
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

ข้อความเบื �องต้น 
 

          มาตรา 1  กฎหมายนี ให้เรียกวา่ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
          มาตรา 2  ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี ตั งแตว่นัที  1 เดือนมกราคม  พระพทุธศกัราช 2468 เป็นต้นไป 
          มาตรา 3  ตั งแตว่นัที ใช้ประมวลกฎหมายนี สบืไป ให้ยกเลกิบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบงัคบัอื น ๆ ในสว่นที มี
บญัญตัิไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี หรือซึ งแย้งกบับทแหง่ประมวลกฎหมายนี  
                                  

บรรพ 1 
หลักทั"วไป 

 
ลักษณะ 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 4  กฎหมายนั น  ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ งต้องด้วยบทบญัญตัิใด ๆ แหง่กฎหมายตามตวัอกัษร  หรือตาม
ความมุง่หมายของบทบญัญตัินั น ๆ 
          เมื อไมม่ีบทกฎหมายที จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉยัคดีนั นตามจารีตประเพณีแหง่ท้องถิ น ถ้าไมม่จีารีตประเพณี
เช่นวา่นั น ให้วินิจฉยัคดีอาศยัเทียบบทกฎหมายที ใกล้เคียงอยา่งยิ ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั นก็ไมม่ีด้วย ให้วินิจฉยัตาม
หลกักฎหมายทั วไป 
          มาตรา 5  ในการใช้สทิธิแหง่ตนก็ดี ในการชําระหนี ก็ดี บคุคลทกุคนต้องกระทําโดยสจุริต 
          มาตรา 6  ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ บคุคลทกุคนกระทําการโดยสจุริต 
          มาตรา 7  ถ้าจะต้องเสยีดอกเบี ยแก่กนัและมิได้กําหนดอตัราดอกเบี ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอนัชดัแจ้ง 
ให้ใช้อตัราร้อยละเจ็ดครึ งตอ่ปี 
          มาตรา 8  คําวา่ "เหตสุดุวสิยั"  หมายความวา่ เหตใุด ๆ อนัจะเกิดขึ นก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี เป็นเหตทีุ ไมอ่าจป้องกนั
ได้แม้ทั งบคุคลผู้ ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตนุั น จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพงึคาดหมายได้จาก
บคุคลในฐานะและภาวะเช่นนั น 
          มาตรา 9  เมื อมกิีจการอนัใดซึ งกฎหมายบงัคบัให้ทําเป็นหนงัสอื บคุคลผู้จะต้องทําหนงัสอืไมจํ่าเป็นต้องเขียนเอง  
แตห่นงัสอืนั นต้องลงลายมือชื อของบคุคลนั น 
          ลายพิมพ์นิ วมือ แกงได ตราประทบั หรือเครื องหมายอื นทํานองเช่นวา่นั นที ทําลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื อ 
หากมีพยานลงลายมือชื อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอกบัลงลายมือชื อ 
          ความในวรรคสองไมใ่ช้บงัคบัแก่การลงลายพิมพ์นิ วมือ แกงได ตราประทบั หรือเครื องหมายอื นทํานองเช่นวา่นั น  
ซึ งทําลงในเอกสารที ทําตอ่หน้าพนกังานเจ้าหน้าที  
          มาตรา 10  เมื อความข้อใดข้อหนึ งในเอกสารอาจตีความได้สองนยันยัไหนจะทําให้เป็นผลบงัคบัได้ ให้ถือเอาตาม
นยันั นดีกวา่ที จะถือเอานยัที ไร้ผล 
          มาตรา 11  ในกรณีที มีข้อสงสยั   ให้ตีความไปในทางที เป็นคณุแก่คูก่รณีฝ่ายซึ งจะเป็นผู้ ต้องเสยีในมลูหนี นั น 



          มาตรา 12  ในกรณีที จํานวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้ทั งตวัอกัษรและตวัเลข ถ้าตวัอกัษรกบัตวัเลขไม่
ตรงกนั และมิอาจหยั งทราบเจตนาอนัแท้จริงได้ ให้ถือเอาจํานวนเงินหรือปริมาณที เป็นตวัอกัษรเป็นประมาณ 
          มาตรา 13  ถ้าจํานวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้เป็นตวัอกัษรหลายแหง่ หรือเป็นตวัเลขหลายแหง่  แตที่ 
แสดงไว้หลายแหง่นั นไมต่รงกนั และมิอาจหยั งทราบเจตนาอนัแท้จริงได้ ให้ถือเอาจํานวนเงินหรือปริมาณน้อยที สดุเป็น
ประมาณ 
          มาตรา 14  ในกรณีที เอกสารทําขึ นไว้หลายภาษา ไมว่า่จะเป็นฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ตามโดยมีภาษาไทย
ด้วย ถ้าข้อความในหลายภาษานั นแตกตา่งกนั   และมิอาจหยั งทราบเจตนาของคูก่รณีได้วา่จะใช้ภาษาใดบงัคบัให้ถือตาม
ภาษาไทย 
 

ลักษณะ 2 
บุคคล 

 
หมวด 1 

บุคคลธรรมดา 
 

ส่วนที" 1 
สภาพบุคคล 

 
          มาตรา 15  สภาพบคุคลยอ่มเริ มแตเ่มื อคลอดแล้วอยูร่อดเป็นทารกและสิ นสดุลงเมื อตาย 
          ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสทิธิตา่ง ๆ ได้ หากวา่ภายหลงัคลอดแล้วอยูร่อดเป็นทารก 
          มาตรา 16  การนบัอายขุองบคุคล ให้เริ มนบัแตว่นัเกิด ในกรณีที รู้วา่เกิดในเดือนใดแตไ่มรู้่วนัเกิด ให้นบัวนัที หนึ ง
แหง่เดือนนั นเป็นวนัเกิด แตถ้่าพ้นวิสยัที จะหยั งรู้เดือนและวนัเกิดของบคุคลใด ให้นบัอายบุคุคลนั นตั งแตว่นัต้นปีปฏิทิน ซึ ง
เป็นปีที บคุคลนั นเกิด 
          มาตรา 17  ในกรณีบคุคลหลายคนตายในเหตภุยนัตรายร่วมกนัถ้าเป็นการพ้นวิสยัที จะกําหนดได้วา่คนไหนตาย
ก่อนหลงั  ให้ถือวา่ตายพร้อมกนั 
          มาตรา 18  สทิธิของบคุคลในการที จะใช้นามอนัชอบที จะใช้ได้นั นถ้ามีบคุคลอื นโต้แย้งก็ดี หรือบคุคลผู้ เป็นเจ้าของ
นามนั นต้องเสื อมเสยีประโยชน์เพราะการที มีผู้ อื นมาใช้นามเดียวกนัโดยมิได้รับอํานาจให้ใช้ได้ก็ดบีคุคลผู้ เป็นเจ้าของนาม
จะเรียกให้บคุคลนั นระงบัความเสยีหายก็ได้ ถ้าและเป็นที พงึวิตกวา่จะต้องเสยีหายอยูส่บืไป จะร้องขอตอ่ศาลให้สั งห้ามก็
ได้ 
 

ส่วนที" 2 
ความสามารถ 

 
          มาตรา 19  บคุคลยอ่มพ้นจากภาวะผู้ เยาว์และบรรลนิุติภาวะเมื อมีอายยุี สบิปีบริบรูณ์ 
          มาตรา 20  ผู้ เยาว์ยอ่มบรรลนิุติภาวะเมื อทําการสมรส หากการสมรสนั นได้ทําตามบทบญัญตัิมาตรา 1448 



          มาตรา 21  ผู้ เยาว์จะทํานิติกรรมใด ๆ  ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที ผู้ เยาว์ได้ทํา
ลงปราศจากความยินยอมเช่นวา่นั นเป็นโมฆียะ เว้นแตจ่ะบญัญตัไิว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 22  ผู้ เยาว์อาจทําการใด ๆ ได้ทั งสิ น หากเป็นเพียงเพื อจะได้ไปซึ งสทิธิอนัใดอนัหนึ ง หรือเป็นการเพื อให้หลดุ
พ้นจากหน้าที อนัใดอนัหนึ ง 
          มาตรา 23  ผู้ เยาว์อาจทําการใด ๆ ได้ทั งสิ น ซึ งเป็นการต้องทําเองเฉพาะตวั 
          มาตรา 24  ผู้ เยาว์อาจทําการใด ๆ ได้ทั งสิ น  ซึ งเป็นการสมแก่ฐานานรูุปแหง่ตน และเป็นการอนัจําเป็นในการดํารง
ชีพตามสมควร 
          มาตรา 25  ผู้ เยาว์อาจทําพินยักรรมได้เมื ออายสุบิห้าปีบริบรูณ์ 
          มาตรา 26  ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนญุาตให้ผู้ เยาว์จําหนา่ยทรัพย์สนิเพื อการอนัใดอนัหนึ งอนัได้ระบไุว้ ผู้ เยาว์จะ
จําหนา่ยทรัพย์สนินั นเป็นประการใดภายในขอบของการที ระบไุว้นั นก็ทําได้ตามใจสมคัร อนึ ง ถ้าได้รับอนญุาตให้จําหนา่ย
ทรัพย์สนิโดยมิได้ระบวุา่เพื อการอนัใด   ผู้ เยาว์ก็จําหนา่ยได้ตามใจสมคัร 
          มาตรา 27  ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้ เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื น หรือใน
การทําสญัญาเป็นลกูจ้างในสญัญาจ้างแรงงานได้  ในกรณีที ผู้แทนโดยชอบธรรมไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่เีหตอุนั
สมควร ผู้ เยาว์อาจร้องขอตอ่ศาลให้สั งอนญุาตได้ 
          ในความเกี ยวพนักบัการประกอบธุรกิจหรือการจ้างแรงงานตามวรรคหนึ งให้ผู้ เยาว์มีฐานะเสมือนดงับคุคลซึ งบรรลุ
นิติภาวะแล้ว 
          ถ้าการประกอบธุรกิจหรือการทํางานที ได้รับความยินยอมหรือที ได้รับอนญุาตตามวรรคหนึ ง  ก่อให้เกิดความ
เสยีหายถึงขนาดหรือเสื อมเสยีแก่ผู้ เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลกิความยินยอมที ได้ให้แกผู่้ เยาว์เสยีได้หรือในกรณี
ที ศาลอนญุาต   ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจร้องขอตอ่ศาลให้เพิกถอนการอนญุาตที ได้ให้แก่ผู้ เยาว์นั นเสยีได้ 
          ในกรณีที ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลกิความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัสมควรผู้ เยาว์อาจร้องขอตอ่ศาลให้เพิกถอนการ
บอกเลกิความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้ 
          การบอกเลกิความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนญุาตโดยศาล  ยอ่มทําให้ฐานะเสมือนดงั
บคุคลซึ งบรรลนิุติภาวะแล้วของผู้ เยาว์สิ นสดุลง แตไ่มก่ระทบกระเทือนการใดๆ ที ผู้ เยาว์ได้กระทําไปแล้วก่อนมีการบอก
เลกิความยินยอมหรือเพิกถอนการอนญุาต 
          มาตรา 28  บคุคลวกิลจริตผู้ใด ถ้าคูส่มรสก็ดี ผู้บพุการีกลา่วคือบิดา มารดา ปู่ ยา่ ตายาย ทวดก็ดี ผู้สบืสนัดาน
กลา่วคือ ลกู หลาน เหลน  ลื อก็ดี ผู้ปกครองหรือผู้ พิทกัษ์ก็ดี  ผู้ซึ งปกครองดแูลบคุคลนั นอยูก็่ดี หรือพนกังานอยัการก็ดี 
ร้องขอตอ่ศาลให้สั งให้บคุคลวิกลจริตผู้นั นเป็นคนไร้ความสามารถ ศาลจะสั งให้บคุคลวิกลจริตผู้นั นเป็นคนไร้
ความสามารถก็ได้ 
          บคุคลซึ งศาลได้สั งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ ง ต้องจดัให้อยูใ่นความอนบุาล  การแตง่ตั งผู้อนบุาล  
อํานาจหน้าที ของผู้อนบุาลและการสิ นสดุของความเป็นผู้อนบุาล ให้เป็นไปตามบทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมาย
นี  
          คําสั งของศาลตามมาตรานี  ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
          มาตรา 29  การใด ๆ อนับคุคลซึ งศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทําลง การนั นเป็นโมฆียะ 
          มาตรา 30  การใด ๆ อนับคุคลวิกลจริตซึ งศาลยงัมิได้สั งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทําลง การนั นจะเป็น
โมฆียะตอ่เมื อได้กระทําในขณะที บคุคลนั นจริตวกิลอยู ่และคูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งได้รู้แล้วด้วยวา่ผู้กระทําเป็นคนวิกลจริต 



          มาตรา 31  ถ้าเหตทีุ ทําให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ นสดุไปแล้วและเมื อบคุคลผู้นั นเองหรือบคุคลใด ๆ ดงักลา่ว
มาในมาตรา 28 ร้องขอตอ่ศาลก็ให้ศาลสั งเพิกถอนคําสั งที ให้เป็นคนไร้ความสามารถนั น 
          คําสั งของศาลตามมาตรานี  ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
          มาตรา 32  บคุคลใดมีกายพิการหรือมจิีตฟั นเฟือนไมส่มประกอบหรือประพฤติสรุุ่ยสรุ่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติด
สรุายาเมา  หรือมีเหตอืุ นใดทํานองเดยีวกนันั น จนไมส่ามารถจะจดัทําการงานโดยตนเองได้ หรือจดักิจการไปในทางที 
อาจจะเสื อมเสยีแก่ทรัพย์สนิของตนเองหรือครอบครัว เมื อบคุคลตามที ระบไุว้ในมาตรา 28 ร้องขอตอ่ศาล ศาลจะสั งให้
บคุคลนั นเป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถก็ได้ 
          บคุคลซึ งศาลได้สั งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ งต้องจดัให้อยูใ่นความพิทกัษ์  การแตง่ตั งผู้ พิทกัษ์  
ให้เป็นไปตามบทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายนี  
          ให้นําบทบญัญตัิวา่ด้วยการสิ นสดุของความเป็นผู้ปกครองในบรรพ 5  แหง่ประมวลกฎหมายนี  มาใช้บงัคบัแก่การ
สิ นสดุของการเป็นผู้ พิทกัษ์โดยอนโุลม 
          คําสั งของศาลตามมาตรานี  ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
          มาตรา 33  ในคดีที มีการร้องขอให้ศาลสั งให้บคุคลใดเป็นคนไร้ความสามารถเพราะวิกลจริต  ถ้าทางพิจารณาได้
ความวา่บคุคลนั นไมว่ิกลจริตแตม่ีจิตฟั นเฟือนไมส่มประกอบ เมื อศาลเห็นสมควรหรือเมื อมีคาํขอของคูค่วามหรือของ
บคุคลตามที ระบไุว้ในมาตรา 28 ศาลอาจสั งให้บคุคลนั นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ หรือในคดีที มีการร้องขอให้
ศาลสั งให้บคุคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีจิตฟั นเฟือนไมส่มประกอบ  ถ้าทางพิจารณาได้ความวา่บคุคล
นั นวิกลจริต เมื อมีคาํขอของคูค่วามหรือของบคุคลตามที ระบไุว้ในมาตรา 28 ศาลอาจสั งให้บคุคลนั นเป็นคนไร้
ความสามารถก็ได้ 
          มาตรา 34  คนเสมือนไร้ความสามารถนั น ต้องได้รับความยินยอมของผู้ พิทกัษ์ก่อนแล้วจงึจะทําการอยา่งหนึ งอยา่ง
ใดดงัตอ่ไปนี ได้ 
          (1) นําทรัพย์สนิไปลงทนุ 
          (2) รับคืนทรัพย์สนิที ไปลงทนุ ต้นเงินหรือทนุอยา่งอื น 
          (3) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยมืหรือให้ยืมสงัหาริมทรัพย์อนัมีคา่ 
          (4) รับประกนัโดยประการใด ๆ อนัมีผลให้ตนต้องถกูบงัคบัชําระหนี  
          (5) เช่าหรือให้เช่าสงัหาริมทรัพย์มีกําหนดระยะเวลาเกินกวา่หกเดือนหรืออสงัหาริมทรัพย์มกํีาหนดระยะเวลาเกิน
กวา่สามปี 
          (6) ให้โดยเสนห่า เว้นแตก่ารให้ที พอควรแกฐ่านานรูุป เพื อการกศุลการสงัคม หรือตามหน้าที ธรรมจรรยา 
          (7) รับการให้โดยเสนห่าที มีเงื อนไขหรือคา่ภาระตดิพนั หรือไมรั่บการให้โดยเสนห่า 
          (8) ทําการอยา่งหนึ งอยา่งใดเพื อจะได้มาหรือปลอ่ยไปซึ งสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์หรือในสงัหาริมทรัพย์อนัมคีา่ 
          (9) ก่อสร้างหรือดดัแปลงโรงเรือนหรือสิ งปลกูสร้างอยา่งอื น หรือซอ่มแซมอยา่งใหญ่ 
         (1O) เสนอคดีตอ่ศาลหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เว้นแตก่ารร้องของตามมาตรา 35 หรือการร้องขอถอนผู้
พิทกัษ์ 
         (11) ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการวินิจฉยั 



          ถ้ามีกรณีอื นใดนอกจากที กลา่วในวรรคหนึ ง ซึ งคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจดัการไปในทางเสื อมเสยีแก่
ทรัพย์สนิของตนเองหรือครอบครัว ในการสั งให้บคุคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเมื อผู้พิทกัษ์ร้องขอในภายหลงั
ศาลมีอํานาจสั งให้คนเสมือนไร้ความสามารถนั นต้องได้รับความยนิยอมของผู้ พิทกัษ์ก่อนจึงจะทําการนั นได้ 
          ในกรณีที คนเสมือนไร้ความสามารถไมส่ามารถจะทําการอยา่งหนึ งอยา่งใดที กลา่วมาในวรรคหนึ งหรือวรรคสองได้
ด้วยตนเอง เพราะเหตมุกีายพิการหรือมีจิตฟั นเฟือนไมส่มประกอบ ศาลจะสั งให้ผู้ พิทกัษ์เป็นผู้มีอํานาจกระทําการนั นแทน
คนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ ในกรณีเช่นนี  ให้นําบทบญัญตัิที เกี ยวกบัผู้อนบุาลมาใช้บงัคบัแก่ผู้ พิทกัษ์โดยอนโุลม 
          คําสั งของศาลตามมาตรานี  ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
          การใดกระทําลงโดยฝ่าฝืนบทบญัญตัิมาตรานี  การนั นเป็นโมฆียะ 
          มาตรา 35  ในกรณีที ผู้ พิทกัษ์ไมย่ินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทําการอยา่งหนึ งอยา่งใดตามมาตรา 34 
โดยปราศจากเหตผุลอนัสมควรเมื อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอ ศาลจะมีคาํสั งอนญุาตให้กระทําการนั นโดยไมต้่อง
รับความยินยอมจากผู้ พิทกัษ์ก็ได้  ถ้าการนั นจะเป็นคณุประโยชน์แก่คนเสมือนไร้ความสามารถ 
          มาตรา 36  ถ้าเหตทีุ ศาลได้สั งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สิ นสดุไปแล้ว ให้นําบทบญัญตัิมาตรา 31 มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 
 

ส่วนที" 3 
ภมิูลาํเนา 

 
          มาตรา 37  ภมูิลาํเนาของบคุคลธรรมดา ได้แก่ถิ นอนับคุคลนั นมีสถานที อยูเ่ป็นแหลง่สาํคญั 
          มาตรา 38  ถ้าบคุคลธรรมดามถิี นที อยูห่ลายแหง่ซึ งอยูส่บัเปลี ยนกนัไปหรือมีหลกัแหลง่ที ทําการงานเป็นปกติหลาย
แหง่ ให้ถือเอาแหง่ใดแหง่หนึ งเป็นภมูิลาํเนาของบคุคลนั น 
          มาตรา 39  ถ้าภมูิลาํเนาไมป่รากฏ ให้ถือวา่ถิ นที อยูเ่ป็นภมูลิาํเนา 
          มาตรา 40  บคุคลธรรมดาซึ งเป็นผู้ไมม่ีที อยูป่กติเป็นหลกัแหลง่ หรือเป็นผู้ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจาก
หลกัแหลง่ที ทําการงาน  พบตวัในถิ นไหนให้ถือวา่ถิ นนั นเป็นภมูิลาํเนาของบคุคลนั น 
          มาตรา 41  ภมูิลาํเนายอ่มเปลี ยนไปด้วยการย้ายถิ นที อยู ่พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชดัแจ้งวา่จะเปลี ยนภมูิลาํเนา 
          มาตรา 42  ถ้าบคุคลใดได้เลอืกเอาถิ นใด  โดยมีเจตนาปรากฏชดัแจ้งวา่จะให้เป็นภมูิลาํเนาเฉพาะการเพื อทําการ
ใด ให้ถือวา่ถิ นนั นเป็นภมูิลาํเนาเฉพาะการสาํหรับการนั น 
          มาตรา 43  ภมูิลาํเนาของสามีและภริยา  ได้แก่ถิ นที อยูที่ สามีและภริยาอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา เว้นแตส่ามีหรือ
ภริยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏวา่มีภมูิลาํเนาแยกตา่งหากจากกนั 
          มาตรา 44  ภมูิลาํเนาของผู้ เยาว์  ได้แก่ภมูิลาํเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครอง 
          ในกรณีที ผู้ เยาว์อยูใ่ต้อํานาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดาและมารดามีภมูิลาํเนาแยกตา่งหากจากกนั ภมูิลาํเนา
ของผู้ เยาว์ได้แก่ภมูิลาํเนาของบิดาหรือมารดาซึ งตนอยูด้่วย 
          มาตรา 45  ภมูิลาํเนาของคนไร้ความสามารถ   ได้แก่ภมูิลาํเนาของผู้อนบุาล 
          มาตรา 46  ภมูิลาํเนาของข้าราชการ ได้แกถิ่ นอนัเป็นที ทําการตามตําแหนง่หน้าที  หากมใิชเ่ป็นตําแหนง่หน้าที 
ชั วคราวชั วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแตง่ตั งไปเฉพาะการครั งเดยีวคราวเดียว 
          มาตรา 47   ภมูิลาํเนาของผู้ ที ถกูจําคกุตามคาํพิพากษาถึงที สดุของศาลหรือตามคําสั งโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
เรือนจําหรือทณัฑสถานที ถกูจําคกุอยู ่จนกวา่จะได้รับการปลอ่ยตวั 



