แบบพินัยกรรม 

                   



  
มาตรา ๑๖๕๕  พินัยกรรมนั้น จะท าได้ก็แต่ตามแบบใดแบบหนึ่งดังที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 
  
มาตรา ๑๖๕๖  พินัยกรรมนั้น จะท าตามแบบดังนี้ก็ได้ กล่าวคือต้องท าเป็นหนังสือลงวัน 

เดือน ปี ในขณะที่ท าขึ้น และผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่ง
พยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้น
แต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการท าพินัยกรรมตามมาตรานี้ 

  
มาตรา ๑๖๕๗  พินัยกรรมนั้น จะท าเป็นเอกสารเขียนเองท้ังฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ท า

พินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความท้ังหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้น
แต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ท าด้วยมือตนเอง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ 

บทบัญญัติมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายนี้ มิให้ใช้บังคับแก่พินัยกรรมที่ท าข้ึนตามมาตรานี้ 
  
มาตรา ๑๖๕๘  พินัยกรรมนั้น จะท าเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้ กล่าวคือ 

(๑) ผู้ท าพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความท่ีตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่
กรมการอ าเภอต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน 

(๒) กรมการอ าเภอต้องจดข้อความที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้ และอ่านข้อความ
นั้นให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานฟัง 

(๓) เมื่อผู้ท าพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่าข้อความท่ีกรมการอ าเภอจดนั้นเป็นการ
ถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ท าพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ท าพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

(๔) ข้อความที่กรมการอ าเภอจดไว้นั้น ให้กรมการอ าเภอลงลายมือชื่อและลงวัน เดือน ปี ทั้ง
จดลงไว้ด้วยตนเองเป็นส าคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ท าขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา ๑ ถึง ๓ ข้างต้น แล้ว
ประทับตราต าแหน่งไว้เป็นส าคัญ 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้น
แต่ผู้ท าพินัยกรรม พยาน และกรมการอ าเภอจะได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ 

  
มาตรา ๑๖๕๙  การท าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนั้น จะท านอกท่ีว่าการอ าเภอก็ได้ 

เมื่อมีการร้องขอเช่นนั้น 

  
มาตรา ๑๖๖๐  พินัยกรรมนั้น จะท าเป็นเอกสารลับก็ได้ กล่าวคือ 

(๑) ผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม 



(๒) ผู้ท าพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้น แล้วลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น 

(๓) ผู้ท าพินัยกรรมต้องน าพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงต่อกรมการอ าเภอ และพยานอีกอย่าง
น้อยสองคน และให้ถ้อยค าต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน ถ้าพินัยกรรมนั้นผู้ท าพินัยกรรม
มิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอด ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและภูมิล าเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย 

(๔) เมื่อกรมการอ าเภอจดถ้อยค าของผู้ท าพินัยกรรมและวัน เดือน ปี ที่ท าพินัยกรรมมาแสดง
ไว้บนซองนั้นและประทับตราต าแหน่งแล้ว ให้กรมการอ าเภอผู้ท าพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้น
แตผู่้ท าพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ 

  
มาตรา ๑๖๖๑  ถ้าบุคคลผู้เป็นทั้งใบ้และหูหนวกหรือผู้ที่พูดไม่ได้ มีความประสงค์จะท า

พินัยกรรมเป็นแบบเอกสารลับ ให้ผู้นั้นเขียนด้วยตนเองบนซองพินัยกรรมต่อหน้ากรมการอ าเภอและพยานซึ่ง
ข้อความว่าพินัยกรรมที่ผนึกนั้นเป็นของตนแทนการให้ถ้อยค าดังที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๖๖๐ (๓) และถ้าหาก
มีผู้เขียนก็ให้เขียนชื่อกับภูมิล าเนาของผู้เขียนพินัยกรรมนั้นไว้ด้วย 

ให้กรมการอ าเภอจดลงไว้บนซองเป็นส าคัญว่า ผู้ท าพินัยกรรมได้ปฏิบัติตามข้อความในวรรค
ก่อนแล้ว แทนการจดถ้อยค าของผู้ท าพินัยกรรม 

  
มาตรา ๑๖๖๒  พินัยกรรมซึ่งได้ท าเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือเอกสารลับนั้น กรมการ

อ าเภอจะเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดไม่ได้ในระหว่างที่ผู้ท าพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ท าพินัยกรรมจะเรียกให้
กรมการอ าเภอส่งมอบพินัยกรรมนั้นแก่ตนในเวลาใด ๆ กรมการอ าเภอจ าต้องส่งมอบให้ 

ถ้าพินัยกรรมนั้นท าเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมือง ก่อนส่งมอบพินัยกรรม ให้กรมการอ าเภอคัด
ส าเนาพินัยกรรมไว้แล้วลงลายมือชื่อประทับตราต าแหน่งเป็นส าคัญ ส าเนาพินัยกรรมนั้นจะเปิดเผยแก่บุคคล
อ่ืนใดไม่ได้ในระหว่างที่ผู้ท าพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ 

  
มาตรา ๑๖๖๓  เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่

ก าหนดไว้ได้ เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บุคคลนั้นจะท า
พินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้ 

เพ่ือการนี้ ผู้ท าพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาก าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อยสอง
คนซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น 

พยานสองคนนั้นต้องไปแสดงตนต่อกรมการอ าเภอโดยมิชักช้าและแจ้งข้อความที่ผู้ท า
พินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้น ทั้งต้องแจ้งวัน เดือน ปี สถานที่ที่ท าพินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษนั้นไว้ด้วย 

ให้กรมการอ าเภอจดข้อความที่พยานแจ้งนั้นไว้ และพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้ 
หรือมิฉะนั้น จะให้เสมอกับการลงลายมือชื่อได้ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสอง
คน 



  
มาตรา ๑๖๖๔  ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมซึ่งท าข้ึนตามมาตราก่อนนั้นย่อมสิ้นไปเมื่อพ้น

ก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่เวลาผู้ท าพินัยกรรมกลับมาสู่ฐานะที่จะท าพินัยกรรมตามแบบอ่ืนที่ก าหนดไว้ได้ 
  
มาตรา ๑๖๖๕  เมื่อผู้ท าพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อตามมาตรา ๑๖๕๖, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐ 

จะให้เสมอกับลงลายมือชื่อได้ ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนใน
ขณะนั้น 