ส่วนที" 4 
สาบสูญ 

 
          มาตรา 48   ถ้าบคุคลใดไปเสยีจากภมูิลาํเนาหรือถิ นที อยูโ่ดยมิได้ตั งตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจทั วไปไว้ และไมม่ีใครรู้
แนว่า่บคุคลนั นยงัมีชีวิตอยูห่รือไมเ่มื อผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการร้องขอ  ศาลจะสั งให้ทําการอยา่งหนึ งอยา่งใดไป
พลางก่อนตามที จําเป็นเพื อจดัการทรัพย์สนิของบคุคลผู้ไมอ่ยูน่ั นก็ได้ 
          เมื อเวลาได้ลว่งเลยไปหนึ งปีนบัแตว่นัที ผู้ ไมอ่ยูน่ั นไปเสยีจากภมูิลาํเนาหรือถิ นที อยู ่และไมม่ีผู้ใดได้รับขา่วเกี ยวกบั
บคุคลนั นประการใดเลยก็ดี หรือหนึ งปีนบัแตว่นัมีผู้ ได้พบเห็นหรือได้ทราบขา่วมาเป็นครั งหลงัสดุก็ดีเมื อบคุคลตามวรรค
หนึ งร้องขอ ศาลจะตั งผู้จดัการทรัพย์สนิของผู้ไมอ่ยูข่ึ นก็ได้ 
          มาตรา 49  ในกรณีที ผู้ ไมอ่ยูไ่ด้ตั งตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจทั วไปไว้และสญัญาตวัแทนระงบัสิ นไป หรือปรากฏวา่
ตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจทั วไปได้จดัการทรัพย์สนินั นในลกัษณะที อาจเสยีหายแก่บคุคลดงักลา่ว ให้นํามาตรา 48 มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 
          มาตรา 50  เมื อผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการร้องขอ ศาลจะสั งให้ตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจทั วไปจดัทําบญัชี
ทรัพย์สนิของผู้ไมอ่ยูข่ึ นตามที ศาลจะมีคาํสั งก็ได้ 
          มาตรา 51  ภายใต้บงัคบัมาตรา 802 ถ้าตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจทั วไปเห็นเป็นการจําเป็นจะต้องทําการอนัใด
อนัหนึ งเกินขอบอํานาจที ได้รับไว้ต้องขออนญุาตตอ่ศาล และเมื อศาลสั งอนญุาตแล้วจึงจะกระทําการนั นได้ 
          มาตรา 52  ผู้จดัการทรัพย์สนิที ศาลได้ตั งขึ น ต้องทําบญัชีทรัพย์สนิของผู้ไมอ่ยูใ่ห้เสร็จภายในสามเดือนนบัแตว่นั
ทราบคําสั งตั งของศาล แตผู่้จดัการทรัพย์สนิจะร้องขอตอ่ศาลให้ขยายเวลาก็ได้ 
          มาตรา 53  บญัชีทรัพย์สนิตามมาตรา 50 และมาตรา 52 ต้องมีพยานลงลายมือชื อรับรองความถกูต้องอยา่งน้อย
สองคน พยานสองคนนั นต้องเป็นคูส่มรสหรือญาติของผู้ไมอ่ยูซ่ึ งบรรลนิุติภาวะแล้ว แตถ้่าไมม่คีูส่มรสหรือหาญาติไมไ่ด้ 
หรือคูส่มรสและญาติไมย่อมเป็นพยาน  จะให้ผู้ อื นซึ งบรรลนิุติภาวะแล้วเป็นพยานก็ได้ 
          มาตรา 54  ผู้จดัการทรัพย์สนิมีอํานาจหน้าที อยา่งเดยีวกบัตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจทั วไปตามมาตรา 801 และ
มาตรา 802 ถ้าผู้จดัการทรัพย์สนิเห็นเป็นการจําเป็นจะต้องทําการอนัใดอนัหนึ งเกินขอบอํานาจ ต้องขออนญุาตตอ่ศาล 
และเมื อศาลสั งอนญุาตแล้วจงึจะกระทําการนั นได้ 
          มาตรา 55  ถ้าผู้ไมอ่ยูไ่ด้ตั งตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจเฉพาะการอนัใดไว้ ผู้จดัการทรัพย์สนิจะเข้าไปเกี ยวข้องกบัการ
อนัเป็นอํานาจเฉพาะการนั นไมไ่ด้ แตถ้่าปรากฏวา่การที ตวัแทนจดัทําอยูน่ั นอาจจะเสยีหายแก่ผู้ ไมอ่ยูผู่้จดัการทรัพย์สนิจะ
ร้องขอให้ศาลถอดถอนตวัแทนนั นเสยีก็ได้ 
          มาตรา 56  เมื อผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการร้องขอ หรือเมื อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั งอยา่งหนึ งอยา่งใด
ดงัตอ่ไปนี  
          (1) ให้ผู้จดัการทรัพย์สนิหาประกนัอนัสมควรในการจดัการทรัพย์สนิของผู้ไมอ่ยูต่ลอดจนการมอบคืนทรัพย์สนินั น 
          (2) ให้ผู้จดัการทรัพย์สนิแถลงถึงความเป็นอยูแ่หง่ทรัพย์สนิของผู้ไมอ่ยู ่
          (3) ถอดถอนผู้จดัการทรัพย์สนิ และตั งผู้ อื นให้เป็นผู้จดัการทรัพย์สนิแทนตอ่ไป 
          มาตรา 57  ในคาํสั งตั งผู้จดัการทรัพย์สนิ ศาลจะกําหนดบําเหน็จให้แก่ผู้จดัการทรัพย์สนิโดยจ่ายจากทรัพย์สนิของ
ผู้ไมอ่ยูน่ั นก็ได้ ถ้าศาลมิได้กําหนด ผู้จดัการทรัพย์สนิจะร้องขอตอ่ศาลให้กําหนดบําเหน็จในภายหลงัก็ได้ 



          ถ้าผู้จดัการทรัพย์สนิ หรือผู้มีสว่นได้เสยี หรือพนกังานอยัการร้องขอหรือเมื อมีกรณีปรากฏแก่ศาลวา่  พฤติการณ์
เกี ยวกบัการจดัการทรัพย์สนิได้เปลี ยนแปลงไป ศาลจะสั งกําหนดบําเหน็จ งด ลด เพิ ม หรือกลบัให้บําเหน็จแก่ผู้จดัการ
ทรัพย์สนิอีกก็ได้ 
          มาตรา 58 ความเป็นผู้จดัการทรัพย์สนิยอ่มสิ นสดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี  
          (1) ผู้ ไมอ่ยูน่ั นกลบัมา 
          (2) ผู้ ไมอ่ยูน่ั นมิได้กลบัมาแตไ่ด้จดัการทรัพย์สนิหรือตั งตวัแทนเพื อจดัการทรัพย์สนิของตนแล้ว 
          (3) ผู้ ไมอ่ยูถ่ึงแกค่วามตายหรือศาลมคีําสั งให้เป็นคนสาบสญู 
          (4) ผู้จดัการทรัพย์สนิลาออกหรือถึงแกค่วามตาย 
          (5) ผู้จดัการทรัพย์สนิเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
          (6) ผู้จดัการทรัพย์สนิเป็นบคุคลล้มละลาย 
          (7) ศาลถอดถอนผู้จดัการทรัพย์สนิ 
          มาตรา 59  ในกรณีที ความเป็นผู้จดัการทรัพย์สนิสิ นสดุลงเพราะเหตตุามมาตรา 58 (4)(5) หรือ (6) ผู้จดัการ
ทรัพย์สนิหรือทายาทของผู้จดัการทรัพย์สนิ ผู้จดัการมรดก ผู้อนบุาล ผู้ พิทกัษ์ เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือผู้มีหน้าที ดแูล
ทรัพย์สนิของผู้จดัการทรัพย์สนิ แล้วแตก่รณี จะต้องแถลงให้ศาลทราบถึงความสิ นสดุนั นโดยไมช่กัช้าเพื อศาลจะได้มีคาํสั ง
เกี ยวกบัผู้จดัการทรัพย์สนิตอ่ไปตามที เห็นสมควร ในระหวา่งเวลาดงักลา่วนั น บคุคลดงักลา่วจะต้องจดัการตามควรแก่
พฤติการณ์เพื อรักษาประโยชน์ของผู้ไมอ่ยู ่จนกวา่จะได้สง่มอบทรัพย์สนิของผู้ไมอ่ยูใ่ห้แก่บคุคลหนึ งบคุคลใดตามที ศาลจะ
ได้มีคําสั ง 
          มาตรา 60  ให้นําบทบญัญตัิวา่ด้วยตวัแทนแหง่ประมวลกฎหมายนี มาใช้บงัคบัแก่การจดัการทรัพย์สนิของผู้ไมอ่ยู่
โดยอนโุลม 
          มาตรา 61  ถ้าบคุคลใดได้ไปจากภมูิลาํเนาหรือถิ นที อยู ่และไมม่ีใครรู้แนว่า่บคุคลนั นยงัมีชีวติอยูห่รือไมต่ลอด
ระยะเวลาห้าปี เมื อผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการร้องขอ ศาลจะสั งให้บคุคลนั นเป็นคนสาบสญูก็ได้ 
          ระยะเวลาตามวรรคหนึ งให้ลดเหลอืสองปี 
          (1) นบัแตว่นัที การรบหรือสงครามสิ นสดุลง ถ้าบคุคลนั นอยูใ่นการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือ
สงครามดงักลา่ว 
          (2) นบัแตว่นัที ยานพาหนะที บคุคลนั นเดินทาง อบัปาง ถกูทําลาย  หรือสญูหายไป 
          (3) นบัแตว่นัที เหตอุนัตรายแก่ชีวิตนอกจากที ระบไุว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผา่นพ้นไป ถ้าบคุคลนั นตกอยูใ่นอนัตรายเช่น
วา่นั น 
           มาตรา 62  บคุคลซึ งศาลได้มีคําสั งให้เป็นคนสาบสญู ให้ถือวา่ถงึแกค่วามตายเมื อครบกําหนดระยะเวลาดงัที ระบุ
ไว้ในมาตรา 61 
          มาตรา 63  เมื อบคุคลผู้ถกูศาลสั งให้เป็นคนสาบสญูนั นเองหรือผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการร้องขอตอ่ศาล  
และพิสจูน์ได้วา่บคุคลผู้ถกูศาลสั งให้เป็นคนสาบสญูนั นยงัคงมีชีวติอยูก็่ดี  หรือวา่ตายในเวลาอื นผิดไปจากเวลาดงัระบไุว้
ในมาตรา 62 ก็ดี ให้ศาลสั งถอนคําสั งให้เป็นคนสาบสญูนั น แตก่ารถอนคาํสั งนี ยอ่มไมก่ระทบกระเทือนถึงความสมบรูณ์
แหง่การทั งหลายอนัได้ทําไปโดยสจุริตในระหวา่งเวลาตั งแตศ่าลมคีําสั งให้เป็นคนสาบสญูจนถึงเวลาถอนคําสั งนั น 
          บคุคลผู้ได้ทรัพย์สนิมาเนื องแตก่ารที ศาลสั งให้บคุคลใดเป็นคนสาบสญูแตต้่องเสยีสทิธิของตนไปเพราะศาลสั งถอน
คําสั งให้บคุคลนั นเป็นคนสาบสญูให้นําบทบญัญตัวิา่ด้วยลาภมคิวรได้แหง่ประมวลกฎหมายนี มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 



          มาตรา 64  คําสั งศาลให้เป็นคนสาบสญูหรือคําสั งถอนคําสั งให้เป็นคนสาบสญู ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 

หมวด 2 
นิติบุคคล 

 
ส่วนที" 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 65  นิติบคุคลจะมขีึ นได้ก็แตด้่วยอาศยัอํานาจแหง่ประมวลกฎหมายนี หรือกฎหมายอื น 
          มาตรา 66  นิติบคุคลยอ่มมีสทิธิและหน้าที ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายนี หรือกฎหมายอื น ภายในขอบ
แหง่อํานาจหน้าที หรือวตัถปุระสงค์ดงัได้บญัญตัิหรือกําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือตราสารจดัตั ง 
          มาตรา 67  ภายใต้บงัคบัมาตรา 66  นิติบคุคลยอ่มมีสทิธิและหน้าที เช่นเดียวกบับคุคลธรรมดา เว้นแตส่ทิธิและ
หน้าที ซึ งโดยสภาพจะพงึมีพงึเป็นได้เฉพาะแก่บคุคลธรรมดาเทา่นั น 
          มาตรา 68  ภมูิลาํเนาของนิติบคุคลได้แกถิ่ นอนัเป็นที ตั งสาํนกังานใหญ่หรือถิ นอนัเป็นที ตั งที ทําการ หรือถิ นที ได้
เลอืกเอาเป็นภมูิลาํเนาเฉพาะการตามข้อบงัคบัหรือตราสารจดัตั ง 
          มาตรา 69  ในกรณีที นิติบคุคลมีที ตั งทําการหลายแหง่หรือมีสาํนกังานสาขา ให้ถือวา่ถิ นอนัเป็นที ตั งของที ทําการ
หรือของสาํนกังานสาขาเป็นภมูิลาํเนาในสว่นกิจการอนัได้กระทํา ณ ที นั นด้วย 
         มาตรา 70  นิติบคุคลต้องมีผู้แทนคนหนึ งหรือหลายคน ทั งนี ตามที กฎหมาย ข้อบงัคบั หรือตราสารจดัตั งจะได้
กําหนดไว้ 
          ความประสงค์ของนิติบคุคลยอ่มแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบคุคล 
          มาตรา 71  ในกรณีที นิติบคุคลมีผู้แทนหลายคน การดาํเนินกิจการของนิติบคุคลให้เป็นไปตามเสยีงข้างมากของ
ผู้แทนของนิติบคุคลนั น เว้นแตจ่ะได้มีข้อกําหนดไว้เป็นประการอื นในกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือตราสารจดัตั ง 
          มาตรา 72  การเปลี ยนตวัผู้แทนของนิติบคุคล หรือการจํากดัหรือแก้ไข เปลี ยนแปลงอํานาจของผู้แทนของนิติบคุคล 
ให้มีผลตอ่เมื อได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบัหรือตราสารจดัตั งแล้ว  แตจ่ะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้กระทํา
การโดยสจุริตมิได้ 
          มาตรา 73  ถ้ามีตําแหนง่วา่งลงในจํานวนผู้แทนของนิติบคุคลและมีเหตอุนัควรเชื อวา่การปลอ่ยตําแหนง่วา่งไว้
นา่จะเกิดความเสยีหายขึ นได้ เมื อผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการร้องขอศาลจะแตง่ตั งผู้แทนชั วคราวขึ นก็ได้ 
          มาตรา 74  ถ้าประโยชน์ได้เสยีของนิติบคุคลขดักบัประโยชน์ได้เสยีของผู้แทนของนิติบคุคลในการอนัใด  ผู้แทนของ
นิติบคุคลนั นจะเป็นผู้แทนในการอนันั นไมไ่ด้ 
          มาตรา 75  ถ้ากรณีตามมาตรา 74 เป็นเหตใุห้ไมม่ีผู้แทนของนิติบคุคลเหลอือยู ่หรือผู้แทนของนิติบคุคลที เหลอือยูม่ี
จํานวนไมพ่อจะเป็นองค์ประชมุ หรือไมพ่อจะกระทําการอนันั นได้ หากกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือตราสารจดัตั งของนิติบคุคล
นั น มิได้มีข้อกําหนดในเรื องนี ไว้เป็นอยา่งอื นให้นําความในมาตรา 73 มาใช้บงัคบัเพื อตั งผู้แทนเฉพาะการโดยอนโุลม 
          มาตรา 76  ถ้าการกระทําตามหน้าที ของผู้แทนของนิติบคุคลหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบคุคล เป็นเหตใุห้เกิด
ความเสยีหายแก่บคุคลอื นนิติบคุคลนั นต้องรับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายนั น  แตไ่มส่ญูเสยีสทิธิที จะไล่
เบี ยเอาแก่ผู้ก่อความเสยีหาย 



          ถ้าความเสยีหายแก่บคุคลอื นเกิดจากการกระทําที ไมอ่ยูใ่นขอบวตัถปุระสงค์หรืออํานาจหน้าที ของนิติบคุคล  
บรรดาบคุคลดงักลา่วตามวรรคหนึ งที ได้เห็นชอบให้กระทําการนั นหรือได้เป็นผู้กระการทําดงักลา่วต้องร่วมกนัรับผิดชดใช้
คา่สนิไหมทดแทนแก่ผู้ ที ได้รับความเสยีหายนั น 
          มาตรา 77  ให้นําบทบญัญตัิวา่ด้วยตวัแทนแหง่ประมวลกฎหมายนี มาใช้บงัคบัแก่ความเกี ยวพนัระหวา่งนิติบคุคล
กบัผู้แทนของนิติบคุคล และระหวา่งนิติบคุคล หรือผู้แทนของนิตบิคุคลกบับคุคลภายนอก โดยอนโุลม 
 

ส่วนที" 2 
สมาคม 

 
          มาตรา 78  การก่อตั งสมาคมเพื อกระทําการใด ๆ อนัมีลกัษณะตอ่เนื องร่วมกนัและมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือ
รายได้มาแบง่ปันกนั ต้องมข้ีอบงัคบัและจดทะเบียนตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี  
          มาตรา 79  ข้อบงัคบัของสมาคมอยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี  
          (1) ชื อสมาคม 
          (2) วตัถปุระสงค์ของสมาคม 
          (3) ที ตั งสาํนกังานใหญ่ และที ตั งสาํนกังานสาขาทั งปวง 
          (4) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
          (5) อตัราคา่บํารุง 
          (6) ข้อกําหนดเกี ยวกบัคณะกรรมการของสมาคม ได้แก่ จํานวนกรรมการ การตั งกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหนง่
ของกรรมการ การพ้นจากตําแหนง่ของกรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 
          (7) ข้อกําหนดเกี ยวกบัการจดัการสมาคม การบญัชี และทรัพย์สนิของสมาคม 
          (8) ข้อกําหนดเกี ยวกบัการประชมุใหญ่ 
          มาตรา 80  สมาคมต้องใช้ชื อซึ งมีคาํวา่ "สมาคม" ประกอบกบัชื อของสมาคม 
          มาตรา 81  การขอจดทะเบียนสมาคมนั น ให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจํานวนไมน้่อยกวา่สามคน ร่วมกนัยื นคํา
ขอเป็นหนงัสอืตอ่นายทะเบียนแหง่ท้องที ที สาํนกังานใหญ่ของสมาคมจะตั งขึ น พร้อมกบัแนบข้อบงัคบัของสมาคม รายชื อ 
ที อยู ่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่สบิคน และรายชื อ ที อยูแ่ละอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมมากบั
คําขอด้วย 
          มาตรา 82  เมื อนายทะเบียนได้รับคําขอจดทะเบียนพร้อมทั งข้อบงัคบัแล้วเห็นวา่คาํขอนั นถกูต้องตามมาตรา 81 
และข้อบงัคบัถกูต้องตามมาตรา 79 และวตัถปุระสงค์ของสมาคมไมข่ดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
หรือไมเ่ป็นภยนัตรายตอ่ความสงบสขุของประชาชนหรือความมั นคงของรัฐ และรายการซึ งจดแจ้งในคําขอหรือข้อบงัคบั
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของสมาคม  และผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมนั นมฐีานะและความประพฤติเหมาะสมในการ
ดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของสมาคมให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนให้แก่
สมาคมนั น และประกาศการจดัตั งสมาคมในราชกิจจานเุบกษา 
          ถ้านายทะเบียนเห็นวา่คําขอหรือข้อบงัคบัไมถ่กูต้องตามมาตรา 81  หรือมาตรา 79 หรือรายการซึ งจดแจ้งในคําขอ
หรือข้อบงัคบัไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของสมาคม  หรือผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมมฐีานะหรือความประพฤติไม่
เหมาะสมในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์ของสมาคมให้มีคําสั งให้ผู้ยื นคาํของจดทะเบียนแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงให้
ถกูต้อง เมื อแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงถกูต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนั น 



          ถ้านายทะเบียนเห็นวา่ไมอ่าจรับจดทะเบียนได้เนื องจากวตัถปุระสงค์ของสมาคมขดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน หรืออาจเป็นภยนัตรายตอ่ความสงบสขุของประชาชนหรือความมั นคงของรัฐ หรือผู้ยื นคําขอจดทะเบียนไม่
แก้ไขหรือเปลี ยนแปลงให้ถกูต้องภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที ทราบคําสั งของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีคาํสั งไมรั่บจด
ทะเบียนและแจ้งคาํสั งพร้อมด้วยเหตผุลที ไมรั่บจดทะเบียนไปยงัผู้ยื นคําขอจดทะเบียนโดยมิชกัช้า 
          ผู้ยื นคําขอจดทะเบียนมีสทิธิอทุธรณ์คําสั งไมรั่บจดทะเบียนนั นตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  โดยทําเป็น
หนงัสอืยื นตอ่นายทะเบียนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที ได้รับแจ้งคําสั งไมรั่บการจดทะเบียน 
          ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยวินิจฉยัอทุธรณ์ และแจ้งคาํวินิจฉยัให้ผู้อทุธรณ์ทราบภายในเก้าสบิวนันบัแต่
วนัที นายทะเบียนได้รับหนงัสอือทุธรณ์ คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที สดุ 
          มาตรา 83  สมาคมที ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบคุคล 
          มาตรา 84  การแก้ไขเพิ มเติมข้อบงัคบัของสมาคมจะกระทําได้ก็แตโ่ดยมตขิองที ประชมุใหญ่ และสมาคมต้องนํา
ข้อบงัคบัที ได้แก้ไขเพิ มเติมไปจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนแหง่ท้องที ที สาํนกังานใหญ่ของสมาคมตั งอยูภ่ายในสบิสี วนันบั
แตว่นัที ได้ลงมติและให้นําความในมาตรา 82 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เมื อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บงัคบั
ได้ 
          มาตรา 85  การแตง่ตั งกรรมการของสมาคมขึ นใหมท่ั งชดุหรือการเปลี ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให้กระทําตาม
ข้อบงัคบัของสมาคมและสมาคมต้องนําไปจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนแหง่ท้องที ที สาํนกังานใหญ่ของสมาคมตั งอยู่
ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที มีการแตง่ตั งหรือเปลี ยนแปลงกรรมการของสมาคม 
          ถ้านายทะเบียนเห็นวา่กรรมการของสมาคมตามวรรคหนึ งผู้ใดมฐีานะหรือความประพฤติไมเ่หมาะสมในการ
ดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของสมาคม นายทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนกรรมการของสมาคมผู้นั นก็ได้ในกรณีที นาย
ทะเบียนไมรั่บจดทะเบียนกรรมการของสมาคม นายทะเบียนต้องแจ้งเหตผุลที ไมรั่บจดทะเบียนให้สมาคมทราบภายในหก
สบิวนันบัแตว่นัที ยื นคําขอจดทะเบียน และให้นําความในมาตรา 82 วรรคสี และวรรคห้ามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
          ในระหวา่งที ยงัไมม่ีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชดุใหมถ้่าข้อบงัคบัของสมาคมมิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื น 
ให้กรรมการของสมาคมชดุเดมิปฏิบตัิหน้าที กรรมการของสมาคมตอ่ไปจนกวา่จะได้มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคม
ชดุใหม ่
          มาตรา 86  คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ดาํเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมายและข้อบงัคบั ภายใต้การ
ควบคมุดแูลของที ประชมุใหญ่ 
          มาตรา 87  คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอนัเกี ยวกบับคุคลภายนอก 
          มาตรา 88  บรรดากิจการที คณะกรรมการของสมาคมได้กระทําไป  แม้จะปรากฏในภายหลงัวา่มีข้อบกพร่อง
เกี ยวกบัการตั งหรือคณุสมบตัิของกรรมการของสมาคม กิจการนั นยอ่มมีผลสมบรูณ์ 
          มาตรา 89  สมาชิกของสมาคมมีสทิธิที จะตรวจตรากิจการและทรัพย์สนิของสมาคมในระหวา่งเวลาทําการของ
สมาคมได้ 
          มาตรา 90  สมาชิกของสมาคมต้องชําระคา่บํารุงเต็มจํานวนในวนัที สมคัรเข้าเป็นสมาชิกหรือในวนัเริ มต้นของ
ระยะเวลาชําระคา่บํารุงแล้วแตก่รณี เว้นแตข้่อบงัคบัของสมาคมจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 91  สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเมื อใด   ก็ได้ เว้นแตข้่อบงัคบัของสมาคมจะกําหนดไว้เป็น
อยา่งอื น 
          มาตรา 92  สมาชิกแตล่ะคนมีความรับผิดชอบในหนี ของสมาคมไมเ่กินจํานวนคา่บํารุงที สมาชิกนั นค้างชําระอยู ่