  
มาตรา ๑๖๖๖  บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายนี้ มิให้ใช้บังคับแก่

พยานผู้ที่จะต้องลงลายมือชื่อตามมาตรา ๑๖๕๖, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐ 

[เลขมาตรา ๙ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
บรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๖๖๗  เมื่อคนในบังคับไทยจะท าพินัยกรรมในต่างประเทศ พินัยกรรมนั้นอาจท า

ตามแบบซึ่งกฎหมายของประเทศที่ท าพินัยกรรมบัญญัติไว้ หรือตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ก็ได้ 
เมื่อท าพินัยกรรมตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ อ านาจและหน้าที่ของกรมการอ าเภอ

ตามมาตรา ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑, ๑๖๖๒, ๑๖๖๓ ให้ตกแก่บุคคลดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) พนักงานทูต หรือกงสุลฝ่ายไทย กระท าการตามขอบอ านาจของตน หรือ 

(๒) พนักงานใด ๆ ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายของต่างประเทศนั้น ๆ ที่จะรับบันทึกข้อแจ้ง
ความไว้เป็นหลักฐานได้ 

  
มาตรา ๑๖๖๘  ผู้ท าพินัยกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อความในพินัยกรรมนั้นให้พยานทราบ 

เว้นแต่กฎหมายจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๖๖๙[๒๐๓]  ในระหว่างเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะการรบหรือการสงคราม บุคคลที่

รับราชการทหารหรือท าการเกี่ยวข้องอยู่กับราชการทหาร จะท าพินัยกรรมตามแบบที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๖๕๘ มาตรา ๑๖๖๐ หรือมาตรา ๑๖๖๓ ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านั้น ให้นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั้น
สัญญาบัตรมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอ าเภอ 

บทบัญญัติวรรคก่อนให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีท่ีบุคคลที่รับราชการทหารหรือท าการเกี่ยวข้อง
อยู่กับราชการทหารท าพินัยกรรมในต่างประเทศในระหว่างที่ปฏิบัติการเพ่ือประเทศในภาวะการรบหรือการ
สงครามในต่างประเทศโดยอนุโลม และในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมี
อ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทย 
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ถ้าผู้ท าพินัยกรรมตามความในสองวรรคก่อนนั้นป่วยเจ็บหรือต้องบาดเจ็บ และอยู่ใน
โรงพยาบาล ให้แพทย์แห่งโรงพยาบาลนั้นมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรมการอ าเภอหรือพนักงานทูต หรือ
กงสุลฝ่ายไทย แล้วแต่กรณีด้วย 

  
มาตรา ๑๖๗๐  บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในการท าพินัยกรรมไม่ได้ 
(๑) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(๒) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

(๓) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง 

  
มาตรา ๑๖๗๑  เมื่อบุคคลใดนอกจากผู้ท าพินัยกรรมเป็นผู้เขียนข้อความแห่งพินัยกรรม 

บุคคลนั้นต้องลงลายมือชื่อของตนทั้งระบุว่าเป็นผู้เขียน 

ถ้าบุคคลนั้นเป็นพยานด้วย ให้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายลายมือชื่อของตน
เช่นเดียวกับพยานอ่ืน ๆ 

  
มาตรา ๑๖๗๒[๒๐๔]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลาโหม และต่างประเทศ มี

อ านาจและหน้าที่เท่าที่เก่ียวกับกระทรวงนั้น ๆ ที่จะออกกฎกระทรวง เพ่ือให้การเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
บรรพนี้ รวมทั้งก าหนดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับการนั้น 

  
หมวด ๓ 

ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม 

                   
  

มาตรา ๑๖๗๓  สิทธิและหน้าที่ใด ๆ อันเกิดขึ้นตามพินัยกรรม ให้มีผลบังคับเรียกร้องกันได้
ตั้งแต่ผู้ท าพินัยกรรมตายเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาให้มีผลบังคับ
เรียกร้องกันได้ภายหลัง 

  
มาตรา ๑๖๗๔  ถ้าข้อก าหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไข และเงื่อนไขนั้นส าเร็จเสียก่อนเวลาที่ผู้ท า

พินัยกรรมตาย หากว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน ข้อก าหนดพินัยกรรมนั้นมีผลเมื่อผู้ท าพินัยกรรมตาย หากว่าเป็น
เงื่อนไขบังคับหลัง ข้อก าหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันไร้ผล 

ถ้าเง่ือนไขบังคับก่อนส าเร็จภายหลังที่ผู้ท าพินัยกรรมตาย ข้อก าหนดพินัยกรรมมีผลตั้งแต่
เวลาเงื่อนไขส าเร็จ 

ถ้าเง่ือนไขบังคับหลังส าเร็จภายหลังที่ผู้ท าพินัยกรรมตาย ข้อก าหนดพินัยกรรมมีผลตั้งแต่
เวลาที่ผู้ท าพินัยกรรมตาย แต่ตกเป็นอันไร้ผลในเมื่อเงื่อนไขนั้นส าเร็จ 
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แต่ถ้าผู้ท าพินัยกรรมได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรมว่า ในกรณีที่กล่าวมาในสองวรรคก่อนนั้น ให้
ความส าเร็จแห่งเงื่อนไขมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่ผู้ท าพินัยกรรมตาย ก็ให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ท าพินัยกรรม
นั้น 

  
มาตรา ๑๖๗๕  เมื่อพินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับก่อน ผู้รับประโยชน์ตามข้อความแห่ง

พินัยกรรมนั้นจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่เงื่อนไข
ส าเร็จ หรือจนกว่าความส าเร็จแห่งเงื่อนไขตกเป็นอันพ้นวิสัยก็ได้ 

ถ้าศาลเห็นเป็นการสมควร จะตั้งผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการทรัพย์สินเสียเอง และเรียกให้ผู้ร้องนั้น
วางประกันตามที่สมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖๗๖  พินัยกรรมจะท าข้ึนโดยให้บุคคลใดตกอยู่ในภาระติดพันที่จะต้องก่อตั้งมูลนิธ ิ

หรือจะสั่งจัดสรรทรัพย์สินไว้โดยตรง เพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ก็ได้ 

[เลขมาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๖๗๗  เมื่อมีพินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิขึ้นตามมาตราก่อน ให้เป็นหน้าที่ของทายาทหรือ

ผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี ที่จะต้องร้องขอให้รัฐบาลให้อ านาจจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่จะได้มีข้อก าหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าบุคคลดังกล่าวแล้วมิได้ร้องขอให้รัฐบาลให้อ านาจ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดหรือ
พนักงานอัยการจะเป็นผู้ร้องขอก็ได้ 

[เลขมาตรา ๑๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๖๗๘  เมื่อมูลนิธิใดซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมได้ตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลแล้ว ให้ถือว่า

ทรัพย์สินซึ่งผู้ท าพินัยกรรมจัดสรรไว้เพื่อการนั้น ตกเป็นของนิติบุคคลนั้นตั้งแต่เวลาซึ่งพินัยกรรมมีผล เว้นแต่
จะมีข้อก าหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๖๗๙  ถ้าจัดตั้งมูลนิธิขึ้นไม่ได้ตามวัตถุที่ประสงค์ ให้ทรัพย์สินตกทอดไปตามที่ระบุ

ไว้ในพินัยกรรม 

ถ้าพินัยกรรมไม่ได้ระบุไว้ เมื่อทายาทหรือผู้จัดการมรดก หรือพนักงานอัยการ หรือบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอ ให้ศาลจัดสรรทรัพย์สินนั้นให้แก่นิติบุคคลอื่นซึ่งปรากฏว่ามีวัตถุที่ประสงค์
ใกล้ชิดที่สุดกับความประสงค์ของผู้ท าพินัยกรรม 



ถ้าหากว่าจัดสรรทรัพย์สินอย่างนี้ไม่ได้ก็ดี หรือว่ามูลนิธินั้นตั้งขึ้นไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดี ข้อก าหนดพินัยกรรมในการจัดตั้ง
มูลนิธินั้นเป็นอันไร้ผล 

  
มาตรา ๑๖๘๐  เจ้าหนี้ของผู้ท าพินัยกรรมมีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนข้อก าหนดพินัยกรรม

ซึ่งก่อตั้งมูลนิธินั้นได้เพียงเท่าที่ตนต้องเสียประโยชน์เนื่องแต่การนั้น 

  
มาตรา ๑๖๘๑  ถ้าทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมนั้นได้สูญหาย ท าลาย หรือบุบสลาย

ไป และพฤติการณ์ทั้งนี้เป็นผลให้ได้ทรัพย์สินอ่ืนมาแทน หรือได้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สิน
นั้น ผู้รับพินัยกรรมจะเรียกให้ส่งมอบของแทนซึ่งได้รับมานั้น หรือจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้
แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๖๘๒  เมื่อพินัยกรรมท าขึ้นเป็นการปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง พินัยกรรมนั้นมี

ผลเพียงจ านวนซึ่งคงค้างช าระอยู่ในเวลาที่ผู้ท าพินัยกรรมตาย เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 

ถ้ามีเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ที่ปลดให้หรือสิทธิเรียกร้องที่โอนไปนั้น ก็ให้ส่งมอบแก่
ผู้รับพินัยกรรมและให้ใช้มาตรา ๓๐๓ ถึง ๓๑๓, ๓๔๐ แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าผู้ท า
พินัยกรรมจะต้องกระท าการหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรานั้น ๆ แล้ว บุคคลผู้ต้องจัดการตาม
พินัยกรรมหรือผู้รับพินัยกรรมจะกระท าการหรือด าเนินการนั้น ๆ แทนผู้ท าพินัยกรรมก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖๘๓  พินัยกรรมที่บุคคลท าให้แก่เจ้าหนี้คนใดของตนนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 

มิได้ท าขึ้นเพ่ือช าระหนี้อันค้างช าระแก่เจ้าหนี้คนนั้น 

  
มาตรา ๑๖๘๔  เมื่อความข้อใดข้อหนึ่งในพินัยกรรมอาจตีความได้เป็นหลายนัย ให้ถือเอา

ตามนัยที่จะส าเร็จผลตามความประสงค์ของผู้ท าพินัยกรรมนั้นได้ดีที่สุด 

  
มาตรา ๑๖๘๕  ในกรณีที่ผู้ท าพินัยกรรมได้ก าหนดผู้รับพินัยกรรมไว้โดยคุณสมบัติที่ทราบตัว

แน่นอนได้ ถ้ามีบุคคลหลายคนทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติที่จะเป็นผู้รับพินัยกรรมตามที่ผู้ท าพินัยกรรมก าหนดไว้ดังนั้น
ได้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย ให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับส่วนปันเท่า ๆ กัน 

  
หมวด ๔ 

พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ 
                   



  
มาตรา ๑๖๘๖[๒๐๕]  อันว่าทรัสต์นั้น จะก่อตั้งขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินัยกรรมหรือ

ด้วยนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดี หามีผลไม่ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพ่ือการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น 

  
มาตรา ๑๖๘๗  ถ้าผู้ท าพินัยกรรมประสงค์จะยกทรัพย์สินให้แก่ผู้เยาว์ หรือผู้ซึ่งศาลได้สั่งให้

เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือแก่ผู้ซึ่งต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะเหตุ
วิกลจริต แต่ต้องการมอบการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินนั้นแก่บุคคลอ่ืนนอกจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้
อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของบุคคลเช่นนั้น ผู้ท าพินัยกรรมต้องตั้งผู้ปกครองทรัพย์ขึ้น 

การตั้งผู้ปกครองทรัพย์นี้ ห้ามมิให้ตั้งขึ้นเป็นเวลาเกินกว่าก าหนดแห่งการเป็นผู้เยาว์ หรือ
ก าหนดที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือก าหนดที่ต้องรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๖๘๘  การตั้งผู้ปกครองทรัพย์นั้น ในส่วนที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ

ใด ๆ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ย่อมไม่บริบูรณ์ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับแก่เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งแพ

และสัตว์พาหนะด้วย[๒๐๖]
 

  
มาตรา ๑๖๘๙  นอกจากบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๕๕๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ นิติบุคคล 

หรือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถบริบูรณ์ จะรับตั้งเป็นผู้ปกครองทรัพย์ก็ได้ 
  
มาตรา ๑๖๙๐  ผู้ปกครองทรัพย์นั้น ย่อมตั้งขึ้นได้โดย 

(๑) ผู้ท าพินัยกรรม 

(๒) บุคคลซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ตั้ง 

  
มาตรา ๑๖๙๑  เว้นแต่ผูท้ าพินัยกรรมจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในพินัยกรรมผู้ปกครอง