          มาตรา 93  คณะกรรมการของสมาคมต้องจดัให้มกีารประชมุใหญ่สามญัอยา่งน้อยปีละครั ง 
          มาตรา 94  คณะกรรมการของสมาคมจะเรียกประชมุใหญ่วิสามญัเมื อใดก็สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
          สมาชิกจํานวนไมน้่อยกวา่หนึ งในห้าของจํานวนสมาชิกทั งหมดหรือสมาชิกจํานวนไมน้่อยกวา่หนึ งร้อยคนหรือ
สมาชิกจํานวนไมน้่อยกวา่ที กําหนดไว้ในข้อบงัคบัจะทําหนงัสอืร้องขอตอ่คณะกรรมการของสมาคมให้ประชมุใหญ่วิสามญั
ก็ได้ในหนงัสอืนั น ต้องระบวุา่ประสงค์ให้เรียกประชมุเพื อการใด 
          เมื อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนงัสอืร้องขอให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญัตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการของ
สมาคมเรียกประชมุใหญ่วิสามญัโดยจดัให้มีการประชมุขึ นภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที ได้รับคําร้องขอ 
          ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไมเ่รียกประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม สมาชิกที เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ
หรือสมาชิกอื นรวมกนัมีจํานวนไมน้่อยกวา่จํานวนสมาชิกที กําหนดตามวรรคสองจะเรียกประชมุเองก็ได้ 
          มาตรา 95  ในการเรียกประชมุใหญ่  คณะกรรมการของสมาคมต้องสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัสมาชิกทกุคนซึ งมีชื อ
ในทะเบียนของสมาคมก่อนวนันดัประชมุไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัหรือลงพิมพ์โฆษณาอยา่งน้อยสองคราวในหนงัสอืพิมพ์ที 
แพร่หลายในท้องที ฉบบัหนึ งก่อนวนันดัประชมุไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก็ได้ 
          การเรียกประชมุใหญ่ต้องระบสุถานที  วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุและจดัสง่รายละเอียดและเอกสารที 
เกี ยวข้องตามควรไปพร้อมกนัด้วย สาํหรับการเรียกประชมุใหญ่โดยการพิมพ์โฆษณา รายละเอียดและเอกสารดงักลา่ว
ต้องจดัไว้และพร้อมที จะมอบให้แก่สมาชิกที ร้องขอ ณ  สถานที ที ผู้ เรียกประชมุกําหนด 
          มาตรา 96  การประชมุใหญ่ของสมาคมต้องมีสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ งหนึ งของจํานวนสมาชิกทั งหมดจงึจะ
เป็นองค์ประชมุ เว้นแตข้่อบงัคบัของสมาคมจะกําหนดองค์ประชมุไว้เป็นอยา่งอื น 
          ในการประชมุใหญ่ครั งใด ถ้าไมไ่ด้องค์ประชมุตามที กําหนดไว้และการประชมุใหญ่นั นได้เรียกตามคาํร้องขอของ
สมาชิก ก็ให้งดการประชมุแตถ้่าเป็นการประชมุใหญ่ที สมาชิกมิได้เป็นผู้ ร้องขอ  ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชมุ
ใหญ่อีกครั งหนึ งโดยจดัให้มีการประชมุขึ นภายในสบิสี วนันบัแตว่นัที นดัประชมุครั งแรก การประชมุครั งหลงันี ไมบ่งัคบัวา่
จําต้องครบองค์ประชมุ 
          มาตรา 97  มติของที ประชมุ  ให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแตก่รณีที ข้อบงัคบัของสมาคมกําหนดเสยีง
ข้างมากไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ 
          สมาชิกคนหนึ งมเีสยีงหนึ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที ประชมุออกเสยีงเพิ มขึ นได้อีก
เสยีงหนึ งเป็นเสยีงชี ขาด 
          มาตรา 98  สมาชิกจะมอบอํานาจให้สมาชิกผู้ใดมาเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้  เว้นแต่
ข้อบงัคบัของสมาคมจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 99  ในกรณีที จะมมีติในเรื องใด  ถ้าสว่นได้เสยีของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขดักบัประโยชน์ได้
เสยีของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั นจะออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั นไมไ่ด้ 
          มาตรา 100  ในการประชมุใหญ่ครั งใด ถ้าได้มีการนดัประชมุหรือการลงมติโดยไมป่ฏิบตัิตาม  หรือฝ่าฝืนข้อบงัคบั
ของสมาคมหรือบทบญัญตัใินสว่นนี สมาชิก หรือพนกังานอยัการอาจร้องขอให้ศาลสั งเพิกถอนมติในการประชมุใหญ่ครั ง
นั นได้ แตต้่องร้องขอตอ่ศาลภายในหนึ งเดือนนบัแตว่นัที ที ประชมุใหญ่ลงมต ิ
          มาตรา 101  สมาคมยอ่มเลกิด้วยเหตหุนึ งเหตใุดดงัตอ่ไปนี  
          (1) เมื อมเีหตตุามที กําหนดในข้อบงัคบั 
          (2) ถ้าสมาคมตั งขึ นไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื อสิ นระยะเวลานั น 



          (3) ถ้าสมาคมตั งขึ นเพื อกระทํากิจการใด เมื อกิจการนั นสาํเร็จแล้ว 
          (4) เมื อที ประชมุใหญ่มมีติให้เลกิ 
          (5) เมื อสมาคมล้มละลาย 
          (6) เมื อนายทะเบียนถอนชื อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102 
          (7) เมื อศาลสั งให้เลกิตามมาตรา 104 
          มาตรา 102  ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั งถอนชื อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี  
          (1) เมื อปรากฏในภายหลงัการจดทะเบียนวา่ วตัถปุระสงค์ของสมาคมขดัตอ่กฎหมายหรือศลีธรรมอนัดีของ
ประชาชน หรืออาจเป็นภยนัตรายตอ่ความสงบสขุของประชาชนหรือความมั นคงของรัฐ  และนายทะเบียนได้สั งให้แก้ไข
แล้วแตส่มาคมไมป่ฏิบตัติามภายในระยะเวลาที นายทะเบียนกําหนด 
          (2) เมื อปรากฏวา่การดาํเนินกิจการของสมาคมขดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจเป็น
ภยนัตรายตอ่ความสงบสขุของประชาชนหรือความมั นคงของรัฐ 
          (3) เมื อสมาคมหยดุดาํเนินกิจการติดตอ่กนัตั งแตส่องปีขึ นไป 
          (4) เมื อปรากฏวา่สมาคมให้หรือปลอ่ยให้บคุคลอื นซึ งมิใชก่รรมการของสมาคมเป็นผู้ดําเนินกิจการของสมาคม 
          (5) เมื อสมาคมมีสมาชิกเหลอืน้อยกวา่สบิคนมาเป็นเวลาติดตอ่กนักวา่สองปี 
          มาตรา 103  เมื อนายทะเบียนมีคําสั งให้ถอนชื อสมาคมใดออกจากทะเบียนตามมาตรา 102 แล้ว ให้นายทะเบียน
แจ้งคาํสั งพร้อมด้วยเหตผุลไปยงัสมาคมนั นโดยมิชกัช้า และประกาศการเลกิสมาคมในราชกิจจานเุบกษา 
          กรรมการคนหนึ งคนใดหรือสมาชิกของสมาคมจํานวนไมน้่อยกวา่สามคน มีสทิธิอทุธรณ์คําสั งของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึ งตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยได้ โดยทําเป็นหนงัสอืยื นตอ่นายทะเบียนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที 
ได้รับแจ้งคาํสั ง และให้นําความในมาตรา 82 วรรคห้า มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
          มาตรา 104  เมื อมีกรณีตามมาตรา 102  ผู้มีสว่นได้เสยีอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื อสมาคมออกจากทะเบียน
ได้  ถ้านายทะเบียนไมป่ฏิบตัิตามคําร้องขอโดยไมแ่จ้งเหตผุลให้ผู้ ร้องขอทราบภายในเวลาอนัสมควร หรือนายทะเบียนได้
แจ้งเหตผุลให้ทราบแล้วแตผู่้ ร้องขอไมพ่อใจในเหตผุลดงักลา่ว  ผู้ ร้องขอนั นจะร้องขอตอ่ศาลให้สั งเลกิสมาคมนั นเสยีก็ได้ 
          มาตรา 105  เมื อสมาคมมีเหตตุ้องเลกิตามมาตรา 101(1)(2)(3) หรือ (4)  ให้คณะกรรมการของสมาคมที อยูใ่น
ตําแหนง่ขณะมีการเลกิสมาคมแจ้งการเลกิสมาคมตอ่นายทะเบียนภายในสบิสี วนันบัแตว่นัที มีการเลกิสมาคม 
          ในกรณีที ศาลมคีําพิพากษาหรือคาํสั งถงึที สดุให้สมาคมล้มละลายตามมาตรา 101 (5) หรือมีคําสั งถึงที สดุให้เลกิ
สมาคมตามมาตรา 104 ให้ศาลแจ้งคาํพิพากษาหรือคาํสั งดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยให้นายทะเบียนประกาศการ
เลกิสมาคมในราชกิจจานเุบกษา 
          มาตรา 106  ในกรณีที มีการเลกิสมาคม ให้มีการชําระบญัชีสมาคมและให้นําบทบญัญตัใินบรรพ 3 ลกัษณะ 22 วา่
ด้วยการชําระบญัชีห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจํากดั และบริษัทจํากดั มาใช้บงัคบัแก่การชําระบญัชีสมาคมโดย
อนโุลม 
          มาตรา 107  เมื อได้ชําระบญัชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สนิเหลอือยูเ่ทา่ใดจะแบง่ให้แก่สมาชิกของสมาคมนั นไมไ่ด้  ทรัพย์สนิ
ที เหลอืนั นจะต้องโอนให้แก่สมาคมหรือมลูนิธิ หรือนิติบคุคลที มวีตัถปุระสงค์เกี ยวกบัการสาธารณกศุลตามที ได้ระบชืุ อไว้
ในข้อบงัคบัของสมาคม  หรือถ้าข้อบงัคบัไมไ่ด้ระบชืุ อไว้ก็ให้เป็นไปตามมติของที ประชมุใหญ่ แตถ้่าข้อบงัคบัของสมาคม
หรือที ประชมุใหญ่มิได้ระบผุู้ รับโอนทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ หรือระบไุว้แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิได้ให้ทรัพย์สนิที เหลอือยูน่ั นตกเป็น
ของแผน่ดิน 



          มาตรา 108  ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเกี ยวกบัสมาคมที นายทะเบียนเก็บรักษาไว้หรือจะขอให้นายทะเบียน
คดัสาํเนาเอกสารดงักลา่ว พร้อมด้วยคํารับรองวา่ถกูต้อง ให้ยื นคาํขอตอ่นายทะเบียน และเมื อได้เสยีคา่ธรรมเนียมตามที 
กําหนดในกฎกระทรวงแล้วให้นายทะเบียนปฏิบตัิตามคําขอนั น 
          มาตรา 109  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบญัญตัใินสว่นนี  และให้มีอํานาจแตง่ตั งนาย
ทะเบียนกบัออกกฎกระทรวงเกี ยวกบั 
          (1) การยื นคาํขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
          (2) คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคดัสาํเนาเอกสาร และคา่ธรรมเนียมการขอให้นาย
ทะเบียนดาํเนินการใด ๆ  เกี ยวกบัสมาคม รวมทั งการยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
          (3) การดาํเนินกิจการของสมาคมและการทะเบียนสมาคม 
          (4) การอื นใดเพื อปฏิบตัใิห้เป็นไปตามบทบญัญตัใินสว่นนี  
          กฎกระทรวงนั น เมื อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
 

ส่วนที" 3 
มูลนิธิ 

 
          มาตรา 110  มลูนิธิได้แก่ทรัพย์สนิที จดัสรรไว้โดยเฉพาะสาํหรับวตัถปุระสงค์เพื อการกศุลสาธารณะ การศาสนา 
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีการศกึษา หรือเพื อสาธารณะประโยชน์อยา่งอื น โดยมิได้มุง่หาผลประโยชน์มาแบง่ปันกนั 
และได้จดทะเบียนตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี  
          การจดัการทรัพย์สนิของมลูนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื อบคุคลใดนอกจากเพื อดาํเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของมลูนิธินั นเอง 
          มาตรา 111  มลูนิธิต้องมข้ีอบงัคบั และต้องมีคณะกรรมการของมลูนิธิประกอบด้วยบคุคลอยา่งน้อยสามคน เป็นผู้
ดําเนินกิจการของมลูนิธิตามกฎหมายและข้อบงัคบัของมลูนิธิ 
          มาตรา 112  ข้อบงัคบัของมลูนิธิอยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี  
          (1) ชื อมลูนิธิ 
          (2) วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ 
          (3) ที ตั งสาํนกังานใหญ่และที ตั งสาํนกังานสาขาทั งปวง 
          (4) ทรัพย์สนิของมลูนิธิขณะจดัตั ง 
          (5) ข้อกําหนดเกี ยวกบัคณะกรรมการของมลูนิธิ ได้แก่ จํานวนกรรมการ การตั งกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหนง่
ของกรรมการ การพ้นจากตําแหนง่ของกรรมการ และการประชมุของคณะกรรมการ 
          (6) ข้อกําหนดเกี ยวกบัการจดัการมลูนิธิ การจดัการทรัพย์สนิและบญัชีของมลูนิธิ 
          มาตรา 113  มลูนิธิต้องใช้ชื อซึ งมีคาํวา่ "มลูนิธิ" ประกอบกบัชื อของมลูนิธิ 
          มาตรา 114  การขอจดทะเบียนมลูนิธินั น ให้ผู้ขอจดัตั งมลูนิธิยื นคําขอเป็นหนงัสอืตอ่นายทะเบียนแหง่ท้องที ที 
สาํนกังานใหญ่ของมลูนิธิจะตั งขึ นในคําขออยา่งน้อยต้องระบเุจ้าของทรัพย์สนิและรายการทรัพย์สนิที จะจดัสรรสาํหรับ
มลูนิธิ รายชื อ ที อยูแ่ละอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมลูนิธิทกุคนพร้อมกบัแนบข้อบงัคบัของมลูนิธิมากบัคาํขอด้วย 
 
 



          มาตรา 115  เมื อนายทะเบียนได้รับคําขอแล้วเห็นวา่ คําขอนั นถกูต้องตามมาตรา 114 และข้อบงัคบัถกูต้องตาม
มาตรา 112 และวตัถปุระสงค์เป็นไปตามมาตรา 110 และไมข่ดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือไมเ่ป็น
ภยนัตรายตอ่ความสงบสขุของประชาชนหรือความมั นคงของรัฐ และรายการซึ งจดแจ้งในคาํขอหรือข้อบงัคบัสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ และผู้จะเป็นกรรมการของมลูนิธินั นมีฐานะและความประพฤตเิหมาะสมในการดาํเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนให้แก่มลูนิธินั น  และ
ประกาศการจดัตั งมลูนิธิในราชกิจจานเุบกษา 
          ถ้านายทะเบียนเห็นวา่คําขอหรือข้อบงัคบัไมถ่กูต้องตามมาตรา 114 หรือมาตรา 112 หรือรายการซึ งจดแจ้งในคาํ
ขอหรือข้อบงัคบัไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ หรือผู้จะเป็นกรรมการของมลูนิธิมฐีานะหรือความประพฤติไม่
เหมาะสมในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ ให้มคีําสั งให้ผู้ขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงให้ถกูต้องเมื อ
แก้ไขหรือเปลี ยนแปลงถกูต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนและออกใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนให้แกม่ลูนิธินั น 
          ถ้านายทะเบียนเห็นวา่ไมอ่าจรับจดทะเบียนได้เนื องจากวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิไมเ่ป็นไปตามมาตรา 110 หรือขดั
ตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรืออาจจะเป็นภยนัตรายตอ่ความสงบสขุของประชาชนหรือความมั นคงของ
รัฐ หรือผู้ขอจดทะเบียนไมแ่ก้ไขหรือเปลี ยนแปลงให้ถกูต้องภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที ทราบคาํสั งของนายทะเบียนให้
นายทะเบียนมีคาํสั งไมรั่บจดทะเบียน และแจ้งคาํสั งพร้อมด้วยเหตผุลที ไมรั่บจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยมิ
ชกัช้า 
          ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิธิอทุธรณ์คําสั งไมรั่บจดทะเบียนนั นตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย โดยทําเป็นหนงัสอื
ยื นตอ่นายทะเบียนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที ได้รับแจ้งคาํสั งไมรั่บจดทะเบียน 
          ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยวินิจฉยัอทุธรณ์และแจ้งคาํวินิจฉยัให้ผู้อทุธรณ์ทราบภายในเก้าสบิวนันบัแต่
วนัที นายทะเบียนได้รับหนงัสอือทุธรณ์ คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที สดุ 
          มาตรา 116  ก่อนที นายทะเบียนรับจดทะเบียนมลูนิธิ ผู้ขอจดัตั งมลูนิธิมีสทิธิขอถอนการจดัตั งมลูนิธิได้โดยทําเป็น
หนงัสอืยื นตอ่นายทะเบียนสทิธิที จะขอถอนการจดัตั งมลูนิธินี ไมต่กทอดไปยงัทายาท 
          ในกรณีที มีผู้ขอจดัตั งมลูนิธิหลายคน  ถ้าผู้ขอจดัตั งมลูนิธิคนหนึ งคนใดใช้สทิธิถอนการจดัตั งมลูนิธิ ให้คาํขอจดัตั ง
มลูนิธินั นเป็นอนัระงบัไป 
          มาตรา 117  ในกรณีที ผู้ขอจดัตั งมลูนิธิถงึแก่ความตายก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนมลูนิธิ  ถ้าผู้ตายมิได้ทํา
พินยักรรมยกเลกิการจดัตั งมลูนิธิที ขอจดัตั งไว้ให้คําขอจดัตั งมลูนิธิที ผู้ตายได้ยื นไว้ตอ่นายทะเบียนยงัคงใช้ได้ตอ่ไป และให้
ทายาทหรือผู้จดัการมรดกหรือผู้ซึ งผู้ตายมอบหมาย ดาํเนินการในฐานะเป็นผู้ขอจดัตั งมลูนิธิตอ่ไป ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่
ดําเนินการภายในหนึ งร้อยยี สบิวนันบัแตว่นัที ผู้ขอจดัตั งมลูนิธิถึงแก่ความตาย บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการจะ
ดําเนินการในฐานะเป็นผู้ขอจดัตั งมลูนิธินั นตอ่ไปก็ได้ 
          ในกรณีที ไมส่ามารถจดัตั งมลูนิธิขึ นได้ตามวตัถปุระสงค์ที ผู้ตายกําหนดไว้ ถ้าหากไมม่ีพินยักรรมของผู้ตายสั งการใน
เรื องนี ไว้เป็นอยา่งอื น  ให้นําความในมาตรา 1679 วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมถ้าไมส่ามารถดําเนินการตามมาตรา 
1679 วรรคสอง หรือมลูนิธิจดัตั งขึ นไมไ่ด้ตามมาตรา 115 ให้ทรัพย์สนิที จดัสรรไว้ตกเป็นมรดกของผู้ตาย 
          มาตรา 118  ในกรณีที มีข้อกําหนดพินยักรรมให้ก่อตั งมลูนิธิตามมาตรา 1676 ให้บคุคลซึ งมหีน้าที ที จะต้องจดัตั ง
มลูนิธิตามมาตรา 1677 วรรคหนึ ง ดําเนินการตามมาตรา 114 และตามบทบญัญตัิแหง่มาตรานี  



          ถ้าบคุคลซึ งมีหน้าที ที จะต้องจดัตั งมลูนิธิตามวรรคหนึ ง มิได้ขอจดทะเบียนก่อตั งมลูนิธิภายในหนึ งร้อยยี สบิวนันบั
แตว่นัที บคุคลดงักลา่วได้รู้หรือควรรู้ข้อกําหนดพินยักรรมให้ก่อตั งมลูนิธิ บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดหรือพนกังาน
อยัการจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนมลูนิธิก็ได้ 
          ถ้าผู้ยื นคําขอจดทะเบียนมลูนิธิไมด่ําเนินการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงให้ถกูต้องตามคําสั งของนายทะเบียนตาม
มาตรา 115 จนเป็นเหตใุห้นายทะเบียนไมรั่บจดทะเบียนมลูนิธิเพราะเหตดุงักลา่ว  บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดหรือ
พนกังานอยัการจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนมลูนิธินั นอีกก็ได้ 
          ผู้ยื นคําขอจดทะเบียนก่อตั งมลูนิธิตามมาตรานี  จะขอถอนการก่อตั งมลูนิธิตามมาตรา 116 ไมไ่ด้ 
          ในกรณีที มีผู้คดัค้านตอ่นายทะเบียนวา่พินยักรรมนั นมิได้กําหนดให้ก่อตั งเป็นมลูนิธิ ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้
คดัค้านไปร้องตอ่ศาลภายในหกสบิวนันบัแตว่นัที ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน   และให้นายทะเบียนรอการพิจารณาการจด
ทะเบียนไว้ก่อน เพื อดําเนินการตามคาํพิพากษาหรือคําสั งของศาล ถ้าผู้คดัค้านไมย่ื นคาํร้องตอ่ศาลภายในเวลาที 
กําหนดให้นายทะเบียนพิจารณาการจดทะเบียนมลูนิธินั นตอ่ไป 
          มาตรา 119  ในกรณีที มีข้อกําหนดพินยักรรมให้จดัตั งมลูนิธิถ้าพินยักรรมที ทําไว้มิได้มีข้อกําหนดเกี ยวกบัรายการ
ตามมาตรา 112 (1) 
   (3) (5) หรือ (6) ให้ผู้ยื นคําขอตามมาตรา 118  กําหนดรายการดงักลา่วได้ ถ้าผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดคดัค้าน ให้
นายทะเบียนมีคาํสั งตามที เห็นสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ยื นคาํขอและผู้คดัค้านทราบพร้อมทั งแจ้งด้วยวา่หากผู้ยื นคาํขอหรือผู้
คดัค้านไมพ่อใจในคาํสั งดงักลา่ว ก็ให้ไปร้องคดัค้านตอ่ศาลภายในหกสบิวนันบัแตว่นัที ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน   และ
ให้นายทะเบียนรอการพิจารณาจดทะเบียนไว้ก่อนเพื อดาํเนินการตามคําพิพากษาหรือคาํสั งของศาล  แตถ้่าไมม่ีการร้อง
คดัค้านตอ่ศาลภายในเวลาที กําหนด ให้นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนมลูนิธิตามที ได้มีคาํสั งไว้นั นตอ่ไป 
          มาตรา 120  ในกรณีที มีบคุคลหลายรายยื นคาํขอจดทะเบียนมลูนิธิตามพินยักรรมของเจ้ามรดกรายเดยีวกนั ถ้าคํา
ขอนั นมีข้อขดัแย้งกนั ให้นายทะเบียนเรียกผู้ยื นคําขอมาตกลงกนั และถ้าผู้ยื นคาํขอไมม่าตกลงกนัหรือตกลงกนัไมไ่ด้
ภายในระยะเวลาที นายทะเบียนกําหนด ให้นายทะเบียนมคีําสั งตามที เห็นสมควร และให้นําความในมาตรา 119 มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 
          มาตรา 121  เมื อได้จดทะเบียนมลูนิธิแล้ว  ถ้าผู้ขอจดัตั งมลูนิธิมีชีวิตอยู ่ให้ทรัพย์สนิที จดัสรรไว้เพื อการนั นตกเป็น
ของมลูนิธิตั งแตว่นัที นายทะเบียนรับจดทะเบียนมลูนิธิเป็นต้นไป 
          ในกรณีที ผู้ขอจดัตั งมลูนิธิถึงแกค่วามตายก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนมลูนิธิ เมื อได้จดทะเบียนมลูนิธิแล้ว  ให้
ทรัพย์สนิที จดัสรรไว้เพื อการนั นตกเป็นของมลูนิธิตั งแตเ่วลาที ผู้ขอจดัตั งมลูนิธินั นถึงแก่ความตาย 
          มาตรา 122  มลูนิธิที ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบคุคล 
          มาตรา 123  คณะกรรมการของมลูนิธิเป็นผู้แทนของมลูนิธิในกิจการอนัเกี ยวกบับคุคลภายนอก 
          มาตรา 124  บรรดากิจการที คณะกรรมการของมลูนิธิได้กระทําไปแม้จะปรากฎในภายหลงัวา่มีข้อบกพร่องเกี ยวกบั
การแตง่ตั งหรือคณุสมบตัิของกรรมการของมลูนิธิ กิจการนั นยอ่มมีผลสมบรูณ์ 
          มาตรา 125  การแตง่ตั งกรรมการของมลูนิธิขึ นใหมท่ั งชดุหรือการเปลี ยนแปลงกรรมการของมลูนิธิ ให้กระทําตาม
ข้อบงัคบัของมลูนิธิ  และมลูนิธิต้องนําไปจดทะเบียนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที มีการแตง่ตั งหรือเปลี ยนแปลงกรรมการ
ของมลูนิธิ 
 
 



          ถ้านายทะเบียนเห็นวา่กรรมการของมลูนิธิตามวรรคหนึ งผู้ใดมีฐานะหรือความประพฤติไมเ่หมาะสมในการ
ดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ นายทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนกรรมการของมลูนิธิผู้นั นก็ได้ในกรณีที นาย
ทะเบียนไมรั่บจดทะเบียนกรรมการของมลูนิธิ  นายทะเบียนต้องแจ้งเหตผุลที ไมรั่บจดทะเบียนให้มลูนิธิทราบภายในหกสบิ
วนันบัแตว่นัที ยื นคําขอจดทะเบียน และให้นําความในมาตรา 115 วรรคสี และวรรคห้ามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
          ในกรณีที กรรมการของมลูนิธิพ้นจากตําแหนง่และไมม่ีกรรมการของมลูนิธิเหลอือยู ่ หรือกรรมการของมลูนิธิที 
เหลอือยูไ่มส่ามารถดาํเนินการตามหน้าที ได้  ถ้าข้อบงัคบัของมลูนิธิมิได้กําหนดการปฏิบตัิหน้าที ไว้เป็นอยา่งอื น ให้
กรรมการของมลูนิธิที พ้นจากตาํแหนง่ปฏิบตัิหน้าที กรรมการของมลูนิธิตอ่ไปจนกวา่นายทะเบียนจะได้แจ้งการรับจด
ทะเบียนกรรมการของมลูนิธิที ตั งใหม ่
          กรรมการของมลูนิธิที พ้นจากตาํแหนง่เพราะถกูถอดถอนโดยคําสั งศาลตามมาตรา 129 จะปฏิบตัิหน้าที ตามวรรค
สามไมไ่ด้ 
          มาตรา 126  ภายใต้บงัคบัมาตรา 127 ให้คณะกรรมการของมลูนิธิเป็นผู้มีอํานาจแก้ไขเพิ มเติมข้อบงัคบัของมลูนิธิ 
แตถ้่าข้อบงัคบัของมลูนิธิได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ มเตมิไว้ การแก้ไขเพิ มเติมต้องเป็นไปตามที ข้อบงัคบั
กําหนด และให้มลูนิธินําข้อบงัคบัที แก้ไขเพิ มเติมนั นไปจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที 
คณะกรรมการของมลูนิธิได้แก้ไขเพิ มเติมข้อบงัคบัของมลูนิธิและให้นําความในมาตรา 115 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
          มาตรา 127  การแก้ไขเพิ มเตมิรายการในข้อบงัคบัของมลูนิธิตามมาตรา 112 (2) จะกระทําได้แตเ่ฉพาะในกรณี
ดงัตอ่ไปนี  
          (1) เพื อให้สามารถดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ หรือ 
          (2) พฤติการณ์เปลี ยนแปลงไปเป็นเหตใุห้วตัถปุระสงค์ของมลูนิธินั นมีประโยชน์น้อย หรือไมอ่าจดาํเนินการให้สม
ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของมลูนิธินั นได้  และวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิที แก้ไขเพิ มเติมนั นใกล้ชิดกบัวตัถปุระสงค์เดมิของ
มลูนิธิ 
          มาตรา 128  ให้นายทะเบียนมีอํานาจตรวจตราและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการของมลูนิธิให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของมลูนิธิ เพื อการนี ให้นายทะเบียนหรือพนกังานเจ้าหน้าที  ซึ งนายทะเบียนมอบหมายเป็นหนงัสอื 
มีอํานาจ 
          (1) มีคําสั งเป็นหนงัสอืให้กรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือตวัแทนของมลูนิธิ ชี แจงแสดงข้อเท็จจริงเกี ยวกบักิจการ
ของมลูนิธิ  หรือเรียกบคุคลดงักลา่วมาสอบถาม  หรือให้สง่หรือแสดงสมดุบญัชีและเอกสารตา่ง ๆ ของมลูนิธิเพื อ
ตรวจสอบ 
          (2) เข้าไปในสาํนกังานของมลูนิธิในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึ น และพระอาทิตย์ตกเพื อตรวจสอบกิจการของมลูนิธิ 
          ในการปฏิบตัิการตามวรรคหนึ ง  ถ้าเป็นนายทะเบียนให้แสดงบตัรประจําตวัและถ้าเป็นพนกังานเจ้าหน้าที ซึ งได้รับ
มอบหมาย ให้แสดงบตัรประจําตวัและหนงัสอืมอบหมายของนายทะเบียนตอ่ผู้ ที เกี ยวข้อง 
          มาตรา 129  ในกรณีที กรรมการของมลูนิธิผู้ใดดําเนินกิจการของมลูนิธิผิดพลาดเสื อมเสยีตอ่มลูนิธิ หรือดําเนิน
กิจการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบงัคบัของมลูนิธิ หรือกลายเป็นผู้มฐีานะหรือความประพฤติไมเ่หมาะสมในการดําเนินการ
ตามวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ นายทะเบียน พนกังานอยัการหรือผู้มสีว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดอาจร้องขอตอ่ศาลให้มีคาํสั ง
ถอดถอนกรรมการของมลูนิธิผู้นั นได้ 
 
 



          ในกรณีที การกระทําตามวรรคหนึ งเป็นการกระทําของคณะกรรมการของมลูนิธิ  หรือปรากฏวา่คณะกรรมการของ
มลูนิธิไมด่ําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิโดยไมม่เีหตอุนัสมควร นายทะเบียน พนกังานอยัการ หรือผู้มีสว่นได้เสยี
คนหนึ งคนใดอาจร้องขอตอ่ศาลให้มีคําสั งถอดถอนกรรมการของมลูนิธิทั งคณะได้ในกรณีที ศาลมคีําสั งถอดถอนกรรมการ
ของมลูนิธิหรือคณะกรรมการของมลูนิธิตามวรรคหนึ งหรือวรรคสอง  ศาลจะแตง่ตั งบคุคลอื นเป็นกรรมการของมลูนิธิ หรือ
คณะกรรมการของมลูนิธิแทนกรรมการของมลูนิธิ หรือคณะกรรมการของมลูนิธิที ศาลถอดถอนก็ได้ เมื อศาลมีคาํสั งแตง่ตั ง
บคุคลใดเป็นกรรมการของมลูนิธิแล้ว ให้นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนไปตามนั น 
          มาตรา 130  มลูนิธิยอ่มเลกิด้วยเหตหุนึ งเหตใุด ดงัตอ่ไปนี  
          (1) เมื อมเีหตตุามที กําหนดในข้อบงัคบั 
          (2) ถ้ามลูนิธิตั งขึ นไว้เฉพาะระยะเวลาใด เมื อสิ นระยะเวลานั น 
          (3) ถ้ามลูนิธิตั งขึ นเพื อวตัถปุระสงค์อยา่งใด และได้ดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์สาํเร็จบริบรูณ์แล้ว หรือ
วตัถปุระสงค์นั นกลายเป็นพ้นวิสยั 
          (4) เมื อมลูนิธินั นล้มละลาย 
          (5) เมื อศาลมีคาํสั งให้เลกิมลูนิธิตามมาตรา 131 
          มาตรา 131  นายทะเบียน พนกังานอยัการ  หรือผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดอาจร้องขอตอ่ศาลให้มีคาํสั งให้เลกิ
มลูนิธิได้ในกรณีหนึ งกรณีใดดงัตอ่ไปนี  
          (1) เมื อปรากฏวา่วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิขดัตอ่กฎหมาย 
          (2) เมื อปรากฏวา่มลูนิธิกระทําการขดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  หรืออาจเป็นภยนัตรายตอ่ความ
สงบสขุของประชาชนหรือความมั นคงของรัฐ 
          (3) เมื อปรากฏวา่มลูนิธิไมส่ามารถดาํเนินกิจการตอ่ไปได้ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ หรือหยดุดาํเนินกิจการตั งแตส่องปี
ขึ นไป 
          มาตรา 132  เมื อมลูนิธิมเีหตตุ้องเลกิตามมาตรา 130 (1) (2) หรือ (3) แล้ว ให้คณะกรรมการของมลูนิธิที อยูใ่น
ตําแหนง่ขณะมีการเลกิมลูนิธิแจ้งการเลกิมลูนิธิตอ่นายทะเบียนภายในสบิสี วนันบัแตว่นัที มกีารเลกิมลูนิธิ 
          ในกรณีที ศาลมคีําพิพากษาหรือคาํสั งถงึที สดุให้มลูนิธิล้มละลายตามมาตรา 130 (4) หรือมีคําสั งถึงที สดุให้เลกิ
มลูนิธิตามมาตรา 131  ให้ศาลแจ้งคาํพิพากษาหรือคําสั งดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วย 
          ให้นายทะเบียนประกาศการเลกิมลูนิธิในราชกิจจานเุบกษา 
          มาตรา 133  ในกรณีที มีการเลกิมลูนิธิ ให้มีการชําระบญัชีมลูนิธิและให้นําบทบญัญตัใินบรรพ 3 ลกัษณะ 22 วา่
ด้วยการชําระบญัชีห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจํากดั และบริษัทจํากดั มาใช้บงัคบัแก่การชําระบญัชีมลูนิธิโดย
อนโุลม  ทั งนี  ให้ผู้ ชําระบญัชีเสนอรายงานการชําระบญัชีตอ่นายทะเบียน และให้นายทะเบียนเป็นผู้อนมุตัิรายงานนั น 
          มาตรา 134  เมื อได้ชําระบญัชีแล้ว ให้โอนทรัพย์สนิของมลูนิธิให้แก่มลูนิธิหรือนิติบคุคลที มีวตัถปุระสงค์ตามมาตรา 
110 ซึ งได้ระบชืุ อไว้ในข้อบงัคบัของมลูนิธิ  ถ้าข้อบงัคบัของมลูนิธิมิได้ระบชืุ อมลูนิธิหรือนิติบคุคลดงักลา่วไว้ พนกังาน
อยัการผู้ ชําระบญัชี  หรือผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดอาจร้องขอตอ่ศาลให้จดัสรรทรัพย์สนินั นแก่มลูนิธิหรือนิติบคุคลอื นที 
ปรากฎวา่มีวตัถปุระสงค์ใกล้ชิดที สดุกบัวตัถปุระสงค์ของมลูนิธินั นได้ 
          ถ้ามลูนิธินั นถกูศาลสั งให้เลกิตามมาตรา 131 (1) หรือ (2) หรือการจดัสรรทรัพย์สนิตามวรรคหนึ งไมอ่าจกระทําได้  
ให้ทรัพย์สนิของมลูนิธิตกเป็นของแผน่ดิน 



          มาตรา 135  ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจเอกสารเกี ยวกบัมลูนิธิที นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ หรือจะขอให้นายทะเบียน
คดัสาํเนาเอกสารดงักลา่วพร้อมด้วยคํารับรองวา่ถกูต้อง ให้ยื นคาํขอตอ่นายทะเบียน และเมื อได้เสยีคา่ธรรมเนียมตามที 
กําหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้นายทะเบียนปฏิบตัิตามคาํขอนั น 
          มาตรา 136   ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบญัญตัใินสว่นนี  และให้มีอํานาจแตง่ตั งนาย
ทะเบียนกบัออกกฎกระทรวงเกี ยวกบั 
          (1) การยื นคาํขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน 
          (2) คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสารการคดัสาํเนาเอกสาร และคา่ธรรมเนียมการขอให้นาย
ทะเบียนดาํเนินการใด ๆ เกี ยวกบัมลูนิธิรวมทั งการยกเว้นคา่ธรรมดงักลา่ว 
          (3) แบบบตัรประจําตวัของนายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าที  
          (4) การดาํเนินกิจการของมลูนิธิและการทะเบียนมลูนิธิ 
          (5) การอื นใดเพื อปฏิบตัใิห้เป็นไปตามบทบญัญตัใินสว่นนี  
          กฎกระทรวงนั น เมื อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
 

ลักษณะ 3 
ทรัพย์ 

 
          มาตรา 137  ทรัพย์ หมายความวา่ วตัถมุีรูปร่าง 
          มาตรา 138  ทรัพย์สนิ หมายความรวมทั งทรัพย์และวตัถไุมม่ีรูปร่างซึ งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 
          มาตรา 139  อสงัหาริมทรัพย์ หมายความวา่ ที ดินและทรัพย์อนัติดอยูก่บัที ดินมีลกัษณะเป็นการถาวรหรือประกอบ
เป็นอนัเดียวกบัที  ดินนั น และหมายความรวมถึงทรัพย์สนิอนัเกี ยวกบัที ดิน หรือทรัพย์อนัติดอยูก่บัที ดินหรือประกอบเป็น
อนัเดียวกบัที ดินนั นด้วย 
          มาตรา 140  สงัหาริมทรัพย์ หมายความวา่ ทรัพย์สนิอื นนอกจากอสงัหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสทิธิอนั
เกี ยวกบัทรัพย์สนินั นด้วย 
          มาตรา 141  ทรัพย์แบง่ได้ หมายความวา่ ทรัพย์อนัอาจแยกออกจากกนัเป็นสว่น ๆ ได้จริงถนดัชดัแจ้ง แตล่ะสว่นได้
รูปบริบรูณ์ลาํพงัตวั 
          มาตรา 142  ทรัพย์แบง่ไมไ่ด้ หมายความวา่  ทรัพย์อนัจะแยกออกจากกนัไมไ่ด้นอกจากเปลี ยนแปลงภาวะของ
ทรัพย์ และหมายความรวมถึงทรัพย์ที มีกฎหมายบญัญตัวิา่แบง่ไมไ่ด้ด้วย 
          มาตรา 143  ทรัพย์นอกพาณิชย์ หมายความวา่ ทรัพย์ที ไมส่ามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที โอนแก่กนัมิได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
          มาตรา 144  สว่นควบของทรัพย์ หมายความวา่ สว่นซึ งโดยสภาพแหง่ทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแหง่ท้องถิ นเป็น
สาระสาํคญัในความเป็นอยูข่องทรัพย์นั น และไมอ่าจแยกจากกนัได้นอกจากจะทําลาย ทําให้บบุสลาย หรือทําให้ทรัพย์นั น
เปลี ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 
          เจ้าของทรัพย์ยอ่มมีกรรมสทิธิMในสว่นควบของทรัพย์นั น 
          มาตรา 145  ไม้ยืนต้นเป็นสว่นควบกบัที ดินที ไม้นั นขึ นอยู ่
          ไม้ล้มลกุหรือธญัชาติอนัจะเก็บเกี ยวรวงผลได้คราวหนึ งหรือหลายคราวตอ่ปีไมเ่ป็นสว่นควบกบัที ดิน 



          มาตรา 146 ทรัพย์ซึ งตดิกบัที ดินหรือติดกบัโรงเรือนเพียงชั วคราวไมถื่อวา่เป็นสว่นควบกบัที ดินหรือโรงเรือนนั น 
ความข้อนี ให้ใช้บงัคบัแก่โรงเรือนหรือสิ งปลกูสร้างอยา่งอื น ซึ งผู้มสีทิธิในที ดินของผู้ อื นใช้สทิธินั นปลกูสร้างไว้ในที ดินนั น
ด้วย 
          มาตรา 147  อปุกรณ์ หมายความวา่ สงัหาริมทรัพย์ซึ งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ นหรือโดยเจตนาชดัแจ้งของเจ้าของ
ทรัพย์ที เป็นประธาน เป็นของใช้ประจําอยูก่บัทรัพย์ที เป็นประธานเป็นอาจิณเพื อประโยชน์แก่การจดัดแูล ใช้สอยหรือรักษา
ทรัพย์ที เป็นประธาน  และเจ้าของทรัพย์ได้นํามาสูท่รัพย์ที เป็นประธานโดยการนํามาตดิตอ่หรือปรับเข้าไว้ หรือทําโดย
ประการอื นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกบัทรัพย์ที เป็นประธานนั น 
          อปุกรณ์ที แยกออกจากทรัพย์ที เป็นประธานเป็นการชั วคราวก็ยงัไมข่าดจากการเป็นอปุกรณ์ของทรัพย์ที เป็น
ประธานนั น 
          อปุกรณ์ยอ่มตกติดไปกบัทรัพย์ที เป็นประธานเว้นแตจ่ะมกีารกําหนดไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 148  ดอกผลของทรัพย์ ได้แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินยั 
          ดอกผลธรรมดา หมายความวา่  สิ งที เกิดขึ นตามธรรมชาตขิองทรัพย์ ซึ งได้มาจากตวัทรัพย์ โดยการมีหรือใช้ทรัพย์
นั นตามปกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื อขาดจากทรัพย์นั น 
          ดอกผลนิตินยั หมายความวา่ ทรัพย์หรือประโยชน์อยา่งอื นที ได้มาเป็นครั งคราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผู้ อื นเพื อการที 
ได้ใช้ทรัพย์นั น และสามารถคาํนวณและถือเอาได้เป็นรายวนัหรือตามระยะเวลาที กําหนดไว้ 
 

ลักษณะ 4 
นิตกิรรม 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 

          มาตรา 149  นิติกรรม หมายความวา่ การใด ๆ อนัทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมคัร มุง่โดยตรงตอ่การ
ผกูนิติสมัพนัธ์ขึ นระหวา่งบคุคลเพื อจะก่อ เปลี ยนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซึ งสทิธิ 
          มาตรา 150  การใดมีวตัถปุระสงค์เป็นการต้องห้ามชดัแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสยัหรือเป็นการขดัตอ่ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การนั นเป็นโมฆะ 
          มาตรา 151  การใดเป็นการแตกตา่งกบับทบญัญตัิของกฎหมายถ้ามใิชก่ฎหมายอนัเกี ยวกบัความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนการนั นไมเ่ป็นโมฆะ 
          มาตรา 152  การใดมิได้ทําให้ถกูต้องตามแบบที กฎหมายบงัคบัไว้การนั นเป็นโมฆะ 
          มาตรา 153  การใดมิได้เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยความสามารถของบคุคล การนั นเป็นโมฆียะ 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
การแสดงเจตนา 

 
          มาตรา 154  การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผกูพนัตามที ได้แสดงออกมาก็ตาม หา
เป็นมลูเหตใุห้การแสดงเจตนานั นเป็นโมฆะไม ่ เว้นแตคู่ก่รณีอีกฝ่ายหนึ งจะได้รู้ถึงเจตนาอนัซอ่นอยูใ่นใจของผู้แสดงนั น 
          มาตรา 155  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กบัคูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งเป็นโมฆะ แตจ่ะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสจุริต และต้องเสยีหายจากการแสดงเจตนาลวงนั นมิได้ 
          ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ งทําขึ นเพื ออําพรางนิตกิรรมอื น ให้นําบทบญัญตัิของกฎหมายอนัเกี ยวกบันิติ
กรรมที ถกูอําพรางมาใช้บงัคบั 
          มาตรา 156  การแสดงเจตนาโดยสาํคญัผิดในสิ งซึ งเป็นสาระสาํคญัแหง่นิติกรรมเป็นโมฆะ 
          ความสาํคญัผิดในสิ งซึ งเป็นสาระสาํคญัแหง่นิติกรรมตามวรรคหนึ งได้แก่ ความสาํคญัผิดในลกัษณะของนิติกรรม  
ความสาํคญัผิดในตวับคุคลซึ งเป็นคูก่รณีแหง่นิตกิรรมและความสาํคญัผิดในทรัพย์สนิซึ งเป็นวตัถแุหง่นิติกรรมเป็นต้น 
          มาตรา 157  การแสดงเจตนาโดยสาํคญัผิดในคณุสมบตัิของบคุคลหรือทรัพย์สนิเป็นโมฆียะ 
          ความสาํคญัผิดตามวรรคหนึ ง  ต้องเป็นความสาํคญัผิดในคณุสมบตัิซึ งตามปกติถือวา่เป็นสาระสาํคญั ซึ งหากมิได้
มีความสาํคญัผิดดงักลา่วการอนัเป็นโมฆียะนั นคงจะมิได้กระทําขึ น 
          มาตรา 158  ความสาํคญัผิดตามมาตรา 156 หรือมาตรา 157 ซึ งเกิดขึ นโดยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง
ของบคุคลผู้แสดงเจตนาบคุคลนั นจะถือเอาความสาํคญัผิดนั นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไมไ่ด้ 
          มาตรา 159  การแสดงเจตนาเพราะถกูกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ 
          การถกูกลฉ้อฉลที จะเป็นโมฆียะตามวรรคหนึ ง จะต้องถึงขนาดซึ งถ้ามิได้มกีลฉ้อฉลดงักลา่ว การอนัเป็นโมฆียะนั น
คงจะมิได้กระทําขึ น 
          ถ้าคูก่รณีฝ่ายหนึ งแสดงเจตนาเพราะถกูกลฉ้อฉลโดยบคุคลภายนอกการแสดงเจตนานั นจะเป็นโมฆียะตอ่เมื อ
คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลนั น 
          มาตรา 160  การบอกล้างโมฆียะกรรมเพราะถกูกลฉ้อฉลตามมาตรา 159 ห้ามมใิห้ยกเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสจุริต 
          มาตรา 161  ถ้ากลฉ้อฉลเป็นแตเ่พียงเหตจุงูใจให้คูก่รณีฝ่ายหนึ งยอมรับข้อกําหนดอนัหนกัยิ งกวา่ที คูก่รณีฝ่ายนั น
จะยอมรับโดยปกติ คูก่รณีฝ่ายนั นจะบอกล้างการนั นหาได้ไม ่แตช่อบที จะเรียกเอาคา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายอนั
เกิดจากกลฉ้อฉลนั นได้ 
          มาตรา 162  ในนิติกรรมสองฝ่าย การที คูก่รณีฝ่ายหนึ งจงใจนิ งเสยีไมแ่จ้งข้อความจริงหรือคณุสมบตัิอนัคูก่รณีอีก
ฝ่ายหนึ งมิได้รู้ การนั นจะเป็นกลฉ้อฉล  หากพิสจูน์ได้วา่ถ้ามิได้นิ งเสยีเช่นนั น นิติกรรมนั นก็คงจะมิได้กระทําขึ น 
          มาตรา 163  ถ้าคูก่รณีตา่งได้กระทําการโดยกลฉ้อฉลด้วยกนัทั งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ งฝ่ายใดจะกลา่วอ้างกลฉ้อฉลของ
อีกฝ่ายหนึ ง เพื อบอกล้างการนั น หรือเรียกคา่สนิไหมทดแทนมิได้ 
          มาตรา 164  การแสดงเจตนาเพราะถกูขม่ขูเ่ป็นโมฆียะ 
          การขม่ขูที่ จะทําให้การใดตกเป็นโมฆยีะนั น  จะต้องเป็นการขม่ขูที่ จะให้เกิดภยัอนัใกล้จะถงึ  และร้ายแรงถงึขนาดที 
จะจงูใจให้ผู้ถกูขม่ขูม่มีลูต้องกลวั ซึ งถ้ามิได้มกีารขม่ขูเ่ช่นนั น การนั นก็คงจะมิได้กระทําขึ น 
          มาตรา 165  การขูว่า่จะใช้สทิธิตามปกตินิยม ไมถื่อวา่เป็นการขม่ขู ่
          การใดที กระทําไปเพราะนบัถือยําเกรง ไมถื่อวา่การนั นได้กระทําเพราะถกูขม่ขู ่