ทรัพย์จะท าพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นให้ท าการสืบแทนตนก็ได้ 
  
มาตรา ๑๖๙๒  เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน ในส่วนที่

เกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ ผู้ปกครองทรัพย์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ปกครองตามความหมายใน
บรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้ 

  
หมวด ๕ 
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การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม 

หรือข้อก าหนดพินัยกรรม 

                   
  

มาตรา ๑๖๙๓  ผู้ท าพินัยกรรมจะเพิกถอนพินัยกรรมของตนเสียทั้งหมด หรือแต่บางส่วนใน
เวลาใดก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖๙๔  ถ้าจะเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนเสียทั้งหมด หรือแต่บางส่วนด้วย

พินัยกรรมฉบับหลัง การเพิกถอนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อพินัยกรรมฉบับหลังนั้นได้ท าตามแบบใดแบบหนึ่งที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 

  
มาตรา ๑๖๙๕  ถ้าพินัยกรรมได้ท าเป็นต้นฉบับแต่ฉบับเดียว ผู้ท าพินัยกรรมอาจเพิกถอน

พินัยกรรมนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยท าลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจ 

ถ้าพินัยกรรมได้ท าเป็นต้นฉบับหลายฉบับ การเพิกถอนนั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่จะได้กระท าแก่
ต้นฉบับเหล่านั้นทุกฉบับ 

  
มาตรา ๑๖๙๖  ถ้าผู้ท าพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่ง

ข้อก าหนดพินัยกรรมใดด้วยความตั้งใจ ข้อก าหนดพินัยกรรมนั้นเป็นอันเพิกถอนไป 

วิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับ เมื่อผู้ท าพินัยกรรมได้ท าลายทรัพย์สินนั้นด้วยความตั้งใจ 

  
มาตรา ๑๖๙๗  ถ้าผู้ท าพินัยกรรมมิได้แสดงเจตนาไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน และปรากฏ

ว่าพินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังขัดกัน ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับก่อนเป็นอันเพิกถอนโดยพินัยกรรมฉบับหลัง 
เฉพาะในส่วนที่มีข้อความขัดกันนั้นเท่านั้น 

  
มาตรา ๑๖๙๘  ข้อก าหนดพินัยกรรมนั้น ย่อมตกไป 

(๑) เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ท าพินัยกรรม 

(๒) เมื่อข้อก าหนดพินัยกรรมเป็นผลใช้ได้ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งส าเร็จลง และผู้รับ
พินัยกรรมตายเสียก่อนเงื่อนไขส าเร็จ หรือปรากฏเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเงื่อนไขนั้นไม่อาจจะส าเร็จได้ 

(๓) เมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม 

(๔) เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหาย หรือถูกท าลายโดยผู้ท าพินัยกรรมมิได้ตั้งใจใน
ระหว่างที่ผู้ท าพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ท าพินัยกรรมมิได้ได้มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทน
ในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไป 

  



มาตรา ๑๖๙๙  ถ้าพินัยกรรม หรือข้อก าหนดในพินัยกรรม เกี่ยวกับทรัพย์สินรายใดเป็นอัน
ไร้ผลด้วยประการใด ๆ ทรัพย์สินรายนั้นตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือได้แก่แผ่นดิน แล้วแต่กรณี 

  
หมวด ๖ 

ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือ 

ข้อก าหนดพินัยกรรม 

                   
  

มาตรา ๑๗๐๐  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในหมวดนี้ บุคคลจะจ าหน่ายทรัพย์สินใด ๆ โดย
นิติกรรมที่มีผลในระหว่างชีวิต หรือเมื่อตายแล้ว โดยมีข้อก าหนดห้ามมิให้ผู้รับประโยชน์โอนทรัพย์สินนั้นก็ได้ 
แต่ต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกจากผู้รับประโยชน์ก าหนดไว้ ส าหรับเป็นผู้จะได้รับทรัพย์สินนั้นเป็นสิทธิ
เด็ดขาด ในเมื่อมีการละเมิดข้อก าหนดห้ามโอน 

ผู้ซึ่งก าหนดขึ้นดังกล่าวนั้นต้องเป็นผู้สามารถจะมีสิทธิต่าง ๆ ได้อยู่ในขณะที่การจ าหน่าย
ทรัพย์สินนั้นมีผลบังคับ 

ถ้ามิได้ก าหนดบุคคลที่จะเป็นผู้รับทรัพย์สินในเมื่อมีการละเมิดข้อก าหนดห้ามโอนไว้ ให้ถือว่า
ข้อก าหนดห้ามโอนนั้นเป็นอันไม่มีเลย 

  
มาตรา ๑๗๐๑  ข้อก าหนดห้ามโอนตามมาตราก่อนนั้นจะให้มีก าหนดเวลาหรือตลอดชีวิต

ของผู้รับประโยชน์ก็ได้ 
ถ้าไม่ได้ก าหนดเวลาห้ามโอนไว้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลธรรมดา ให้ถือว่า

ข้อก าหนดห้ามโอนมีระยะเวลาอยู่ตลอดชีวิตของผู้รับประโยชน์ แต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นนิติบุคคล ให้มี
ระยะเวลาเพียงสามสิบปี 

ถ้าได้ก าหนดเวลาห้ามโอนไว้ ก าหนดนั้นมิให้เกินสามสิบปี ถ้าก าหนดไว้นานกว่านั้น ก็ให้
ลดลงมาเป็นสามสิบปี 

  
มาตรา ๑๗๐๒  ข้อก าหนดห้ามโอนอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่อาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

ได้นั้น ให้ถือว่าเป็นอันไม่มีเลย 

ข้อก าหนดห้ามโอนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่
บริบูรณ์ เว้นแต่จะได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนการห้ามโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

บทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับแก่เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งแพและสัตว์พาหนะ
ด้วย[๒๐๗]

 

  
มาตรา ๑๗๐๓  พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ท าขึ้นนั้น เป็นโมฆะ  
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มาตรา ๑๗๐๔  พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถท าขึ้นนั้น เป็น

โมฆะ 

พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริต แต่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ท าข้ึนนั้น จะเป็นอันเสียเปล่าก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าในเวลาที่ท าพินัยกรรมนั้นผู้ท าจริตวิกลอยู่ 

  
มาตรา ๑๗๐๕  พินัยกรรมหรือข้อก าหนดพินัยกรรมนั้น ถ้าได้ท าข้ึนขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

มาตรา ๑๖๕๒, ๑๖๕๓, ๑๖๕๖, ๑๖๕๗, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑ หรือ ๑๖๖๓ ย่อมเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๑๗๐๖  ข้อก าหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะ 

(๑) ถ้าตั้งผู้รับพินัยกรรมไว้โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ผู้รับพินัยกรรมจ าหน่ายทรัพย์สินของเขาเอง
โดยพินัยกรรมให้แก่ผู้ท าพินัยกรรม หรือแก่บุคคลภายนอก 

(๒) ถ้าก าหนดบุคคลซึ่งไม่อาจที่จะทราบตัวแน่นอนได้เป็นผู้รับพินัยกรรม แต่ผู้รับพินัยกรรม
ตามพินัยกรรมลักษณะเฉพาะนั้น อาจก าหนดโดยให้บุคคลใดคนหนึ่งเป็นผู้ระบุเลือกเอาจากบุคคลอ่ืนหลายคน 
หรือจากบุคคลอ่ืนหมู่ใดหมู่หนึ่ง ซึ่งผู้ท าพินัยกรรมระบุไว้ก็ได้ 

(๓) ถ้าทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมระบุไว้ไม่ชัดแจ้งจนไม่อาจที่จะทราบแน่นอนได้ หรือถ้า
ให้บุคคลใดคนหนึ่งก าหนดให้มากน้อยเท่าใดตามแต่ใจ 

  
มาตรา ๑๗๐๗  ถ้าข้อก าหนดพินัยกรรมตั้งผู้รับพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรม

จ าหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นแก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอันไม่มีเลย 

  
มาตรา ๑๗๐๘  เมื่อผู้ท าพินัยกรรมตายแล้ว บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะร้องขอให้

ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งได้ท าข้ึนเพราะเหตุข่มขู่ก็ได้ แต่หากผู้ท าพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ต่อมาเกินหนึ่งปีนับ
แต่ผู้ท าพินัยกรรมพ้นจากการข่มขู่แล้ว จะมีการร้องขอเช่นว่านั้นไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๗๐๙  เมื่อผู้ท าพินัยกรรมตายแล้ว บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะร้องขอให้

ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรมซึ่งได้ท าข้ึนเพราะส าคัญผิดหรือกลฉ้อฉลได้ก็ต่อเมื่อความส าคัญผิดหรือกลฉ้อฉลนั้น
ถึงขนาด ซึ่งถ้ามิได้มีความส าคัญผิดหรือกลฉ้อฉลเช่นนั้น พินัยกรรมนั้นก็จะมิได้ท าขึ้น  

ความในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับ แม้ถึงว่ากลฉ้อฉลนั้น บุคคลซึ่งมิใช่เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
พินัยกรรมได้ก่อขึ้น 

แต่พินัยกรรมซึ่งได้ท าขึ้นโดยส าคัญผิดหรือกลฉ้อฉลย่อมมีผลบังคับได้ เมื่อผู้ท าพินัยกรรมมิได้
เพิกถอนพินัยกรรมนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่ที่ได้รู้ถึงการส าคัญผิดหรือกลฉ้อฉลนั้น 

  



มาตรา ๑๗๑๐  คดีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อก าหนดพินัยกรรมนั้น มิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดดังนี้ 
(๑) สามเดือนภายหลังที่ผู้ท าพินัยกรรมตาย ในกรณีท่ีโจทก์รู้เหตุแห่งการที่จะขอให้เพิกถอน

ได้ ในระหว่างที่ผู้ท าพินัยกรรมมีชีวิตอยู่ หรือ 

(๒) สามเดือนภายหลังที่โจทก์ได้รู้เหตุเช่นนั้นในกรณีอ่ืนใด 

แต่ถ้าโจทก์ไม่รู้ว่ามีข้อก าหนดพินัยกรรมอันกระทบกระทั่งถึงส่วนได้เสียของตน แม้ว่าโจทก์
จะได้รู้เหตุแห่งการที่จะขอให้เพิกถอนได้ก็ดี อายุความสามเดือนให้เริ่มนับแต่ขณะที่โจทก์รู้หรือควรจะได้รู้ว่ามี
ข้อก าหนดพินัยกรรมนั้น 

แต่อย่างไรก็ดี ห้ามมิให้ฟ้องคดีเช่นนี้เมื่อพ้นสิบปีนับแต่ผู้ท าพินัยกรรมตาย 

  
ลักษณะ ๔ 

วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก 

                   
  

หมวด ๑ 

ผู้จัดการมรดก 

                   
  

มาตรา ๑๗๑๑  ผู้จัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งข้ึนโดยพินัยกรรมหรือโดยค าสั่ง
ศาล 

  
มาตรา ๑๗๑๒  ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งขึ้นได้ 
(๑) โดยผู้ท าพินัยกรรมเอง 

(๒) โดยบุคคลซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรม ให้เป็นผู้ตั้ง 

  
มาตรา ๑๗๑๓  ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้ง

ผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราช

อาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์ 
(๒) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องใน

การจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก 

(๓) เมื่อข้อก าหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ 



การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อก าหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อก าหนดพินัยกรรม และ
ถ้าไม่มีข้อก าหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพ่ือประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยค านึงถึงเจตนาของ
เจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๗๑๔  เมื่อศาลตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกเพ่ือการใดโดยเฉพาะ ผู้นั้นไม่จ าต้องท า

บัญชีทรัพย์มรดก เว้นแต่จะจ าเป็นเพื่อการนั้น หรือศาลสั่งให้ท า 

  
มาตรา ๑๗๑๕  ผู้ท าพินยักรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ 
เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน ถ้ามีผู้จัดการมรดกหลายคน แต่ผู้จัดการ

เหล่านั้นบางคนไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ และยังมีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่แต่คนเดียว ผู้นั้นมีสิทธิที่จะ
จัดการมรดกได้โดยล าพัง แต่ถ้ามีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่หลายคน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้จัดการเหล่านั้นแต่ละ
คนจะจัดการโดยล าพังไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๗๑๖  หน้าที่ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง ให้เริ่มนับแต่วันที่ได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังค าสั่ง

ศาลแล้ว 

  
มาตรา ๑๗๑๗  ในเวลาใด ๆ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกตาย แต่ต้องเป็นเวลา