          มาตรา 166  การขม่ขูย่อ่มทําให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆียะแม้บคุคลภายนอกจะเป็นผู้ขม่ขู ่
          มาตรา 167  ในการวินิจฉยักรณีความสาํคญัผิด กลฉ้อฉล หรือการขม่ขูใ่ห้พิเคราะห์ถงึเพศ อาย ุฐานะ สขุภาพ
อนามยั และภาวะแหง่จิตของผู้แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการณ์และสภาพแวดล้อมอื น ๆ อนัเกี ยวกบัการนั นด้วย 
          มาตรา 168  การแสดงเจตนาที กระทําตอ่บคุคลซึ งอยูเ่ฉพาะหน้าให้ถือวา่มีผลนบัแตผู่้ รับการแสดงเจตนาได้ทราบ
การแสดงเจตนานั น  ความข้อนี ให้ใช้ตลอดถึงการที บคุคลหนึ งแสดงเจตนาไปยงับคุคลอีกคนหนึ งโดยทางโทรศพัท์ หรือ
โดยเครื องมือสื อสารอยา่งอื น หรือโดยวิธีอื นซึ งสามารถติดตอ่ถึงกนัได้ทํานองเดียวกนั 
          มาตรา 169  การแสดงเจตนาที กระทําตอ่บคุคลซึ งมิได้อยูเ่ฉพาะหน้าให้ถือวา่มีผลนบัแตเ่วลาที การแสดงเจตนานั น
ไปถึงผู้ รับการแสดงเจตนา แตถ้่าได้บอกถอนไปถึงผู้ รับการแสดงเจตนานั น ก่อนหรือพร้อมกนักบัที การแสดงเจตนานั นไป
ถึงผู้ รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั นตกเป็นอนัไร้ผล 
          การแสดงเจตนาที ได้สง่ออกไปแล้วยอ่มไมเ่สื อมเสยีไป แม้ภายหลงัการแสดงเจตนานั นผู้แสดงเจตนาจะถงึแก่ความ
ตาย  หรือถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
          มาตรา 170  การแสดงเจตนาซึ งกระทําตอ่ผู้ เยาว์หรือผู้ ที ศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือนคนเสมือนไร้
ความสามารถ จะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้ผู้ รับการแสดงเจตนาไมไ่ด้ เว้นแตผู่้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนบุาล หรือผู้ พิทกัษ์ แล้วแต่
กรณี ของผู้ รับการแสดงเจตนานั นได้รู้ด้วย หรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว 
          ความในวรรคหนึ งมใิห้ใช้บงัคบั ถ้าการแสดงเจตนานั นเกี ยวกบัการที กฎหมายบญัญตัใิห้ผู้ เยาว์หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถกระทําได้เองโดยลาํพงั 
          มาตรา 171  ในการตคีวามการแสดงเจตนานั น ให้เพง่เลง็ถึงเจตนาอนัแท้จริงยิ งกวา่ถ้อยคาํสาํนวนหรือตวัอกัษร 
 

หมวด 3 
โมฆะกรรมและโมฆยีะกรรม 

 
          มาตรา 172  โมฆะกรรมนั นไมอ่าจให้สตัยาบนัแก่กนัได้ และผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดจะยกความเสยีเปลา่แหง่
โมฆะกรรมขึ นกลา่วอ้างก็ได้ 
          ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สนิอนัเกิดจากโมฆะกรรม  ให้นําบทบญัญตัิวา่ด้วยลาภมิควรได้แหง่ประมวลกฎหมายนี มาใช้
บงัคบั 
          มาตรา 173  ถ้าสว่นหนึ งสว่นใดของนิติกรรมเป็นโมฆะ นิติกรรมนั นยอ่มตกเป็นโมฆะทั งสิ น เว้นแตจ่ะพงึสนันิษฐาน
ได้โดยพฤติการณ์แหง่กรณีวา่คูก่รณีเจตนาจะให้สว่นที ไมเ่ป็นโมฆะนั นแยกออกจากสว่นที เป็นโมฆะได้ 
          มาตรา 174  การใดเป็นโมฆะแตเ่ข้าลกัษณะเป็นนิติกรรมอยา่งอื นซึ งไมเ่ป็นโมฆะ ให้ถือตามนิติกรรมซึ งไมเ่ป็น
โมฆะ ถ้าสนันิษฐานได้โดยพฤติการณ์แหง่กรณีวา่ หากคูก่รณีได้รู้วา่การนั นเป็นโมฆะแล้ว  ก็คงจะได้ตั งใจมาตั งแตแ่รกที 
จะทํานิตกิรรมอยา่งอื นซึ งไมเ่ป็นโมฆะนั น 
          มาตรา 175  โมฆียะกรรมนั น บคุคลตอ่ไปนี จะบอกล้างเสยีก็ได้ 
          (1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ เยาว์ซึ งบรรลนิุติภาวะแล้วแตผู่้ เยาว์จะบอกล้างก่อนที ตนบรรลนิุติภาวะก็ได้ถ้าได้รับ
ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 



          (2) บคุคลซึ งศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ เมื อบคุคลนั นพ้นจากการเป็นคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ แล้วแตก่รณีแตค่นเสมือนไร้ความสามารถจะ
บอกล้างก่อนที ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้ พิทกัษ์ 
          (3) บคุคลผู้แสดงเจตนาเพราะสาํคญัผิด หรือถกูกลฉ้อฉล หรือ ถกูขม่ขู ่
          (4) บคุคลวิกลจริตผู้กระทํานิติกรรมอนัเป็นโมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะที จริตของบคุคลนั นไมว่ิกลแล้ว 
          ถ้าบคุคลผู้ ทํานิตกิรรมอนัเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมกีารบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบคุคลดงักลา่ว
อาจบอกล้างโมฆยีะกรรมนั นได้ 
          มาตรา 176  โมฆียะกรรมเมื อบอกล้างแล้ว ให้ถือวา่เป็นโมฆะมาแตเ่ริ มแรก และให้ผู้ เป็นคูก่รณีกลบัคืนสูฐ่านะเดิม 
ถ้าเป็นการพ้นวิสยัจะให้กลบัคืนเช่นนั นได้ ก็ให้ได้รับคา่เสยีหายชดใช้ให้แทน 
          ถ้าบคุคลใดได้รู้หรือควรจะได้รู้วา่การใดเป็นโมฆยีะ เมื อบอกล้างแล้ว ให้ถือวา่บคุคลนั นได้รู้วา่การนั นเป็นโมฆะ นบั
แตว่นัที ได้รู้หรือควรจะได้รู้วา่เป็นโมฆียะ 
          ห้ามมิให้ใช้สทิธิเรียกร้องอนัเกิดแตก่ารกลบัคืนสูฐ่านะเดิมตามวรรคหนึ ง เมื อพ้นหนึ งปีนบัแตว่นับอกล้าง
โมฆียะกรรม 
          มาตรา 177  ถ้าบคุคลผู้มสีทิธิบอกล้างโมฆียะกรรมตามมาตรา 175  ผู้หนึ งผู้ใด ได้ให้สตัยาบนัแก่โมฆียะกรรม  ให้
ถือวา่การนั นเป็นอนัสมบรูณ์มาแตเ่ริ มแรก แตท่ั งนี ยอ่มไมก่ระทบกระเทือนถึงสทิธิของบคุคลภายนอก 
          มาตรา 178  การบอกล้างหรือให้สตัยาบนัแก่โมฆียะกรรม ยอ่มกระทําได้โดยการแสดงเจตนาแก่คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ ง
ซึ งเป็นบคุคลที มีตวักําหนดได้แนน่อน 
          มาตรา 179  การให้สตัยาบนัแก่โมฆียะกรรมนั น จะสมบรูณ์ตอ่เมื อได้กระทําภายหลงัเวลาที มลูเหตใุห้เป็น
โมฆียะกรรมนั นหมดสิ นไปแล้ว 
          บคุคลซึ งศาลได้สั งเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือบคุคลวิกลจริต  ผู้กระทํานิติกรรมอนั
เป็นโมฆียะตามมาตรา 30  จะให้สตัยาบนัแก่โมฆียะกรรมได้ตอ่เมื อได้รู้เห็นซึ งโมฆยีะกรรมนั นภายหลงัที บคุคลนั นพ้นจาก
การเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือในขณะที จริตของบคุคลนั นไมว่กิล แล้วแตก่รณี 
          ทายาทของบคุคลผู้ ทํานิตกิรรมอนัเป็นโมฆียะ จะให้สตัยาบนัแก่โมฆียะกรรมได้นบัแตเ่วลาที ผู้ ทํานิติกรรมนั นถงึแก่
ความตาย เว้นแตส่ทิธิที จะบอกล้างโมฆยีะกรรมของผู้ตายนั นได้สิ นสดุลงแล้ว 
          บทบญัญตัิวรรคหนึ งและวรรคสองมใิห้ใช้บงัคบั  ถ้าการให้สตัยาบนัแก่โมฆียะกรรมกระทําโดยผู้แทนโดยชอบธรรม 
ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ 
          มาตรา 180  ภายหลงัเวลาอนัพงึให้สตัยาบนัได้ตามมาตรา 179  ถ้ามีพฤติการณ์อยา่งหนึ งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี 
เกิดขึ นเกี ยวด้วยโมฆยีะกรรมโดยการกระทําของบคุคลซึ งมีสทิธิบอกล้างโมฆยีะกรรมตามมาตรา 175  ถ้ามิได้สงวนสทิธิไว้
แจ้งชดัประการใดให้ถือวา่เป็นการให้สตัยาบนั 
          (1) ได้ปฏิบตัิการชําระหนี แล้วทั งหมดหรือแตบ่างสว่น 
          (2) ได้มีการเรียกให้ชําระหนี นั นแล้ว 
          (3) ได้มีการแปลงหนี ใหม ่
          (4) ได้มีการให้ประกนัเพื อหนี นั น 
          (5) ได้มีการโอนสทิธิหรือความรับผิดทั งหมดหรือแตบ่างสว่น 
          (6) ได้มีการกระทําอยา่งอื นอนัแสดงได้วา่เป็นการให้สตัยาบนั 



          มาตรา 181  โมฆียะกรรมนั นจะบอกล้างมิได้เมื อพ้นเวลาหนึ งปีนบัแตเ่วลาที อาจให้สตัยาบนัได้ หรือเมื อพ้นเวลา
สบิปีนบัแตไ่ด้ทํานิติกรรมอนัเป็นโมฆียะนั น 
 

หมวด 4 
เงื"อนไขและเงื"อนเวลา 

 
          มาตรา 182  ข้อความใดอนับงัคบัไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ นผลตอ่เมื อมีเหตกุารณ์อนัไมแ่นน่อนวา่จะเกิดขึ น
หรือไมใ่นอนาคตข้อความนั นเรียกวา่เงื อนไข 
          มาตรา 183  นิติกรรมใดมเีงื อนไขบงัคบัก่อน นิติกรรมนั นยอ่มเป็นผลตอ่เมื อเงื อนไขนั นสาํเร็จแล้ว 
          นิติกรรมใดมีเงื อนไขบงัคบัหลงั นิติกรรมนั นยอ่มสิ นผลในเมื อเงื อนไขนั นสาํเร็จแล้ว 
          ถ้าคูก่รณีแหง่นิติกรรมได้แสดงเจตนาไว้ด้วยกนัวา่ ความสาํเร็จแหง่เงื อนไขนั นให้มีผลย้อนหลงัไปถึงเวลาใดเวลา
หนึ งก่อนสาํเร็จ ก็ให้เป็นไปตามเจตนาเช่นนั น 
          มาตรา 184  ในระหวา่งที เงื อนไขยงัไมส่าํเร็จ คูก่รณีฝ่ายหนึ งฝ่ายใดแหง่นิติกรรมอนัอยูใ่นบงัคบัเงื อนไขจะต้องงด
เว้นไมก่ระทําการอยา่งหนึ งอยา่งใดให้เป็นที เสื อมเสยีประโยชน์แกคู่ก่รณีอีกฝ่ายหนึ งซึ งจะพงึได้จากความสาํเร็จแหง่
เงื อนไขนั น 
          มาตรา 185  ในระหวา่งที เงื อนไขยงัมิได้สาํเร็จนั น สทิธิและหน้าที ตา่ง ๆ ของคูก่รณีมีอยา่งไร จะจําหนา่ย จะรับ
มรดก จะจดัการป้องกนัรักษา หรือจะทําประกนัไว้ประการใดตามกฎหมายก็ยอ่มทําได้ 
          มาตรา 186  ถ้าความสาํเร็จแหง่เงื อนไขจะเป็นทางให้คูก่รณีฝ่ายใดเสยีเปรียบ  และคูก่รณีฝ่ายนั นกระทําการโดยไม่
สจุริตจนเป็นเหตใุห้เงื อนไขนั นไมส่าํเร็จ ให้ถือวา่เงื อนไขนั นสาํเร็จแล้ว 
          ถ้าความสาํเร็จแหง่เงื อนไขจะเป็นทางให้คูก่รณีฝ่ายใดได้เปรียบและคูก่รณีฝ่ายนั นกระทําการโดยไมส่จุริตจนเป็น
เหตใุห้เงื อนไขนั นสาํเร็จให้ถือวา่เงื อนไขนั นมิได้สาํเร็จเลย 
          มาตรา 187  ถ้าเงื อนไขสาํเร็จแล้วในเวลาทํานิติกรรม หากเป็นเงื อนไขบงัคบัก่อนให้ถือวา่นิติกรรมนั นไมม่ีเงื อนไข  
หากเป็นเงื อนไขบงัคบัหลงัให้ถือวา่นิตกิรรมนั นเป็นโมฆะ 
          ถ้าเป็นอนัแนน่อนในเวลาทํานิติกรรมวา่เงื อนไขไมอ่าจสาํเร็จได้หากเป็นเงื อนไขบงัคบัก่อนให้ถือวา่นิติกรรมนั นเป็น
โมฆะ  หากเป็นเงื อนไขบงัคบัหลงัให้ถือวา่นิติกรรมนั นไมม่เีงื อนไข 
          ตราบใดที คูก่รณียงัไมรู้่วา่เงื อนไขได้สาํเร็จแล้วตามวรรคหนึ งหรือไมอ่าจสาํเร็จได้ตามวรรคสองตราบนั นคูก่รณียงัมี
สทิธิและหน้าที ตามมาตรา 184 และมาตรา 185 
          มาตรา 188  นิติกรรมใดมเีงื อนไขอนัไมช่อบด้วยกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนนิติกรรมนั นเป็นโมฆะ 
          มาตรา 189 นิติกรรมใดมเีงื อนไขบงัคบัก่อนและเงื อนไขนั นเป็นการพ้นวิสยั นิติกรรมนั นเป็นโมฆะ 
          นิติกรรมใดมีเงื อนไขบงัคบัหลงัและเงื อนไขนั นเป็นการพ้นวิสยัให้ถือวา่นิติกรรมนั นไมม่ีเงื อนไข 
          มาตรา 190  นิติกรรมใดมเีงื อนไขบงัคบัก่อนและเป็นเงื อนไขอนัจะสาํเร็จได้หรือไม ่สดุแล้วแตใ่จของฝ่ายลกูหนี  นิติ
กรรมนั นเป็นโมฆะ 
          มาตรา 191  นิติกรรมใดมเีงื อนเวลาเริ มต้นกําหนดไว้ห้ามมใิห้ทวงถามให้ปฏิบตัิการตามนิตกิรรมนั นก่อนถึงเวลาที 
กําหนด 
          นิติกรรมใดมีเงื อนเวลาสิ นสดุกําหนดไว้   นิติกรรมนั นยอ่มสิ นผลเมื อถึงเวลาที กําหนด 



          มาตรา 192  เงื อนเวลาเริ มต้นหรือเงื อนเวลาสิ นสดุนั นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่กําหนดไว้เพื อประโยชน์แก่ฝ่ายลกูหนี   
เว้นแตจ่ะปรากฏโดยเนื อความแหง่ตราสารหรือโดยพฤติการณ์แหง่กรณีวา่ได้ตั งใจจะให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหนี หรือ
แก่คูก่รณีทั งสองฝ่ายด้วยกนั 
          ถ้าเงื อนเวลาเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใด ฝ่ายนั นจะสละประโยชน์นั นเสยีก็ได้  หากไมก่ระทบกระเทือนถึงประโยชน์อนั
คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งจะพงึได้รับจากเงื อนเวลานั น 
          มาตรา 193  ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ฝ่ายลกูหนี จะถือเอาประโยชน์แหง่เงื อนเวลาเริ มต้นหรือเงื อนเวลาสิ นสดุมิได้ 
          (1) ลกูหนี ถกูศาลสั งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย 
          (2) ลกูหนี ไมใ่ห้ประกนัในเมื อจําต้องให้ 
          (3) ลกูหนี ได้ทําลาย หรือทําให้ลดน้อยถอยลงซึ งประกนัอนัได้ให้ไว้ 
          (4) ลกูหนี นําทรัพย์สนิของบคุคลอื นมาให้เป็นประกนัโดยเจ้าของทรัพย์สนินั นมิได้ยินยอมด้วย 
 

ลักษณะ 5 
ระยะเวลา 

 
          มาตรา 193/1  การนบัระยะเวลาทั งปวง ให้บงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่ลกัษณะนี   เว้นแตจ่ะมีกฎหมาย คําสั งศาล 
ระเบียบข้อบงัคบั หรือนิติกรรมกําหนดเป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 193/2  การคาํนวณระยะเวลา ให้คาํนวณเป็นวนั แตถ้่ากําหนดเป็นหนว่ยเวลาที สั นกวา่วนั ก็ให้คํานวณตาม
หนว่ยเวลาที กําหนดนั น 
          มาตรา 193/3  ถ้ากําหนดระยะเวลาเป็นหนว่ยเวลาที สั นกวา่วนัให้เริ มต้นนบัในขณะที เริ มการนั น 
          ถ้ากําหนดระยะเวลาเป็นวนั สปัดาห์ เดือนหรือปี มิให้นบัวนัแรกแหง่ระยะเวลานั นรวมเข้าด้วยกนั เว้นแตจ่ะเริ มการ
ในวนันั นเองตั งแตเ่วลาที ถือได้วา่เป็นเวลาเริ มต้นทําการงานกนัตามประเพณี 
          มาตรา 193/4  ในทางคดคีวาม ในทางราชการ หรือทางธุรกิจการค้าและอตุสาหกรรม วนั หมายความวา่ เวลาทํา
การตามที ได้กําหนดขึ นโดยกฎหมาย คาํสั งศาล หรือระเบียบข้อบงัคบั หรือเวลาทําการตามปกติของกิจการนั น แล้วแต่
กรณี 
          มาตรา 193/5  ถ้ากําหนดระยะเวลาเป็นสปัดาห์ เดือนหรือปีให้คํานวณตามปีปฏิทิน 
          ถ้าระยะเวลามิได้กําหนดนบัแตว่นัต้นแหง่สปัดาห์ วนัต้นแหง่เดือนหรือปี ระยะเวลายอ่มสิ นสดุลงในวนัก่อนหน้าจะ
ถึงวนัแหง่สปัดาห์  เดือนหรือปีสดุท้ายอนัเป็นวนัตรงกบัวนัเริ มระยะเวลานั น  ถ้าในระยะเวลานบัเป็นเดือนหรือปีนั นไมม่ีวนั
ตรงกนัในเดือนสดุท้าย  ให้ถือเอาวนัสดุท้ายแหง่เดือนนั นเป็นวนัสิ นสดุระยะเวลา 
          มาตรา 193/6  ถ้าระยะเวลากําหนดเป็นเดอืนและวนั หรือกําหนดเป็นเดือนและสว่นของเดอืน ให้นบัจํานวนเดือน
เต็มกอ่น แล้วจงึนบัจํานวนวนัหรือสว่นของเดือนเป็นวนั 
          ถ้าระยะเวลากําหนดเป็นสว่นของปี  ให้คาํนวณสว่นของปีเป็นเดือนก่อนหากมีสว่นของเดือน ให้นบัสว่นของเดือน
เป็นวนั 
          การคํานวณสว่นของเดือนตามวรรคหนึ งและวรรคสอง ให้ถือวา่เดือนหนึ งมีสามสบิวนั 
          มาตรา 193/7  ถ้ามกีารขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้มีการกําหนดวนัเริ มต้นแหง่ระยะเวลาที ขยายออกไป ให้นบั
วนัที ตอ่จากวนัสดุท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวนัเริ มต้น 



          มาตรา 193/8  ถ้าวนัสดุท้ายของระยะเวลาเป็นวนัหยดุทําการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี  ให้นบั
วนัที เริ มทําการใหมต่อ่จากวนัที หยดุทําการนั นเป็นวนัสดุท้ายของระยะเวลา 
 