ภายหลังที่เจ้ามรดกตายแล้วสิบห้าวัน ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่ง จะแจ้งความถามไปยังผู้ที่ถูกตั้ง
เป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมว่าจะรับเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ก็ได้ 

ถ้าผู้ที่ได้รับแจ้งความมิได้ตอบรับเป็นผู้จัดการมรดกภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันรับแจ้งความ
นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิเสธ แต่การรับเป็นผู้จัดการมรดกนั้น จะท าภายหลังหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกตายไม่ได้ 
เว้นแต่ศาลจะอนุญาต 

  
มาตรา ๑๗๑๘  บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ 
(๑) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(๒) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

(๓) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๗๑๙  ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะท าการอันจ าเป็น เพ่ือให้การเป็นไปตาม

ค าสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพ่ือจัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพ่ือแบ่งปันทรัพย์มรดก 

  



มาตรา ๑๗๒๐  ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐๙ ถึง ๘๑๒, 
๘๑๙, ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายนี้โดยอนุโลม และเมื่อเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ใช้มาตรา ๘๓๑ บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๑๗๒๑  ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิที่จะได้รับบ าเหน็จจากกองมรดก เว้นแต่พินัยกรรม 

หรือทายาทโดยจ านวนข้างมากจะได้ก าหนดให้ไว้ 
  
มาตรา ๑๗๒๒  ผู้จัดการมรดกจะท านิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกอง

มรดกหาได้ไม่ เว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้ หรือได้รับอนุญาตจากศาล 

  
มาตรา ๑๗๒๓  ผู้จัดการมรดกต้องจัดการโดยตนเอง เว้นแต่จะท าการโดยตัวแทนได้ตาม

อ านาจที่ให้ไว้ชัดแจ้งหรือโดยปริยายในพินัยกรรม หรือโดยค าสั่งศาล หรือในพฤติการณ์เพ่ือประโยชน์แก่กอง
มรดก 

  
มาตรา ๑๗๒๔  ทายาทย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันผู้จัดการ

มรดกได้ท าไปภายในขอบอ านาจในฐานะท่ีเป็นผู้จัดการมรดก 

ถ้าผู้จัดการมรดกเข้าท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างใด ๆ หรือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนใด อันบุคคลภายนอกได้ให้ หรือได้ให้ค ามั่นว่าจะให้เป็นลาภส่วนตัว ทายาทหาต้องผูกพันไม่ 
เว้นแต่ทายาทจะได้ยินยอมด้วย 

  
มาตรา ๑๗๒๕  ผู้จัดการมรดกต้องสืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผู้มีส่วนได้เสียและแจ้งไปให้ทราบ

ถึงข้อก าหนดพินัยกรรมที่เก่ียวกับผู้มีส่วนได้เสียนั้นภายในเวลาอันสมควร 

  
มาตรา ๑๗๒๖  ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคน การท าการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้อง

ถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อก าหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอ่ืน ถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ ก็
ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด 

  
มาตรา ๑๗๒๗  ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก เพราะ

เหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ท าการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุอย่างอ่ืนที่สมควรก็ได้ แต่ต้องร้องขอเสียก่อนที่
การปันมรดกเสร็จสิ้นลง 

แม้ถึงว่าจะได้เข้ารับต าแหน่งแล้วก็ดี ผู้จัดการมรดกจะลาออกจากต าแหน่งโดยมีเหตุอัน
สมควรก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล 

  



มาตรา ๑๗๒๘  ผู้จัดการมรดกต้องลงมือจัดท าบัญชีทรัพย์มรดกภายในสิบห้าวัน 

(๑) นับแต่เจ้ามรดกตาย ถ้าในขณะนั้นผู้จัดการมรดกได้รู้ถึงการตั้งแต่งตามพินัยกรรมที่
มอบหมายไว้แก่ตน หรือ 

(๒) นับแต่วันที่เริ่มหน้าที่ผู้จัดการมรดกตามมาตรา ๑๗๒๖ ในกรณีที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการ
มรดก หรือ 

(๓) นับแต่วันที่ผู้จัดการมรดกรับเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอ่ืน 

  
มาตรา ๑๗๒๙  ผู้จัดการมรดกต้องจัดท าบัญชีทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับ

แต่เวลาที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗๒๘ แต่ก าหนดเวลานี้ เมื่อผู้จัดการมรดกร้องขอก่อนสิ้นก าหนดเวลาหนึ่งเดือน 
ศาลจะอนุญาตให้ขยายต่อไปอีกก็ได้ 

บัญชีนั้นต้องท าต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นด้วย 

บุคคลซึ่งจะเป็นพยานในการท าพินัยกรรมไม่ได้ตามมาตรา ๑๖๗๐ จะเป็นพยานในการท า
บัญชีใด ๆ ที่ต้องท าข้ึนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๗๓๐  ให้น ามาตรา ๑๕๖๓, ๑๕๖๔ วรรค ๑ และ ๒ และ ๑๕๖๕ แห่งประมวล

กฎหมายนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในระหว่างทายาทกับผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมและในระหว่างศาลกับ
ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง 

  
มาตรา ๑๗๓๑  ถ้าผู้จัดการมรดกมิได้จัดท าบัญชีภายในเวลาและตามแบบที่ก าหนดไว้ หรือถ้า

บัญชีนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่ศาล เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการทุจริต หรือความไม่สามารถ
อันเห็นประจักษ์ของผู้จัดการมรดก ศาลจะถอนผู้จัดการมรดกเสียก็ได้ 

  
มาตรา ๑๗๓๒  ผู้จัดการมรดกต้องจัดการตามหน้าที่และท ารายงานแสดงบัญชีการจัดการ

และแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๗๒๘ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรม ทายาทโดย
จ านวนข้างมาก หรือศาลจะได้ก าหนดเวลาให้ไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๗๓๓  การให้อนุมัติ การปลดเปลื้องความรับผิด หรือข้อตกลงอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับ

รายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๓๒ นั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อรายงานแสดงบัญชี
นั้นได้ส่งมอบล่วงหน้าแก่ทายาทพร้อมด้วยเอกสารอันเกี่ยวกับการนั้นไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนแล้ว 

คดีเก่ียวกับการจัดการมรดกนั้น มิให้ทายาทฟ้องเกินกว่าห้าปีนับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุด
ลง 

  
หมวด ๒ 



การรวบรวมจ าหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน 

และการช าระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก 

                   
  

มาตรา ๑๗๓๔  เจ้าหนี้กองมรดกชอบแต่จะได้รับการช าระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดก
เท่านั้น 

  
มาตรา ๑๗๓๕  ทายาทจ าต้องบอกทรัพย์มรดกและหนี้สินของผู้ตายตามที่ตนรู้ทั้งหมดแก่

ผู้จัดการมรดก 

  
มาตรา ๑๗๓๖  ตราบใดที่เจ้าหนี้กองมรดก หรือผู้รับพินัยกรรมที่ปรากฏตัว ยังไม่ได้รับช าระ

หนี้ หรือส่วนได้ตามพินัยกรรมแล้วทุกคน ให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังคงอยู่ในระหว่างจัดการ 

ในระหว่างเวลาเช่นว่านั้น ผู้จัดการมรดกชอบท่ีจะท าการใด ๆ ในทางจัดการตามที่จ าเป็นได้ 
เช่นฟ้องคดีหรือแก้ฟ้องในศาลและอ่ืน ๆ อนึ่ง ผู้จัดการมรดกต้องท าการทุกอย่างตามที่จ าเป็น เพ่ือเรียกเก็บ
หนี้สินซึ่งค้างช าระอยู่แก่กองมรดกภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะท าได้ และเมื่อเจ้าหนี้กองมรดกได้รับช าระหนี้
แล้ว ผู้จัดการมรดกต้องท าการแบ่งปันมรดก 

  
มาตรา ๑๗๓๗  เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาทคนใดก็ได้ แต่ถ้ามีผู้จัดการ

มรดก ให้เจ้าหนี้เรียกเข้ามาในคดีด้วย 

  
มาตรา ๑๗๓๘  ก่อนแบ่งมรดก เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับช าระหนี้เต็มจ านวนจากกองมรดก

ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ทายาทคนหนึ่ง ๆ อาจเรียกให้ช าระหนี้จากทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก หรือให้เอาเป็นประกัน
ก็ได้จนถึงเวลาแบ่งมรดก 

เมื่อแบ่งมรดกแล้ว เจ้าหนี้อาจเรียกให้ทายาทคนใดคนหนึ่งช าระหนี้ได้เพียงไม่เกินทรัพย์
มรดกท่ีทายาทคนนั้นได้รับไป ในกรณีเช่นนี้ ทายาทคนใดซึ่งได้ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้กองมรดกเกินกว่าส่วนที่ตน
จะต้องเฉลี่ยใช้หนี้ ทายาทคนนั้นมีสิทธิไล่เบี้ยจากทายาทคนอื่นได้ 

  
มาตรา ๑๗๓๙  ให้ช าระหนี้ที่กองมรดกค้างช าระตามล าดับต่อไปนี้ และตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยบุริมสิทธิ โดยต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิพิเศษตามประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และบรรดาเจ้าหนี้ที่มีประกันโดยการจ าน าหรือการจ านอง 

(๑) ค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการท าศพเจ้ามรดก 

(๓) ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างช าระอยู่ 



(๔) ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างช าระแก่เสมียน คนใช้และคนงาน 

(๕) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นประจ าวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก 

(๖) หนี้สินสามัญของเจ้ามรดก 

(๗) บ าเหน็จของผู้จัดการมรดก 

  
มาตรา ๑๗๔๐  เว้นแต่เจ้ามรดกหรือกฎหมายจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้จัดสรร

ทรัพย์สินของเจ้ามรดกเพ่ือช าระหนี้ตามล าดับต่อไปนี้ 
(๑) ทรัพย์สินนอกจากอสังหาริมทรัพย์ 
(๒) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดสรรไว้ชัดแจ้งในพินัยกรรมว่าส าหรับช าระหนี้ถ้าหากว่ามีทรัพย์สิน

เช่นนั้น 

(๓) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งทายาทโดยธรรมชอบที่จะได้รับในฐานะเช่นนั้น 

(๔) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้ามรดกท าพินัยกรรมให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยมีเงื่อนไขว่า ผู้นั้นต้องช าระ
หนี้ของเจ้ามรดก 

(๕) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้ามรดกท าพินัยกรรมให้โดยลักษณะทั่วไปดังบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๖๕๑ 

(๖) ทรัพย์สินเฉพาะอย่างซึ่งเจ้ามรดกท าพินัยกรรมให้โดยลักษณะเฉพาะดังบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๖๕๑ 

ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้จัดสรรไว้ตามความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ให้เอาออกขาย
ทอดตลาด แต่ทายาทคนใดคนหนึ่งอาจมิให้มีการขายเช่นว่านั้นได้ โดยช าระราคาทรัพย์สินนั้นทั้งหมด หรือแต่
บางส่วนตามที่ผู้ตีราคาซึ่งศาลตั้งขึ้นได้ก าหนดให้ จนพอแก่จ านวนที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 

  
มาตรา ๑๗๔๑  เจ้าหนี้กองมรดกคนใดคนหนึ่ง จะคัดค้านการขายทอดตลาดหรือการตีราคา

ทรัพย์สินดังระบุไว้ในมาตราก่อน โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองก็ได้ ถ้าเจ้าหนี้ได้ร้องคัดค้านแล้ว ยังได้กระท า
การขายทอดตลาด หรือตีราคาไป จะยกการขายทอดตลาดหรือตีราคานั้นขึ้นยันต่อเจ้าหนี้ผู้ร้องคัดค้านแล้วนั้น
หาได้ไม่ 

  
มาตรา ๑๗๔๒  ถ้าในการช าระหนี้ซึ่งค้างช าระอยู่แก่ตน เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้รับตั้งใน

ระหว่างที่ผู้ตายมีชีวิตอยู่ ให้เป็นผู้รับประโยชน์ในการประกันชีวิต เจ้าหนี้คนนั้นชอบที่จะได้รับเงินทั้งหมด ซึ่ง
ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกัน อนึ่ง เจ้าหนี้เช่นว่านั้น จ าต้องส่งเบี้ยประกันภัยคืนเข้ากองมรดกก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้คน
อ่ืน ๆ พิสูจน์ได้ว่า 

(๑) การที่ผู้ตายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยวิธีดังกล่าวมานั้นเป็นการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 
๒๓๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ และ 

(๒) เบี้ยประกันภัยเช่นว่านั้น เป็นจ านวนสูงเกินส่วนเมื่อเทียบกับรายได้หรือฐานะของผู้ตาย 