ลักษณะ 6 
อายุความ 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 193/9  สทิธิเรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บงัคบัภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด สทิธิเรียกร้องนั นเป็นอนัขาด
อายคุวาม 
          มาตรา 193/10  สทิธิเรียกร้องที ขาดอายคุวาม ลกูหนี มีสทิธิที จะปฏิเสธการชําระหนี ตามสทิธิเรียกร้องนั นได้ 
          มาตรา 193/11  อายคุวามที กฎหมายกําหนดไว้นั น คูก่รณีจะตกลงกนัให้งดใช้หรือขยายออกหรือยน่เข้าไมไ่ด้ 
          มาตรา 193/12  อายคุวามให้เริ มนบัแตข่ณะที อาจบงัคบัสทิธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ถ้าเป็นสทิธิเรียกร้องให้งดเว้น
กระทําการอยา่งใดให้เริ มนบัแตเ่วลาแรกที ฝ่าฝืนกระทําการนั น 
          มาตรา 193/13  สทิธิเรียกร้องที เจ้าหนี ยงัไมอ่าจบงัคบัได้จนกวา่จะได้ทวงถามให้ลกูหนี ชําระหนี ก่อน  ให้เริ มนบัอายุ
ความตั งแตเ่วลาแรกที อาจทวงถามได้เป็นต้นไป  แตถ้่าลกูหนี ยงัไมต้่องชําระหนี จนกวา่ระยะเวลาหนึ งจะได้ลว่งพ้นไปแล้ว
นบัแตเ่วลาที ได้ทวงถามนั น  ให้เริ มนบัอายคุวามตั งแตร่ะยะเวลานั นสิ นสดุไปแล้ว 
          มาตรา 193/14  อายคุวามยอ่มสะดดุหยดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี  
          (1) ลกูหนี รับสภาพหนี ตอ่เจ้าหนี ตามสทิธิเรียกร้องโดยทําเป็นหนงัสอืรับสภาพหนี ให้ ชําระหนี ให้บางสว่น ชําระ
ดอกเบี ย ให้ประกนั หรือกระทําการใด ๆ อนัปราศจากข้อสงสยัแสดงให้เห็นเป็นปริยายวา่ยอมรับสภาพหนี ตามสทิธิ
เรียกร้อง 
          (2) เจ้าหนี ได้ฟ้องคดเีพื อตั งหลกัฐานสทิธิเรียกร้องหรือเพื อให้ชําระหนี  
          (3) เจ้าหนี ได้ยื นคําขอรับชําระหนี ในคดีล้มละลาย 
          (4) เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการพิจารณา 
          (5) เจ้าหนี ได้กระทําการอื นใดอนัมีผลเป็นอยา่งเดยีวกนักบัการฟ้องคด ี
          มาตรา 193/15  เมื ออายคุวามสะดดุหยดุลงแล้ว ระยะเวลาที ลว่งไปก่อนนั นไมน่บัเข้าในอายคุวาม 
          เมื อเหตทีุ ทําให้อายคุวามสะดดุหยดุลงสิ นสดุเวลาใด ให้เริ มนบัอายคุวามใหมต่ั งแตเ่วลานั น 
          มาตรา 193/16  หนี ใดซึ งตามมลูแหง่หนี นั น เจ้าหนี จะได้รับชําระหนี เป็นคราว ๆ  เจ้าหนี มีสทิธิเรียกให้ลกูหนี ทํา
หนงัสอืรับสภาพหนี ให้ในเวลาใดเวลาหนึ งก่อนอายคุวามครบบริบรูณ์ เพื อเป็นหลกัฐานวา่อายคุวามสะดดุหยดุลง 
          มาตรา 193/17  ในกรณีที อายคุวามสะดดุหยดุลงเพราะเหตตุามมาตรา 193/14 (2) หากคดีนั นได้มีคําพิพากษาถึง
ที สดุให้ยกคําฟ้องหรือคดเีสร็จไปโดยการจําหนา่ยคดเีพราะเหตถุอนฟ้อง หรือทิ งฟ้อง ให้ถือวา่อายคุวามไมเ่คยสะดดุหยดุ
ลง 
          ในกรณีที คดีนั นศาลไมรั่บหรือคืนหรือให้ยกคําฟ้องเพราะเหตคุดีไมอ่ยูใ่นอํานาจศาล หรือศาลให้ยกคําฟ้องโดยไม่
ตดัสทิธิโจทก์ที จะฟ้องใหมแ่ละปรากฏวา่อายคุวามครบกําหนดไปแล้วในระหวา่งการพิจารณา หรือจะครบกําหนดภายใน



หกสบิวนันบัแตว่นัที คําพิพากษาหรือคําสั งนั นถงึที สดุให้เจ้าหนี มีสทิธิฟ้องคดเีพื อตั งหลกัฐานสทิธิเรียกร้องหรือเพื อให้ชําระ
หนี ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัที คาํพิพากษาหรือคําสั งนั นถึงที สดุ 
          มาตรา 193/18  ให้นํามาตรา 193/17 มาใช้บงัคบัแกก่รณีที อายคุวามสะดดุหยดุลงเพราะเหตตุามมาตรา 193/14 
(3)(4) และ (5) โดยอนโุลม 
          มาตรา 193/19  ในขณะที อายคุวามจะครบกําหนดนั น ถ้ามีเหตสุดุวิสยัมาขดัขวางมใิห้เจ้าหนี กระทําการตาม
มาตรา 193/14 ให้อายคุวามนั นยงัไมค่รบกําหนดจนกวา่จะพ้นสามสบิวนันบัแตว่นัที เหตสุดุวิสยันั นได้สิ นสดุลง 
          มาตรา 193/20  อายคุวามสทิธิเรียกร้องของผู้ เยาว์หรือของบคุคลวกิลจริตอนัศาลจะสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือไมก็่ตาม ถ้าจะครบกําหนดลงในขณะที บคุคลดงักลา่วยงัไมล่ถุึงความสามารถเต็มภมูิ หรือในระหวา่งหนึ งปีนบัแตว่นัที 
บคุคลดงักลา่วไมม่ีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนบุาล อายคุวามนั นยงัไมค่รบกําหนดจนกวา่จะครบหนึ งปีนบัแตว่นัที บคุคล
นั นได้ลถุึงความสามารถเตม็ภมูหิรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี  แตถ้่าอายคุวามสทิธิเรียกร้องนั น
มีระยะเวลาน้อยกวา่หนึ งปีก็ให้นํากําหนดระยะเวลาที สั นกวา่นั นมาใช้แทนกําหนดระยะเวลาหนึ งปีดงักลา่ว 
          มาตรา 193/21  อายคุวามสทิธิเรียกร้องของผู้ เยาว์หรือของคนไร้ความสามารถหรือของคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ที จะฟ้องร้องผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ของตนนั น  ถ้าจะครบกําหนดลงในขณะที บคุคลดงักลา่วยงัไม่
ลถุึงความสามารถเตม็ภมูิ หรือในระหวา่งหนึ งปีนบัแตว่นัที บคุคลดงักลา่วไมม่ีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนบุาลหรือผู้
พิทกัษ์อายคุวามนั นยงัไมค่รบกําหนดจนกวา่จะครบหนึ งปีนบัแตว่นัที บคุคลนั นได้ลถุึงความสามารถเต็มภมูิหรือได้มีผู้แทน
โดยชอบธรรมหรือผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์แล้วแตก่รณี  แตถ้่าอายคุวามสทิธิเรียกร้องนั นมีระยะเวลาน้อยกวา่หนึ งปีก็ให้นํา
กําหนดระยะเวลาที สั นกวา่นั นมาใช้แทนกําหนดระยะเวลาหนึ งปีดงักลา่ว 
          มาตรา 193/22  อายคุวามสทิธิเรียกร้องระหวา่งสามีภริยา ถ้าจะครบกําหนดก่อนหรือภายในหนึ งปีนบัแตว่นัที การ
สมรสสิ นสดุลง อายคุวามนั นยงัไมค่รบกําหนดจนกวา่จะครบหนึ งปีนบัแตว่นัที การสมรสสิ นสดุลง 
          มาตรา 193/23  อายคุวามสทิธิเรียกร้องอนัเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ผู้ตาย ถ้าจะครบกําหนดภายในหนึ งปีนบัแตว่นั
ตาย  อายคุวามนั นยงัไมค่รบกําหนดจนกวา่จะครบหนึ งปีนบัแตว่นัตาย 
          มาตรา 193/24  เมื ออายคุวามครบกําหนดแล้ว ลกูหนี จะสละประโยชน์แหง่อายคุวามนั นเสยีก็ได้ แตก่ารสละ
ประโยชน์เช่นวา่นี ไมม่ีผลกระทบกระเทือนสทิธิของบคุคลภายนอกหรือผู้คํ าประกนั 
          มาตรา 193/25  เมื ออายคุวามครบกําหนดแล้ว ให้มีผลย้อนหลงัขึ นไปถึงวนัที เริ มนบัอายคุวาม 
          มาตรา 193/26  เมื อสทิธิเรียกร้องสว่นที เป็นประธานขาดอายคุวามให้สทิธิเรียกร้องสว่นที เป็นอปุกรณ์นั นขาดอายุ
ความด้วย  แม้วา่อายคุวามของสทิธิเรียกร้องสว่นที เป็นอปุกรณ์นั นจะยงัไมค่รบกําหนดก็ตาม 
          มาตรา 193/27  ผู้ รับจํานอง ผู้ รับจํานํา ผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งหรือผู้ทรงบริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิของลกูหนี อนัตนได้
ยดึถือไว้ ยงัคงมีสทิธิบงัคบัชําระหนี จากทรัพย์สนิที จํานอง จํานํา หรือที ได้ยดึถือไว้  แม้วา่สทิธิเรียกร้องสว่นที เป็นประธาน
จะขาดอายคุวามแล้วก็ตาม  แตจ่ะใช้สทิธินั นบงัคบัให้ชําระดอกเบี ยที ค้างย้อนหลงัเกินห้าปีขึ นไปไมไ่ด้ 
          มาตรา 193/28  การชําระหนี ตามสทิธิเรียกร้องซึ งขาดอายคุวามแล้วนั นไมว่า่มากน้อยเพียงใดจะเรียกคืนไมไ่ด้ 
แม้วา่ผู้ ชําระหนี จะไมรู้่วา่สทิธิเรียกร้องขาดอายคุวามแล้วก็ตาม 
          บทบญัญตัิในวรรคหนึ ง ให้ใช้บงัคบัแก่การที ลกูหนี รับสภาพความรับผิดโดยมีหลกัฐานเป็นหนงัสอื หรือโดยการให้
ประกนัด้วย  แตจ่ะอ้างความข้อนี ขึ นเป็นโทษแก่ผู้คํ าประกนัเดิมไมไ่ด้ 
          มาตรา 193/29  เมื อไมไ่ด้ยกอายคุวามขึ นเป็นข้อตอ่สู้  ศาลจะอ้างเอาอายคุวามมาเป็นเหตยุกฟ้องไมไ่ด้ 
 



 
 
 

หมวด 2 
กาํหนดอายุความ 

 
          มาตรา 193/30  อายคุวามนั น  ถ้าประมวลกฎหมายนี หรือกฎหมายอื นมิได้บญัญตัิไว้โดยเฉพาะ ให้มกํีาหนดสบิปี 
          มาตรา 193/31  สทิธิเรียกร้องของรัฐที จะเรียกเอาคา่ภาษีอากรให้มีกําหนดอายคุวามสบิปี  สว่นสทิธิเรียกร้องของ
รัฐที จะเรียกเอาหนี อยา่งอื นให้บงัคบัตามบทบญัญตัิในลกัษณะนี  
          มาตรา 193/32  สทิธิเรียกร้องที เกิดขึ นโดยคาํพิพากษาของศาลที ถึงที สดุ หรือโดยสญัญาประนีประนอมยอมความ 
ให้มีกําหนดอายคุวามสบิปี  ทั งนี  ไมว่า่สทิธิเรียกร้องเดิมจะมีกําหนดอายคุวามเทา่ใด 
          มาตรา 193/33  สทิธิเรียกร้องดงัตอ่ไปนี ให้มีกําหนดอายคุวามห้าปี 
          (1) ดอกเบี ยค้างชําระ 
          (2) เงินที ต้องชําระเพื อผอ่นทนุคืนเป็นงวด ๆ 
          (3) คา่เช่าทรัพย์สนิค้างชําระ  เว้นแตค่า่เช่าสงัหาริมทรัพย์ตามมาตรา 193/34 (6) 
          (4) เงินค้างจ่าย คือ เงินเดอืน เงินปี เงินบํานาญ คา่อปุการะเลี ยงดแูละเงินอื น ๆ ในลกัษณะทํานองเดียวกบัที มีการ
กําหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 
          (5) สทิธิเรียกร้องตามมาตรา 193/34 (1)(2) และ (5) ที ไมอ่ยูใ่นบงัคบัอายคุวามสองปี 
          มาตรา 193/34  สทิธิเรียกร้องดงัตอ่ไปนี   ให้มีกําหนดอายคุวามสองปี 
          (1) ผู้ประกอบการค้าหรืออตุสาหกรรม ผู้ประกอบหตัถกรรมผู้ประกอบศิลปอตุสาหกรรมหรือช่างฝีมือ เรียกเอาคา่
ของที ได้สง่มอบคา่การงานที ได้ทํา หรือคา่ดแูลกิจการของผู้ อื น รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไปเว้นแตเ่ป็นการที ได้ทําเพื อ
กิจการของฝ่ายลกูหนี นั นเอง 
          (2) ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรือการป่าไม้  เรียกเอาคา่ของที ได้สง่มอบอนัเป็นผลติผลทางเกษตรหรือป่าไม้ เฉพาะที 
ใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลกูหนี นั นเอง 
          (3) ผู้ขนสง่คนโดยสารหรือสิ งของหรือผู้ รับสง่ขา่วสาร เรียกเอาคา่โดยสาร คา่ระวาง คา่เชา่ คา่ธรรมเนียม รวมทั ง
เงินที ได้ออกทดรองไป 
          (4) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพกั ผู้ประกอบธุรกิจในการจําหนา่ยอาหารและเครื องดื ม หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการเรียกเอาคา่ที พกั อาหารหรือเครื องดื ม คา่บริการหรือคา่การงานที ได้ทํา
ให้แก่ผู้มาพกัหรือใช้บริการ รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป 
          (5) ผู้ขายสลากกินแบง่ สลากกินรวบ หรือสลากที คล้ายคลงึกนัเรียกเอาคา่ขายสลาก เว้นแตเ่ป็นการขายเพื อการ
ขายตอ่ 
          (6) ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เชา่สงัหาริมทรัพย์ เรียกเอาคา่เช่า 
          (7) บคุคลซึ งมิได้เข้าอยูใ่นประเภทที ระบไุว้ใน (1) แตเ่ป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดแูลกิจการของผู้ อื นหรือรับทํางาน
การตา่ง ๆ  เรียกเอาสนิจ้างอนัจะพงึได้รับในการนั น รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป 
          (8) ลกูจ้างซึ งรับใช้การงานสว่นบคุคล เรียกเอาคา่จ้างหรือสนิจ้างอยา่งอื นเพื อการงานที ทํา รวมทั งเงินที ได้ออกทด
รองไป  หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ งเงินเช่นวา่นั นที ตนได้จา่ยลว่งหน้าไป 



          (9) ลกูจ้างไมว่า่จะเป็นลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั วคราว หรือลกูจ้างรายวนั รวมทั งผู้ ฝึกหดังาน  เรียกเอาคา่จ้างหรือ
สนิจ้างอยา่งอื นรวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป  หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ งเงินเช่นวา่นั นที ตนได้จา่ยลว่งหน้าไป 
         (10) ครูสอนผู้ ฝึกหดังาน เรียกเอาคา่ฝึกสอนและคา่ใช้จ่ายอยา่งอื นตามที ได้ตกลงกนัไว้ รวมทั งเงินที ได้ออกทดรอง
ไป 
         (11) เจ้าของสถานศกึษาหรือสถานพยาบาล   เรียกเอาคา่ธรรมเนียมการเรียนและคา่ธรรมเนียมอื น ๆ หรือคา่
รักษาพยาบาลและคา่ใช้จ่ายอยา่งอื น รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป 
         (12) ผู้ รับคนไว้เพื อการบํารุงเลี ยงดหูรือฝึกสอน เรียกเอาคา่การงานที ทําให้รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป 
         (13) ผู้ รับเลี ยงหรือฝึกสอนสตัว์ เรียกเอาคา่การงานที ทําให้รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป 
         (14) ครูหรืออาจารย์ เรียกเอาคา่สอน 
         (15) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม การพยาบาลการผดงุครรภ์ ผู้ประกอบการบําบดัโรคสตัว์ หรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาอื นเรียกเอาคา่การงานที ทําให้รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป 
         (16) ทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทั งพยานผู้ เชี ยวชาญ เรียกเอาคา่การงานที ทําให้ รวมทั ง
เงินที ได้ออกทดรองไปหรือคูค่วามเรียกเอาคืนซึ งเงินเช่นวา่นั นที ตนได้จ่ายลว่งหน้าไป 
         (17) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื น เรียกเอาคา่การงานที ทํา
ให้ รวมทั งเงินที ได้ออกทดรองไป หรือผู้วา่จ้างให้ประกอบการงานดงักลา่วเรียกเอาคืนซึ งเงินเช่นวา่นั นที ตนได้จ่ายลว่งหน้า
ไป 
          มาตรา 193/35  ภายใต้บงัคบัมาตรา 193/27 สทิธิเรียกร้องที เกิดขึ นจากการที ลกูหนี รับสภาพความรับผิดโดยมี
หลกัฐานเป็นหนงัสอืหรือโดยการให้ประกนัตามมาตรา 193/28 วรรคสอง ให้มีกําหนดอายคุวามสองปีนบัแตว่นัที ได้รับ
สภาพความรับผิดหรือให้ประกนั 
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หมวด 1 
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          มาตรา 194  ด้วยอํานาจแหง่มลูหนี  เจ้าหนี ยอ่มมีสทิธิจะเรียกให้ลกูหนี ชําระหนี ได้ อนึ งการชําระหนี ด้วยงดเว้นการ
อนัใดอนัหนึ งก็ยอ่มมีได้  
          มาตรา 195  เมื อทรัพย์ซึ งเป็นวตัถแุหง่หนี นั นได้ระบไุว้แตเ่พียงเป็นประเภท และถ้าตามสภาพแหง่นิตกิรรม หรือ
ตามเจตนาของคูก่รณีไมอ่าจจะกําหนดได้วา่ทรัพย์นั นจะพงึเป็นชนิดอยา่งไรไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี จะต้องสง่มอบทรัพย์ชนิด
ปานกลาง 
          ถ้าลกูหนี ได้กระทําการอนัตนจะพงึต้องทํา เพื อสง่มอบทรัพย์สิ งนั น ทกุประการแล้วก็ดี หรือถ้าลกูหนี ได้เลอืกกําหนด
ทรัพย์ที จะสง่มอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนี ก็ดี ทา่นวา่ทรัพย์นั นจึงเป็นวตัถแุหง่หนี จําเดิมแตเ่วลานั นไป 



          มาตรา 196  ถ้าหนี เงินได้แสดงไว้เป็นเงินตา่งประเทศ ทา่นวา่จะสง่ใช้เป็นเงินไทยก็ได้ 
          การเปลี ยนเงินนี  ให้คดิตามอตัราแลกเปลี ยนเงิน ณ สถานที และในเวลาที ใช้เงิน 
          มาตรา 197  ถ้าหนี เงินจะพงึสง่ใช้ด้วยเงินตราชนิดหนึ งชนิดใดโดยเฉพาะ อนัเป็นชนิดที ยกเลกิไมใ่ช้กนัแล้วในเวลา
ที จะต้องสง่เงินใช้หนี นั นไซร้ การสง่ใช้เงินทา่นให้ถือเสมือนหนึ งวา่มิได้ระบไุว้ให้ใช้เป็นเงินตราชนิดนั น 
          มาตรา 198  ถ้าการอนัมีกําหนดพงึกระทําเพื อชําระหนี นั นมีหลายอยา่ง แตจ่ะต้องกระทําเพียงการใดการหนึ งแต่
อยา่งเดียวไซร้ ทา่นวา่สทิธิที จะเลอืกทําการอยา่งใดนั นตกอยูแ่กฝ่่ายลกูหนี  เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนักําหนดไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 199  การเลอืกนั นทา่นให้ทําด้วยแสดงเจตนาแกคู่ก่รณีอีกฝ่ายหนึ ง 
          การชําระหนี ได้เลอืกทําเป็นอยา่งใดแล้ว ทา่นให้ถือวา่อยา่งนั นอยา่งเดียวเป็นการชําระหนี อนักําหนดให้กระทําแต่
ต้นมา 
          มาตรา 200  ถ้าจะต้องเลอืกภายในระยะเวลาอนัมกํีาหนด และฝ่ายที มีสทิธิจะเลอืก มิได้เลอืกภายในระยะเวลานั น
ไซร้ ทา่นวา่สทิธิที จะเลอืกนั นยอ่มตกไปอยูแ่กอี่กฝ่ายหนึ ง 
          ถ้ามิได้กําหนดระยะเวลาให้เลอืกไซร้ เมื อหนี ถงึกําหนดชําระฝ่ายที ไมม่ีสทิธิจะเลอืกอาจกําหนดเวลาพอสมควรแก่
เหต ุ แล้วบอกกลา่วให้ฝ่ายโน้นใช้สทิธิเลอืกภายในเวลาอนันั น 
          มาตรา 201  ถ้าบคุคลภายนอกจะพงึเป็นผู้ เลอืก ทา่นให้กระทําด้วยแสดงเจตนาแก่ลกูหนี  และลกูหนี จะต้องแจ้ง
ความนั นแกเ่จ้าหนี  
          ถ้าบคุคลภายนอกนั นไมอ่าจจะเลอืกได้ก็ดี หรือไมเ่ตม็ใจจะเลอืกก็ดี ทา่นวา่สทิธิที จะเลอืกตกไปอยูแ่ก่ฝ่ายลกูหนี  
          มาตรา 202  ถ้าการอนัจะพงึต้องทําเพื อชําระหนี นั นมีหลายอยา่งและอยา่งใดอยา่งหนึ งตกเป็นอนัพ้นวิสยัจะทํา
ได้มาแตต้่นก็ดี หรือกลายเป็นพ้นวิสยัในภายหลงัก็ดี ทา่นให้จํากดัหนี นั นไว้เพียงการชําระหนี อยา่งอื นที ไมพ้่นวิสยั อนึ งการ
จํากดัอนันี ยอ่มไมเ่กิดมีขึ น หากวา่การชําระหนี กลายเป็นพ้นวิสยั เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ งซึ งฝ่ายที ไมม่ีสทิธิจะเลอืก
นั นต้องรับผิดชอบ 
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          มาตรา 203  ถ้าเวลาอนัจะพงึชําระหนี นั นมิได้กําหนดลงไว้ หรือจะอนมุานจากพฤติการณ์ทั งปวงก็ไมไ่ด้ไซร้ ทา่นวา่
เจ้าหนี ยอ่มจะเรียกให้ชําระหนี ได้โดยพลนั และฝ่ายลกูหนี ก็ยอ่มจะชําระหนี ของตนได้โดยพลนัดจุกนั 
          ถ้าได้กําหนดเวลาไว้ แตห่ากกรณีเป็นที สงสยั ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เจ้าหนี จะเรียกให้ชําระหนี ก่อนถงึเวลานั น
หาได้ไม ่แตฝ่่ายลกูหนี จะชําระหนี ก่อนกําหนดนั นก็ได้ 
          มาตรา 204  ถ้าหนี ถึงหนดชําระแล้ว และภายหลงัแตน่ั นเจ้าหนี ได้ให้คําเตือนลกูหนี แล้ว ลกูหนี ยงัไมชํ่าระหนี ไซร้ 
ลกูหนี ได้ชื อวา่ผิดนดัเพราะเขาเตอืนแล้ว 
          ถ้าได้กําหนดเวลาชําระหนี ไว้ตามวนัแหง่ปฏิทิน และลกูหนี มิได้ชําระหนี ตามกําหนดไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี ตกเป็นผู้ ผิด
นดัโดยมิพกัต้องเตือนเลยวิธีเดียวกนันี ทา่นให้ใช้บงัคบัแก่กรณีที ต้องบอกกลา่วลว่งหน้าก่อนการชําระหนี ซึ งได้กําหนดเวลา
ลงไว้ อาจคาํนวณนบัได้โดยปฏิทินนบัแตว่นัที ได้บอกกลา่ว 