ถึงอย่างไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนเข้ากองมรดกนั้นต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้
รับประกันช าระให้ 

  
มาตรา ๑๗๔๓  ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมโดยลักษณะทั่วไปไม่จ าต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในพินัยกรรมลักษณะเฉพาะเกินกว่าจ านวนทรัพย์มรดกที่ตนได้รับ 

  
มาตรา ๑๗๔๔  ผู้จัดการมรดกไม่จ าต้องส่งมอบทรัพย์มรดกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งทรัพย์

มรดกให้แก่ทายาทก่อนปีหนึ่งนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เว้นแต่เจ้าหนี้กองมรดกและผู้รับพินัยกรรม
ที่ปรากฏตัวได้รับช าระหนี้และส่วนได้ตามพินัยกรรมแล้วทุกคน 

  
หมวด ๓ 

การแบ่งมรดก 

                   
  

มาตรา ๑๗๔๕  ถ้ามีทายาทหลายคน ทายาทเหล่านั้นมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดก
ร่วมกันจนกว่าจะได้แบ่งมรดกกันเสร็จแล้ว และให้ใช้มาตรา ๑๓๕๖ ถึงมาตรา ๑๓๖๖ แห่งประมวลกฎหมายนี้
บังคับ เพียงเท่าท่ีไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งบรรพนี้ 

  
มาตรา ๑๗๔๖  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย หรือข้อความในพินัยกรรมถ้าหากมี ให้สันนิษฐาน

ไว้ก่อนว่า ผู้เป็นทายาทด้วยกันมีส่วนเท่ากันในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 

  
มาตรา ๑๗๔๗  การที่ทายาทคนใดได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด หรือประโยชน์อย่างอ่ืน

ใดจากเจ้ามรดกโดยการให้ หรือโดยการอย่างอ่ืนใด ซึ่งท าให้โดยเสน่หาในระหว่างเวลาที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่
นั้น หาท าให้สิทธิในการแบ่งปันทรัพย์มรดกของทายาทคนนั้น ต้องเสื่อมเสียไปแต่โดยประการใดไม่ 

  
มาตร ๑๗๔๘  ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซ่ึงยังมิได้แบ่งกัน ทายาทคนนั้นมีสิทธิที่

จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้นได้ แม้ว่าจะล่วงพ้นก าหนดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ แล้วก็ด ี

สิทธิที่จะเรียกให้แบ่งทรัพย์มรดกตามวรรคก่อน จะตัดโดยนิติกรรมเกินคราวละสิบปีไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๗๔๙  ถ้ามีคดีฟ้องเรียกทรัพย์มรดก ผู้ซึ่งอ้างว่าตนเป็นทายาทมีสิทธิในทรัพย์มรดก

นั้น จะร้องสอดเข้ามาในคดีก็ได้ 
แต่ศาลจะเรียกทายาทอ่ืน นอกจากคู่ความ หรือผู้ร้องสอด ให้เข้ามารับส่วนแบ่ง หรือกันส่วน

แห่งทรัพย์มรดกไว้เพ่ือทายาทอ่ืนนั้นไม่ได้ 



  
มาตรา ๑๗๕๐  การแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้น อาจท าได้โดยทายาทต่างเข้าครอบครอง

ทรัพย์สินเป็นส่วนสัด หรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาท 

ถ้าการแบ่งปันมิได้เป็นไปตามวรรคก่อน แต่ได้ท าโดยสัญญา จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
เว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็น
ส าคัญ ในกรณีเช่นนี้ให้น ามาตรา ๘๕๐, ๘๕๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยประนีประนอมยอมความมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗๕๑  ภายหลังที่ได้แบ่งมรดกกันแล้ว ถ้าทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง

ทายาทคนใดคนหนึ่งได้รับตามส่วนแบ่งปันนั้น หลุดมือไปจากทายาทคนนั้นเนื่องจากการรอนสิทธิ ทายาทคน
อ่ืน ๆ จ าต้องใช้ค่าทดแทน 

หนี้เช่นว่านั้น เป็นอันระงับเมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือการรอนสิทธิเป็นผล
เนื่องมาจากความผิดของทายาทผู้ถูกรอนสิทธิ หรือเนื่องมาจากเหตุซึ่งเกิดข้ึนภายหลังการแบ่งปัน 

ทายาทคนอ่ืน ๆ ต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ทายาทผู้ถูกรอนสิทธิตามส่วนแห่งส่วนแบ่งของตน 
แต่ให้หักจ านวนที่เป็นส่วนเฉลี่ย ซึ่งทายาทผู้ถูกรอนสิทธิจะต้องออกกับเขาด้วยนั้นออกเสีย แต่ถ้าทายาทคนใด
คนหนึ่งเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัว ทายาทคนอื่น ๆ ต้องรับผิดในส่วนของทายาทคนนั้นตามส่วนเฉลี่ยเช่นเดียวกัน 
แต่ให้หักจ านวนที่เป็นส่วนเฉลี่ยซึ่งทายาทผู้ที่จะได้รับค่าทดแทนจะต้องออกแทนทายาทผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
นั้นออกเสีย 

บทบัญญัติในวรรคก่อน ๆ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ 

  
มาตรา ๑๗๕๒  คดีฟ้องให้รับผิดเนื่องจากการรอนสิทธิตามมาตรา ๑๗๕๑ นั้น มิให้ฟ้องเมื่อ

พ้นก าหนดสามเดือนนับแต่เมื่อถูกรอนสิทธิ 
  

ลักษณะ ๕ 

มรดกท่ีไม่มีผู้รับ 

                   
  

มาตรา ๑๗๕๓  ภายใต้บังคับแห่งสิทธิของเจ้าหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดย
ไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่
แผ่นดิน 

  
ลักษณะ ๖ 

อายุความ 



                   
  

มาตรา ๑๗๕๔  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับ
แต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก 

คดีฟ้องเรียกตามข้อก าหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับ
พินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม 

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมี
ต่อเจ้ามรดกมีก าหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้
รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก 

ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามท่ีว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นก าหนดสิบปี
นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย 

[เลขมาตรา ๑๙๓/๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
บรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕] 

  
มาตรา ๑๗๕๕  อายุความหนึ่งปีนั้น จะยกขึ้นต่อสู้ได้ก็แต่โดยบุคคลซึ่งเป็นทายาท หรือ

บุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาท หรือโดยผู้จัดการมรดก 

 