          มาตรา 205  ตราบใดการชําระหนี นั นยงัมิได้กระทําลงเพราะพฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึ งซึ งลกูหนี ไมต้่องรับผิดชอบ 
ตราบนั นลกูหนี ยงัหาได้ชื อวา่ผิดนดัไม ่ 
          มาตรา 206  ในกรณีหนี อนัเกิดแตม่ลูละเมดิ ลกูหนี ได้ชื อวา่ผิดนดัมาแตเ่วลาที ทําละเมิด 
          มาตรา 207  ถ้าลกูหนี ขอปฏิบตัิการชําระหนี  และเจ้าหนี ไมรั่บชําระหนี นั นโดยปราศจากมลูเหตอุนัจะอ้างกฎหมาย
ได้ไซร้ ทา่นวา่เจ้าหนี ตกเป็นผู้ ผิดนดั 
          มาตรา 208  การชําระหนี จะให้สาํเร็จผลเป็นอยา่งใด ลกูหนี จะต้องขอปฏิบตัิการชําระหนี ตอ่เจ้าหนี เป็นอยา่งนั น
โดยตรง 
          แตถ้่าเจ้าหนี ได้แสดงแก่ลกูหนี วา่ จะไมรั่บชําระหนี ก็ดี หรือเพื อที จะชําระหนี จําเป็นที เจ้าหนี จะต้องกระทําการอยา่ง
ใดอยา่งหนึ งก่อนก็ดีลกูหนี จะบอกกลา่วแก่เจ้าหนี วา่ ได้เตรียมการที จะชําระหนี ไว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้าหนี รับชําระหนี นั น 
เทา่นี ก็นบัวา่เป็นการเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนี ทา่นวา่คําบอกกลา่วของลกูหนี นั นก็เสมอกบัคาํขอปฏิบตัิการชําระหนี  
          มาตรา 209  ถ้าได้กําหนดเวลาไว้เป็นแนน่อนเพื อให้เจ้าหนี กระทําการอนัใด ทา่นวา่ที จะขอปฏิบตัิการชําระหนี นั น
จะต้องทําก็แตเ่มื อเจ้าหนี ทําการอนันั นภายในเวลากําหนด 
          มาตรา 210  ถ้าลกูหนี จําต้องชําระหนี สว่นของตนตอ่เมื อเจ้าหนี ชําระหนี ตอบแทนด้วยไซร้ แม้ถึงวา่เจ้าหนี จะได้
เตรียมพร้อมที จะรับชําระหนี ตามที ลกูหนี ขอปฏิบตัินั นแล้วก็ดี หากไมเ่สนอที จะทําการชําระหนี ตอบแทนตามที จะพงึต้อง
ทํา เจ้าหนี ก็เป็นอนัได้ชื อวา่ผิดนดั 
          มาตรา 211  ในเวลาที ลกูหนี ขอปฏิบตัิการชําระหนี นั นก็ดี หรือในเวลาที กําหนดไว้ให้เจ้าหนี ทําการอยา่งใดอยา่ง
หนึ ง โดยกรณีที บญัญตัิไว้ในมาตรา 209 นั นก็ดี ถ้าลกูหนี มิได้อยูใ่นฐานะที จะสามารถชําระหนี ได้ไซร้ทา่นวา่เจ้าหนี ยงัหา
ผิดนดัไม ่
          มาตรา 212  ถ้ามิได้กําหนดเวลาชําระหนี ไว้ก็ดี หรือถ้าลกูหนี มีสทิธิที จะชําระหนี ได้ก่อนเวลากําหนดก็ดี การที 
เจ้าหนี มีเหตขุดัข้องชั วคราวไมอ่าจรับชําระหนี ที เขาขอปฏิบตัิแก่ตนได้นั น หาทําให้เจ้าหนี ตกเป็นผู้ผิดนดัไม ่ เว้นแตล่กูหนี 
จะได้บอกกลา่วการชําระหนี ไว้ลว่งหน้าโดยเวลาอนัสมควร 
          มาตรา 213  ถ้าลกูหนี ละเลยเสยีไมชํ่าระหนี ของตน เจ้าหนี จะร้องขอตอ่ศาลให้สั งบงัคบัชําระหนี ก็ได้ เว้นแตส่ภาพ
แหง่หนี จะไมเ่ปิดช่องให้ทําเช่นนั นได้ 
          เมื อสภาพแหง่หนี ไมเ่ปิดชอ่งให้บงัคบัชําระหนี ได้ ถ้าวตัถแุหง่หนี เป็นอนัให้กระทําการอนัหนึ งอนัใด เจ้าหนี จะร้องขอ
ตอ่ศาลให้สั งบงัคบัให้บคุคลภายนอกกระทําการอนันั นโดยให้ลกูหนี เสยีคา่ใช้จ่ายให้ก็ได้ แตถ้่าวตัถแุหง่หนี เป็นอนัให้
กระทํานิติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ งไซร้ ศาลจะสั งให้ถือเอาตามคาํพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลกูหนี ก็ได้ 
          สว่นหนี ซึ งมวีตัถเุป็นอนัจะให้งดเว้นการอนัใด เจ้าหนี จะเรียกร้องให้รื อถอนการที ได้กระทําลงแล้วนั นโดยให้ลกูหนี 
เสยีคา่ใช้จ่าย และให้จดัการอนัควรเพื อกาลภายหน้าด้วยก็ได้ 
          อนึ งบทบญัญตัิในวรรคทั งหลายที กลา่วมาก่อนนี  หากระทบกระทั งถงึสทิธิที จะเรียกเอาคา่เสยีหายไม ่
          มาตรา 214  ภายใต้บงัคบับทบญัญตัิแหง่มาตรา 733 เจ้าหนี มีสทิธิที จะให้ชําระหนี ของตนจากทรัพย์สนิของลกูหนี 
จนสิ นเชิง รวมทั งเงินและทรัพย์สนิอื น ๆ ซึ งบคุคลภายนอกค้างชําระแก่ลกูหนี ด้วย 
          มาตรา 215  เมื อลกูหนี ไมชํ่าระหนี ให้ต้องตามความประสงค์อนัแท้จริงแหง่มลูหนี ไซร้ เจ้าหนี จะเรียกเอาคา่สนิไหม
ทดแทนเพื อความเสยีหายอนัเกิดแตก่ารนั นก็ได้ 
          มาตรา 216  ถ้าโดยเหตผิุดนดั การชําระหนี กลายเป็นอนัไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี  เจ้าหนี จะบอกปัดไมรั่บชําระหนี  
และจะเรียกเอาคา่สนิไหมทดแทนเพื อการไมชํ่าระหนี ก็ได้ 



          มาตรา 217  ลกูหนี จะต้องรับผิดชอบในความเสยีหายบรรดาที เกิดแตค่วามประมาทเลนิเลอ่ในระหวา่งเวลาที ตนผิด
นดั ทั งจะต้องรับผิดชอบในการที การชําระหนี กลายเป็นพ้นวิสยั เพราะอบุตัิเหตอุนัเกิดขึ นในระหวา่งเวลาที ผิดนดันั นด้วย 
เว้นแตค่วามเสยีหายนั นถึงแม้วา่ตนจะได้ชําระหนี ทนัเวลากําหนดก็คงจะต้องเกิดมีอยูน่ั นเอง 
          มาตรา 218  ถ้าการชําระหนี กลายเป็นพ้นวิสยัจะทําได้เพราะพฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึ งซึ งลกูหนี ต้องรับผิดชอบไซร้ 
ทา่นวา่ลกูหนี จะต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี เพื อคา่เสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตก่ารไมชํ่าระหนี นั น 
          ในกรณีที การชําระหนี กลายเป็นพ้นวิสยัแตเ่พียงบางสว่น ถ้าหากวา่สว่นที ยงัเป็นวิสยัจะทําได้นั นจะเป็นอนัไร้
ประโยชน์แก่เจ้าหนี แล้ว เจ้าหนี จะไมย่อมรับชําระหนี สว่นที ยงัเป็นวิสยัจะทําได้นั นแล้ว และเรียกคา่สนิไหมทดแทนเพื อการ
ไมชํ่าระหนี เสยีทั งหมดทีเดยีวก็ได้ 
          มาตรา 219  ถ้าการชําระหนี กลายเป็นพ้นวิสยัเพราะพฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึ งซึ งเกิดขึ นภายหลงัที ได้ก่อหนี  และซึ ง
ลกูหนี ไมต้่องรับผิดชอบนั นไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี เป็นอนัหลดุพ้นจากการชําระหนี นั น 
          ถ้าภายหลงัที ได้กอ่หนี ขึ นแล้วนั น ลกูหนี กลายเป็นคนไมส่ามารถจะชําระหนี ได้ไซร้ ทา่นให้ถือเสมือนวา่เป็น
พฤติการณ์ที ทําให้การชําระหนี ตกเป็นอนัพ้นวิสยัฉะนั น 
          มาตรา 220  ลกูหนี ต้องรับผิดชอบในความผิดของตวัแทนแหง่ตนกบัทั งของบคุคลที ตนใช้ในการชําระหนี นั น โดย
ขนาดเสมอกบัวา่เป็นความผิดของตนเองฉะนั น แตบ่ทบญัญตัิแหง่มาตรา 373 หาใช้บงัคบัแก่กรณีเช่นนี ด้วยไม ่
          มาตรา 221  หนี เงินอนัต้องเสยีดอกเบี ยนั น ทา่นวา่จะคดิดอกเบี ยในระหวา่งที เจ้าหนี ผิดนดัหาได้ไม ่
          มาตรา 222  การเรียกเอาคา่เสยีหายนั น ได้แกเ่รียกคา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายเช่นที ตามปกติยอ่มเกิดขึ น
แตก่ารไมชํ่าระหนี นั น 
          เจ้าหนี จะเรียกคา่สนิไหมทดแทนได้ แม้กระทั งเพื อความเสยีหายอนัเกิดแตพ่ฤตกิารณ์พิเศษ หากวา่คูก่รณีที 
เกี ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั นลว่งหน้าก่อนแล้ว 
          มาตรา 223  ถ้าฝ่ายผู้ เสยีหายได้มีสว่นทําความผิดอยา่งใดอยา่งหนึ งก่อให้เกิดความเสยีหายด้วยไซร้ ทา่นวา่หนี อนั
จะต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้ เสยีหายมากน้อยเพียงใดนั น ต้องอาศยัพฤติการณ์เป็นประมาณข้อสาํคญัก็คือวา่
ความเสยีหายนั นได้เกิดขึ นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ งหยอ่นกวา่กนัเพียงไร 
          วิธีเดียวกนันี  ทา่นให้ใช้แม้ทั งที ความผิดของฝ่ายผู้ ที เสยีหายจะมีแตเ่พียงละเลยไมเ่ตือนลกูหนี ให้รู้สกึถึงอนัตราย
แหง่การเสยีหายอนัเป็นอยา่งร้ายแรงผิดปกติ ซึ งลกูหนี ไมรู้่หรือไมอ่าจจะรู้ได้ หรือเพียงแตล่ะเลยไมบํ่าบดัปัดป้อง หรือ
บรรเทาความเสยีหายนั นด้วย อนึ งบทบญัญตัิแหง่มาตรา 220 นั น ทา่นให้นํามาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม 
          มาตรา 224  หนี เงินนั น ทา่นให้คดิดอกเบี ยในระหวา่งเวลาผิดนดัร้อยละเจ็ดกึ งตอ่ปี ถ้าเจ้าหนี อาจจะเรียกดอกเบี ย
ได้สงูกวา่นั นโดยอาศยัเหตอุยา่งอื นอนัชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงสง่ดอกเบี ยตอ่ไปตามนั น 
          ทา่นห้ามมใิห้คิดดอกเบี ยซ้อนดอกเบี ยในระหวา่งผิดนดั 
          การพิสจูน์คา่เสยีหายอยา่งอื นนอกกวา่นั น ทา่นอนญุาตให้พิสจูน์ได้ 
          มาตรา 225  ถ้าลกูหนี จําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื อราคาวตัถอุนัได้เสื อมเสยีไประหวา่งผิดนดัก็ดี  หรือวตัถอุนัไม่
อาจสง่มอบได้เพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ งอนัเกิดขึ นระหวา่งผิดนดัก็ดี   ทา่นวา่เจ้าหนี จะเรียกดอกเบี ยในจํานวนที จะต้อง
ใช้เป็นคา่สนิไหมทดแทน คดิตั งแตเ่วลาอนัเป็นฐานที ตั งแหง่การกะประมาณราคานั นก็ได้   วิธีเดยีวกนันี   ทา่นให้ใช้ตลอด
ถึงการที ลกูหนี จําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทน เพื อการที ราคาวตัถตุกตํ าเพราะวตัถนุั นเสื อมเสยีลงในระหวา่งเวลาที ผิดนดันั น
ด้วย 
 



 
ส่วนที" 2 

รับช่วงสทิธิ 
 

         มาตรา 226  บคุคลผู้ รับช่วงสทิธิของเจ้าหนี  ชอบที จะใช้สทิธิทั งหลายบรรดาที เจ้าหนี มีอยูโ่ดยมลูหนี  รวมทั งประกนั
แหง่หนี นั นได้ในนามของตนเอง 
          ช่วงทรัพย์ ได้แกเ่อาทรัพย์สนิอนัหนึ งเข้าแทนที ทรัพย์สนิอีกอนัหนึ งในฐานะนิตินยัอยา่งเดียวกนักบัทรัพย์สนิอนัก่อน 
          มาตรา 227  เมื อเจ้าหนี ได้รับคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสทิธิซึ งเป็นวตัถแุหง่หนี นั น
แล้ว  ทา่นวา่ลกูหนี ยอ่มเข้าสูฐ่านะเป็นผู้ รับช่วงสทิธิของเจ้าหนี  อนัเกี ยวกบัทรัพย์หรือสทิธินั น ๆ ด้วยอํานาจกฎหมาย 
          มาตรา 228  ถ้าพฤตกิารณ์ซึ งทําให้การชําระหนี เป็นอนัพ้นวิสยันั นเป็นผลให้ลกูหนี ได้มาซึ งของแทนก็ดี หรือได้สทิธิ
เรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนเพื อทรัพย์อนัจะพงึได้แก่ตนนั นก็ดี  ทา่นวา่เจ้าหนี จะเรียกให้สง่มอบของแทนที ได้รับไว้หรือจะ
เข้าเรียกเอาคา่สนิไหมทดแทนเสยีเองก็ได้ 
          ถ้าเจ้าหนี มีสทิธิเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนเพราะการไมชํ่าระหนี และถ้าใช้สทิธินั นดงัได้ระบไุว้ในวรรคต้นไซร้ คา่
สนิไหมทดแทนอนัจะพงึใช้ แกเ่จ้าหนี นั นยอ่มลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหง่ของแทนซึ งลกูหนี ได้รับไว้หรือเสมอจํานวน
คา่สนิไหมทดแทนที ลกูหนี จะเรียกร้องได้นั น 
          มาตรา 229  การรับช่วงสทิธิยอ่มมีขึ นด้วยอํานาจกฎหมาย และยอ่มสาํเร็จเป็นประโยชน์แกบ่คุคลดงัจะกลา่ว
ตอ่ไปนี  คือ 
          (1) บคุคลซึ งเป็นเจ้าหนี อยูเ่อง  และมาใช้หนี ให้แก่เจ้าหนี อีกคนหนึ งผู้มีสทิธิจะได้รับใช้หนี ก่อนตน เพราะเขามี
บริุมสทิธิ หรือมีสทิธิจํานํา  จํานอง 
          (2) บคุคลผู้ได้ไปซึ งอสงัหาริมทรัพย์ใด  และเอาเงินราคาคา่ชื อใช้ให้แก่ผู้ รับจํานองทรัพย์นั นเสร็จไป 
          (3) บคุคลผู้มีความผกูพนัร่วมกบัผู้ อื น หรือเพื อผู้ อื นในอนัจะต้องใช้หนี  มีสว่นได้เสยีด้วยในการใช้หนี นั น และเข้าใช้
หนี นั น 
          มาตรา 230  ถ้าในการที เจ้าหนี นําบงัคบัยดึทรัพย์อนัหนึ งอนัใดของลกูหนี นั น บคุคลผู้ใดจะต้องเสี ยงภยัเสยีสทิธิใน
ทรัพย์อนันั นเพราะการบงัคบัยดึทรัพย์ไซร้ ทา่นวา่บคุคลผู้นั นมีสทิธิจะเข้าใช้หนี เสยีแทนได้  อนึ งผู้ครองทรัพย์อนัหนึ งอนัใด  
ถ้าจะต้องเสี ยงภยัเสยีสทิธิครองทรัพย์นั นไปเพราะการบงัคบัยดึทรัพย์ ก็ยอ่มมีสทิธิจะทําได้เช่นเดยีวกบัที วา่มานั น 
          ถ้าบคุคลภายนอกผู้ใดมาใช้หนี แทน จนเป็นที พอใจของเจ้าหนี แล้วบคุคลผู้นั นยอ่มเข้ารับชว่งสทิธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี   แตส่ทิธิเรียกร้องอนันี จะบงัคบัให้เป็นที เสื อมเสยีแกเ่จ้าหนี หาได้ไม ่
          มาตรา 231  ถ้าทรัพย์สนิที จํานอง จํานํา หรืออยูใ่นบงัคบับริุมสทิธิประการอื นนั น เป็นทรัพย์อนัได้เอาประกนัภยัไว้
ไซร้ทา่นวา่สทิธิจํานองจํานําหรือบริุมสทิธิอยา่งอื นนั น ยอ่มครอบไปถึงสทิธิที จะเรียกร้องเอาแก่ผู้ รับประกนัภยัด้วย 
          ในกรณีที เป็นอสงัหาริมทรัพย์  ถ้าผู้ รับประกนัภยัได้รู้ หรือควรจะได้รู้วา่มจํีานองหรือบริุมสทิธิอยา่งอื น ทา่นยงัมิให้
ผู้ รับประกนัภยัใช้เงินให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั  จนกวา่จะได้บอกกลา่วเจตนาเช่นนั นไปยงัผู้ รับจํานองหรือเจ้าหนี มีบริุมสทิธิคน
อื นแล้ว และมิได้รับคําคดัค้านการที จะใช้เงินนั นมาภายในเดือนหนึ งนบัแตว่นับอกกลา่ว แตส่ทิธิอยา่งใด ๆ ที ได้ไปจด
ทะเบียน  หอทะเบียนที ดินนั น ทา่นให้ถือวา่เป็นอนัรู้ถึงผู้ รับประกนัภยั วิธีเดียวกนันี ทา่นให้ใช้ตลอดถึงการจํานอง
สงัหาริมทรัพย์ ที กฎหมายอนญุาตให้ทําได้นั นด้วย 
          ในกรณีที เป็นสงัหาริมทรัพย์ ผู้ รับประกนัภยัจะใช้เงินให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัโดยตรงก็ได้ เว้นแตต่นจะได้รู้หรือควรจะ
ได้รู้วา่ทรัพย์นั นตกอยูใ่นบงัคบัจํานําหรือบริุมสทิธิอยา่งอื น 



          ผู้ รับประกนัภยัไมต้่องรับผิดตอ่เจ้าหนี  ถ้าทรัพย์สนิอนัได้เอาประกนัภยัไว้นั นได้คืนมา หรือได้จดัของแทนให้ 
          วิธีเดียวกนันี ทา่นให้อนโุลมบงัคบัแก่กรณีบงัคบัซื อ กบัทั งกรณีที ต้องใช้คา่เสยีหายอนัควรจะได้แก่เจ้าของทรัพย์สนิ 
เพราะเหตทุรัพย์สนิทําลายหรือบบุสลายนั นด้วย 
             มาตรา 232  ถ้าตามความในมาตราก่อนนี เป็นอนัวา่จะเอาเงินจํานวนหนึ งให้แทนทรัพย์สนิที ทําลายหรือบบุสลาย
ไซร้ เงินจํานวนนี ทา่นยงัมใิห้สง่มอบแก่ผู้ รับจํานอง ผู้ รับจํานํา หรือเจ้าหนี มีบริุมสทิธิคนอื นก่อนที หนี ซึ งได้เอาทรัพย์นี เป็น
ประกนัไว้นั นจะถงึกําหนด และถ้าคูก่รณีไมส่ามารถจะตกลงกบัลกูหนี ได้ไซร้ทา่นวา่ตา่งฝ่ายตา่งมสีทิธิที จะเรียกร้องให้นํา
เงินจํานวนนั นไปวางไว้ ณ สาํนกังานวางทรัพย์เพื อประโยชน์อนัร่วมกนัเว้นแตล่กูหนี จะหาประกนัให้ไว้ตามสมควร 
 

ส่วนที" 3 
การใช้สิทธิเรียกร้องของลกูหนี � 

 
          มาตรา 233  ถ้าลกูหนี ขดัขืนไมย่อมใช้สทิธิเรียกร้อง หรือเพิกเฉยเสยีไมใ่ช้สทิธิเรียกร้อง เป็นเหตใุห้เจ้าหนี ต้องเสยี
ประโยชน์ไซร้ ทา่นวา่เจ้าหนี จะใช้สทิธิเรียกร้องนั นในนามของตนเอง แทนลกูหนี เพื อป้องกนัสทิธิของตนในมลูหนี นั นก็ได้ 
เว้นแตใ่นข้อที เป็นการของลกูหนี สว่นตวัโดยแท้ 
          มาตรา 234  เจ้าหนี ผู้ใช้สทิธิเรียกร้องของลกูหนี นั นจะต้องขอหมายเรียกลกูหนี มาในคดีนั นด้วย    
          มาตรา 235  เจ้าหนี จะใช้สทิธิเรียกร้องของลกูหนี เรียกเงินเต็มจํานวนที ยงัค้างชําระแก่ลกูหนี  โดยไมต้่องคาํนงึถึง
จํานวนที ค้างชําระแก่ตนก็ได้  ถ้าจําเลยยอมใช้เงินเพียงเทา่จํานวนที ลกูหนี เดิมค้างชําระแก่เจ้าหนี นั นคดีก็เป็นเสร็จกนัไป 
แตถ้่าลกูหนี เดิมได้เข้าชื อเป็นโจทก์ด้วยลกูหนี เดมิจะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาตอ่ไปในสว่นจํานวนเงินที ยงัเหลอืติดค้าง
อยูก็่ได้ 
          แตอ่ยา่งไรก็ดี  ทา่นมใิห้เจ้าหนี ได้รับมากไปกวา่จํานวนที ค้างชําระแก่ตนนั นเลย 
          มาตรา 236  จําเลยมีข้อตอ่สู้ลกูหนี เดิมอยูอ่ยา่งใด ๆ  ทา่นวา่จะยกขึ นตอ่สู้ เจ้าหนี ได้ทั งนั น เว้นแตข้่อตอ่สู้ซึ งเกิดขึ น
เมื อยื นฟ้องแล้ว 
 

ส่วนที" 4 
เพิกถอนการฉ้อฉล 

 
          มาตรา 237  เจ้าหนี ชอบที จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสยีได้ซึ งนิติกรรมใด ๆ อนัลกูหนี ได้กระทําลงทั งรู้อยูว่า่จะเป็น
ทางให้เจ้าหนี เสยีเปรียบ  แตค่วามข้อนี ทา่นมใิห้ใช้บงัคบั ถ้าปรากฏวา่ในขณะที ทํานิตกิรรมนั น บคุคลซึ งเป็นผู้ได้ลาภงอก
แตก่ารนั นมิได้รู้เทา่ถึงข้อความจริงอนัเป็นทางให้เจ้าหนี ต้องเสยีเปรียบนั นด้วย แตห่ากกรณีเป็นการทําให้โดยเสนห่าทา่น
วา่เพียงแตล่กูหนี เป็นผู้ รู้ฝ่ายเดียวเทา่นั นก็พอแล้วที จะขอเพิกถอนได้ 
          บทบญัญตัิดงักลา่วมาในวรรคก่อนนี  ทา่นมใิห้ใช้บงัคบัแกนิ่ติกรรมใดอนัมิได้มวีตัถเุป็นสทิธิในทรัพย์สนิ 
          มาตรา 238  การเพิกถอนดงักลา่วมาในบทมาตราก่อนนั นไมอ่าจกระทบกระทั งถงึสทิธิของบคุคลภายนอก อนั
ได้มาโดยสจุริตก่อนเริ มฟ้องคดีขอเพิกถอน 
          อนึ งความที กลา่วมาในวรรคก่อนนี  ทา่นมใิห้ใช้บงัคบั ถ้าสทิธินั นได้มาโดยเสนห่า 
          มาตรา 239  การเพิกถอนนั นยอ่มได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี หมดทกุคน 



          มาตรา 240  การเรียกร้องขอเพิกถอนนั น ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องร้องเมื อพ้นปีหนึ ง นบัแตเ่วลาที เจ้าหนี ได้รู้ต้นเหตอุนัเป็น
มลูให้เพิกถอน หรือพ้นสบิปีนบัแตไ่ด้ทํานิติกรรมนั น 
 

ส่วนที" 5 
สิทธิยดึหน่วง 

 
          มาตรา 241  ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สนิของผู้ อื น และมีหนี อนัเป็นคณุประโยชน์แกต่นเกี ยวด้วยทรัพย์สนิซึ งครองนั น
ไซร้  ทา่นวา่ผู้นั นจะยดึหนว่งทรัพย์สนินั นไว้จนกวา่จะได้ชําระหนี ก็ได้  แตค่วามที กลา่วมานี ทา่นมใิห้ใช้บงัคบั เมื อหนี นั นยงั
ไมถ่ึงกําหนด 
          อนึ งบทบญัญตัิในวรรคกอ่นนี  ทา่นมิให้ใช้บงัคบั ถ้าการที เข้าครอบครองนั นเริ มมาตั งแตทํ่าการอนัใดอนัหนึ งซึ งไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 
          มาตรา 242  สทิธิยดึหนว่งอนัใด ถ้าไมส่มกบัลกัษณะที เจ้าหนี รับภาระในมลูหนี ก็ดี ไมส่มกบัคําสั งอนัลกูหนี ได้ให้ไว้
ก่อน หรือให้ในเวลาที สง่มอบทรัพย์สนินั นก็ดี หรือเป็นการขดักบัความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ดี สทิธิยดึหนว่งเช่นนั น
ทา่นให้ถือวา่หามีไมเ่ลย 
          มาตรา 243  ในกรณีที ลกูหนี เป็นคนสนิล้นพ้นตวัไมส่ามารถใช้หนี เจ้าหนี มีสทิธิจะยดึหนว่งทรัพย์สนิไว้ได้แม้ทั งที ยงั
ไมถ่ึงกําหนดเรียกร้องถ้าการที ลกูหนี ไมส่ามารถใช้หนี นั นได้เกิดเป็นขึ น หรือรู้ถึงเจ้าหนี ตอ่ภายหลงัเวลาที ได้สง่มอบ
ทรัพย์สนิไซร้ ถึงแม้วา่จะไมส่มกบัลกัษณะที เจ้าหนี รับภาระในมลูหนี ไว้เดิม หรือไมส่มกบัคําสั งอนัลกูหนี ได้ให้ไว้ก็ดี เจ้าหนี 
ก็อาจใช้สทิธิยดึหนว่งได้ 
          มาตรา 244  ผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งจะใช้สทิธิของตนแก่ทรัพย์สนิทั งหมดที ยดึหนว่งไว้นั นจนกวา่จะชําระหนี สิ นเชิงก็ได้ 
          มาตรา 245  ผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งจะเก็บดอกผลแหง่ทรัพย์สนิที ยดึหนว่งไว้และจดัสรรเอาไว้เพื อการชําระหนี แก่ตน
ก่อนเจ้าหนี คนอื นก็ได้ 
          ดอกผลเช่นวา่นี จะต้องจดัสรรเอาชําระดอกเบี ยแหง่หนี นั นก่อนถ้ายงัมเีหลอืจึงให้จดัสรรใช้ต้นเงิน 
          มาตรา 246   ผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งจําต้องจดัการดแูลรักษาทรัพย์สนิที ยดึหนว่งไว้นั นตามสมควร เช่นจะพงึคาดหมาย
ได้จากบคุคลในฐานะเช่นนั น 
          อนึ งทรัพย์สนิซึ งยดึหนว่งไว้นั น ถ้ามิได้รับความยินยอมของลกูหนี ทา่นวา่ผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งหาอาจจะใช้สอยหรือให้
เช่า หรือเอาไปทําเป็นหลกัประกนัได้ไม ่ แตค่วามที กลา่วนี ทา่นมใิห้ใช้บงัคบัไปถงึการใช้สอยเช่นที จําเป็นเพื อรักษา
ทรัพย์สนินั นเอง 
          ถ้าผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งกระทําการฝ่าฝืนบทบญัญตัใิดที กลา่วมานี ทา่นวา่ลกูหนี จะเรียกร้องให้ระงบัสทิธินั นเสยีก็ได้ 
          มาตรา 247  ถ้าผู้ทรงสทิธิยดึหนว่งต้องเสยีคา่ใช้จา่ยไปตามที จําเป็นเกี ยวด้วยทรัพย์สนิอนัตนยดึหนว่งไว้นั น
เพียงใด จะเรียกให้เจ้าทรัพย์ชดใช้ให้ก็ได้ 
          มาตรา 248  ภายในบงัคบัแหง่บทบญัญตัิมาตรา 193/27 การใช้สทิธิยดึหนว่งหกทําให้อายคุวามแหง่หนี สะดดุหยดุ
ลงไม ่
          มาตรา 249  ลกูหนี จะเรียกร้องให้ระงบัสทิธิยดึหนว่งด้วยหาประกนัให้ไว้ตามสมควรก็ได้ 
          มาตรา 250  การครองทรัพย์สนิสญูสิ นไป สทิธิยดึหนว่งก็เป็นอนัระงบัสิ นไปด้วย  แตค่วามที กลา่วนี ทา่นมิให้ใช้
บงัคบัแกก่รณีที ทรัพย์สนิอนัยดึหนว่งไว้นั นได้ให้เชา่ไปหรือจํานําไว้ด้วยความยินยอมของลกูหนี  
 



ส่วนที" 6 
บุริมสิทธิ 

 
          มาตรา 251  ผู้ทรงบริุมสทิธิยอ่มทรงไว้ซึ งสทิธิเหนือทรัพย์สนิของลกูหนี ในการที จะได้รับชําระหนี อนัค้างชําระแก่ตน 
จากทรัพย์สนินั นก่อนเจ้าหนี อื น ๆ โดยนยัดงับญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายนี  หรือบทกฎหมายอื น 
          มาตรา 252 บทบญัญตัิแหง่มาตรา 244 นั น ทา่นให้ใช้บงัคบัตลอดถงึบริุมสทิธิด้วยตามแตก่รณี 
                       1. บริุมสทิธิสามญั 
          มาตรา 253  ถ้าหนี มีอยูเ่ป็นคณุแก่บคุคลผู้ใดในมลูอยา่งหนึ งอยา่งใดดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  บคุคลผู้นั นยอ่มมีบริุมสทิธิ
เหนือทรัพย์สนิทั งหมดของลกูหนี  คือ 
          (1) คา่ใช้จา่ยเพื อประโยชน์อนัร่วมกนั 
          (2) คา่ปลงศพ 
          (3) คา่ภาษีอากร 
          (4) คา่จ้างเสมียน คนใช้ และคนงาน 
          (5) คา่เครื องอปุโภคบริโภคอนัจําเป็นประจําวนั 
            มาตรา 254  บริุมสทิธิในมลูคา่ใช้จา่ยเพื อประโยชน์อนัร่วมกนันั นใช้สาํหรับเอาคา่ใช้จ่ายอนัได้เสยีไป เพื อ
ประโยชน์ของเจ้าหนี หมดทกุคนร่วมกนัเกี ยวด้วยการรักษา การชําระบญัชี หรือการเฉลี ยทรัพย์สนิของลกูหนี  
          ถ้าคา่ใช้จ่ายนั นมิได้เสยีไป เพื อประโยชน์ของเจ้าหนี หมดทกุคนไซร้บริุมสทิธิยอ่มจะใช้ได้แตเ่ฉพาะตอ่เจ้าหนี ผู้ ที 
ได้รับประโยชน์จากการนั น 
          มาตรา 255  บริุมสทิธิในมลูคา่ปลงศพนั น ใช้สาํหรับเอาคา่ใช้จ่ายในการปลงศพตามควรแก่ฐานานรูุปของลกูหนี  
          มาตรา 256  บริุมสทิธิในมลูคา่ภาษีอากรนั น ใช้สาํหรับเอาบรรดาคา่ภาษีอากรในที ดิน ทรัพย์สนิ หรือคา่ภาษีอากร
อยา่งอื นที ลกูหนี ยงัค้างชําระอยูใ่นปีปัจจบุนัและก่อนนั นขึ นไปอีกปีหนึ ง 
             มาตรา 257  บริุมสทิธิในมลูคา่จ้างเสมียน หรือคนใช้ เพื อการงานที ได้ทําให้แก่ลกูหนี นั น ใช้สาํหรับเอาคา่จ้างนบั
ถอยหลงัขึ นไปสี เดือน แตไ่มใ่ห้เกินสามร้อยบาทตอ่เสมียน หรือคนใช้คนหนึ ง ๆ 
          บริุมสทิธิในมลูคา่จ้างคนงานนั น  ใช้สาํหรับเอาคา่จ้างนบัถอยหลงัขึ นไปสองเดือน แตไ่มใ่ห้เกินร้อยห้าสบิบาทตอ่
คนงานคนหนึ ง ๆ  
            มาตรา 258  บริุมสทิธิในมลูคา่เครื องอปุโภคบริโภคอนัจําเป็นประจําวนันั น ใช้สาํหรับเอาคา่เครื องอปุโภคบริโภค 
ซึ งยงัค้างชําระอยูน่บัถอยหลงัขึ นไปหกเดือน เช่นคา่อาหาร เครื องดื ม โคมไฟ ฟืน ถ่านอนัจําเป็นเพื อการทรงชีพของลกูหนี 
และบคุคลในสกลุซึ งอยูก่บัลกูหนี  และซึ งลกูหนี จําต้องอปุการะกบัทั งคนใช้ของลกูหนี ด้วย 
                       2. บริุมสทิธิพิเศษ 
                 (ก) บริุมสทิธิเหนือสงัหาริมทรัพย์ 
             มาตรา 259  ถ้าหนี มีอยูเ่ป็นคณุแก่บคุคลผู้ใดในมลูอยา่งหนึ งอยา่งใดดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  บคุคลผู้นั นยอ่มมี
บริุมสทิธิเหนือสงัหาริมทรัพย์เฉพาะอยา่งของลกูหนี  คือ 
          (1) เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
          (2) พกัอาศยัในโรงแรม 
          (3) รับขนคนโดยสาร หรือของ 
          (4) รักษาสงัหาริมทรัพย์ 



          (5) ซื อขายสงัหาริมทรัพย์ 
          (6) คา่เมลด็พนัธุ์ ไม้พนัธุ์ หรือปุ๋ ย 
          (7) คา่แรงงานกสกิรรม หรืออตุสาหกรรม 
          มาตรา 260  บริุมสทิธิในมลูเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั น ใช้สาํหรับเอาคา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์และหนี อยา่งอื นของผู้ เชา่ 
อนัเกิดจากความเกี ยวพนัในเรื องเช่า และมอียูเ่หนือสงัหาริมทรัพย์ของผู้ เชา่ชึ งอยูใ่นหรือบนอสงัหาริมทรัพย์นั น 
          มาตรา 261  บริุมสทิธิของผู้ให้เชา่ที ดินนั น มีอยูเ่หนือสงัหาริมทรัพย์ทั งหลายอนัผู้เช่าได้นําเข้ามาไว้บนที ดินที ให้เชา่ 
หรือนําเข้ามาไว้ในเรือนโรงอนัใช้ประกอบกบัที ดินนั น  และมีอยูเ่หนือสงัหาริมทรัพย์เช่นสาํหรับที ใช้ในที ดินนั น กบัทั งเหนือ
ดอกผลอนัเกิดจากที ดินซึ งอยูใ่นครอบครองของผู้ เชา่นั นด้วย 
            บริุมสทิธิของผู้ให้เช่าเรือนโรงยอ่มมีอยูเ่หนือสงัหาริมทรัพย์ซึ งผู้ เช่านําเข้ามาไว้ในเรือนโรงนั นด้วย 
          มาตรา 262  ถ้าการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ได้โอนไปก็ดีหรือได้ให้เช่าช่วงก็ดี  บริุมสทิธิของผู้ให้เช่าเดิมยอ่มครอบไปถึง
สงัหาริมทรัพย์ซึ งผู้ รับโอน หรือผู้ เช่าชว่งได้นําเข้ามาไว้ในทรัพย์สนินั นด้วย ความที กลา่วนี ทา่นให้ใช้ได้ตลอดถึงเงินอนัผู้
โอน หรือผู้ให้เช่าชว่งจะพงึได้รับจากผู้ รับโอน หรือผู้ เช่าช่วงนั นด้วย 
          มาตรา 263  ในกรณีที ผู้ เชา่ต้องชําระบญัชีเฉลี ยทรัพย์สนิทั วไปนั น บริุมสทิธิของผู้ให้เช่ายอ่มมีอยูแ่ตเ่ฉพาะสาํหรับ
เอาใช้คา่เช่า และหนี อยา่งอื นเทา่ที มีในระยะกําหนดสง่คา่เชา่เพียงสามระยะ คือปัจจบุนัระยะหนึ ง ก่อนนั นขึ นไประยะหนึ ง 
และตอ่ไปภายหน้าอีกระยะหนึ งเทา่นั น และใช้สาํหรับเอาคา่เสยีหายซึ งเกิดขึ นในระยะกําหนดสง่คา่เชา่ปัจจบุนั และก่อน
นั นขึ นไปอีกระยะหนึ งด้วย 
          มาตรา 264  ในการเรียกร้องของผู้ให้เชา่ถ้าผู้ให้เช่าได้รับเงินประกนัไว้ ผู้ให้เชา่ยอ่มมีบริุมสทิธิแตเ่พียงในสว่นที ไมม่ี
เงินประกนั 
          มาตรา 265  บริุมสทิธิในมลูพกัอาศยัในโรงแรมนั น ใช้สาํหรับเอาเงินบรรดาที ค้างชําระแก่เจ้าสาํนกัเพื อการพกั
อาศยัและการอื น ๆ  อนัได้จดัให้สาํเร็จความปรารถนาแกค่นเดินทาง หรือแขกอาศยั รวมทั งการชดใช้เงินทั งหลายที ได้ออก
แทนไปและมีอยูเ่หนือเครื องเดินทาง หรือทรัพย์สนิอยา่งอื นของคนเดินทาง หรือแขกอาศยัอนัเอาไว้ในโรงแรมโฮเต็ลหรือ
สถานที เช่นนั น 
          มาตรา 266  ผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือเจ้าสาํนกัโรงแรมโฮเต็ลหรือสถานที เช่นนั น จะใช้บริุมสทิธิของตนบงัคบั
ทํานองเดียวกบัผู้ รับจํานําก็ได้ บทบญัญตัิทั งหลายแหง่ประมวลกฎหมายนี  วา่ด้วยการบงัคบัจํานํานั นทา่นให้นํามาใช้
บงัคบัด้วยโดยอนโุลม 
          มาตรา 267  บริุมสทิธิในมลูรับขนนั น ใช้สาํหรับคา่ระวางพาหนะในการรับขนคนโดยสารหรือของ กบัทั งคา่ใช้จา่ย
อนัเป็นอปุกรณ์และเป็นบริุมสทิธิมีอยูเ่หนือของและเครื องเดินทางทั งหมดอนัอยูใ่นมือของผู้ขนสง่ 
          มาตรา 268  ในกรณีดงัได้ปรารภไว้ในความแปดมาตราก่อนนี นั นผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ก็ดี  เจ้าสาํนกัโรงแรมก็ดี 
หรือผู้ขนสง่ก็ด ีจะใช้บริุมสทิธิของตนเหนือสงัหาริมทรัพย์อนัเป็นของบคุคลภายนอกก็ได้ เว้นแตต่นจะได้รู้ในเวลาอนัควรรู้
ได้วา่ทรัพย์สนิเหลา่นั นเป็นของบคุคลภายนอก 
          ถ้าสงัหาริมทรัพย์นั นถกูลกัหรือสญูหายทา่นให้บงัคบัตามบทกฎหมายวา่ด้วยการแสวงคืนครองทรัพย์ 
          มาตรา 269  บริุมสทิธิในมลูรักษาสงัหาริมทรัพย์นั น ใช้สาํหรับเอาคา่ใช้จา่ยเพื อรักษาสงัหาริมทรัพย์ และมีอยูเ่หนือ
สงัหาริมทรัพย์อนันั น 
          อนึ งบริุมสทิธินี ยงัใช้สาํหรับเอาคา่ใช้จา่ยที จําเป็นอนัได้เสยีไปเพื อที จะสงวนสทิธิ  หรือรับสภาพสทิธิ  หรือบงัคบั
สทิธิ อนัเกี ยวด้วยสงัหาริมทรัพย์นั นอีกด้วย 



          มาตรา 270  บริุมสทิธิในมลูซื อขายสงัหาริมทรัพย์นั น ใช้สาํหรับเอาราคาซื อขายและดอกเบี ยในราคานั น และมีอยู่
เหนือสงัหาริมทรัพย์อนันั น 
          มาตรา 271  บริุมสทิธิในมลูคา่เมลด็พนัธุ์ ไม้พนัธุ์ หรือปุ๋ ยนั นใช้สาํหรับเอาราคาคา่เมลด็พนัธ์ุ ไม้พนัธุ์ หรือปุ๋ ย และ
ดอกเบี ยในราคานั นและมีอยูเ่หนือดอกผลอนัเกิดงอกในที ดินเพราะใช้สิ งเหลา่นั นภายในปีหนึ งนบัแตเ่วลาที ใช้ 
          มาตรา 272  บริุมสทิธิในมลูคา่แรงงานเพื อกสกิรรมและอตุสาหกรรมนั น ในสว่นบคุคลที ได้ทําการงานกสกิรรม ใช้
สาํหรับเอาคา่จ้างนบัถอยหลงัขึ นไปปีหนึ ง และในสว่นบคุคลที ได้ทําการงานอตุสาหกรรมใช้สาํหรับเอาคา่จ้างนบัถอยหลงั
ขึ นไปสามเดือน และเป็นบริุมสทิธิมีอยูเ่หนือดอกผลหรือสิ งของที ประดิษฐ์ขึ นอนัเกิดแตแ่รงงานของบคุคลนั น ๆ 
                 (ข) บริุมสทิธิเหนืออสงัหาริมทรัพย์    
          มาตรา 273  ถ้าหนี มีอยูเ่ป็นคณุแก่บคุคลผู้ใดในมลูอยา่งหนึ งอยา่งใดดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  บคุคลผู้นั นยอ่มมีบริุมสทิธิ
เหนืออสงัหาริมทรัพย์เฉพาะอยา่งของลกูหนี  คือ 
          (1) รักษาอสงัหาริมทรัพย์ 
          (2) จ้างทําของเป็นการงานทําขึ นบนอสงัหาริมทรัพย์ 
          (3) ซื อขายอสงัหาริมทรัพย์ 
          มาตรา 274  บริุมสทิธิในมลูรักษาอสงัหาริมทรัพย์นั นใช้สาํหรับเอาคา่ใช้จ่ายเพื อรักษาอสงัหาริมทรัพย์ และมีอยู่
เหนืออสงัหาริมทรัพย์อนันั น 
          บทบญัญตัิแหง่มาตรา 269 วรรคสองนั น  ทา่นให้นํามาใช้บงัคบัแกก่รณีที กลา่วมาในวรรคก่อนนี ด้วย 
          มาตรา 275  บริุมสทิธิในมลูจ้างทําของเป็นการงานทําขึ นบนอสงัหาริมทรัพย์นั น ใช้สาํหรับเอาสนิจ้าง คา่ทําของ
เป็นการงานอนัผู้ก่อสร้างสถาปนิก หรือผู้ รับจ้างได้ทําลงบนอสงัหาริมทรัพย์ของลกูหนี   และมีอยูเ่หนืออสงัหาริมทรัพย์อนั
นั น 
          อนึ งบริุมสทิธินี ยอ่มเกิดมขีึ นตอ่เมื ออสงัหาริมทรัพย์นั นมีราคาเพิ มขึ นในปัจจบุนัเพราะการที ได้ทําขึ นนั น  และมีอยู่
เพียงเหนือราคาที เพิ มขึ นเทา่นั น 
          มาตรา 276  บริุมสทิธิในมลูซื อขายอสงัหาริมทรัพย์นั นใช้สาํหรับเอาราคาอสงัหาริมทรัพย์และดอกเบี ยในราคานั น  
และมีอยูเ่หนืออสงัหาริมทรัพย์อนันั น 
                     3. ลาํดบัแหง่บริุมสทิธิ 
             มาตรา 277  เมื อมีบริุมสทิธิสามญัหลายรายแย้งกนัทา่นให้ถือวา่บริุมสทิธิทั งหลายนั นมีลาํดบัที จะให้ผลก่อนหลงั 
ดงัที ได้เรียงลาํดบัไว้เมื อมีบริุมสทิธิสามญัแย้งกบับริุมสทิธิพิเศษ ทา่นวา่บริุมสทิธิพิเศษยอ่มอยูใ่นลาํดบัก่อน  แตบ่ริุมสทิธิ
ในมลูคา่ใช้จ่ายเพื อประโยชน์ร่วมกนันั นยอ่มอยูใ่นลาํดบัก่อน  ในฐานที จะใช้สทิธินั นตอ่เจ้าหนี ผู้ ได้รับประโยชน์จากการนั น
หมดทกุคนด้วยกนั 
          มาตรา 278  เมื อมีบริุมสทิธิแย้งกนัหลายรายเหนือสงัหาริมทรัพย์อนัหนึ งอนัเดียวกนั ทา่นให้ถือลาํดบัก่อนหลงัดงัที 
เรียงไว้ตอ่ไปนี  คือ 
          (1) บริุมสทิธิในมลูเชา่อสงัหาริมทรัพย์ พกัอาศยัในโรงแรมและรับขน 
          (2) บริุมสทิธิในมลูรักษาสงัหาริมทรัพย์ แตถ้่ามีบคุคลหลายคนเป็นผู้ รักษา ทา่นวา่ผู้ ที รักษาภายหลงัอยูใ่นลาํดบั
ก่อนผู้ ที ได้รักษามาก่อน 
          (3) บริุมสทิธิในมลูซื อขายสงัหาริมทรัพย์ คา่เมลด็พนัธุ์ ไม้พนัธุ์หรือปุ๋ ย และคา่แรงงานกสกิรรมและอตุสาหกรรม 



          ถ้าบคุคลผู้ใดมีบริุมสทิธิอยูใ่นลาํดบัเป็นที หนึ ง และรู้อยูใ่นขณะที ตนได้ประโยชน์แหง่หนี มานั น วา่ยงัมีบคุคลอื นซึ งมี
บริุมสทิธิอยูใ่นลาํดบัที สองหรือที สามไซร้ ทา่นห้ามมใิห้บคุคลผู้นั นใช้สทิธิในการที ตนอยูใ่นลาํดบัก่อนนั นตอ่บคุคลอื นเช่น
วา่มา  และทา่นห้ามมใิห้ใช้สทิธินี ตอ่ผู้ ที ได้รักษาทรัพย์ไว้ เพื อประโยชน์แก่บคุคลผู้มีบริุมสทิธิในลาํดบัที หนึ งนั นเองด้วย 
          ในสว่นดอกผล ทา่นให้บคุคลผู้ได้ทําการงานกสกิรรมอยูใ่นลาํดบัที หนึ ง ผู้สง่เมลด็พนัธุ์ ไม้พนัธุ์ หรือปุ๋ ย อยูใ่นลาํดบั
ที สอง และผู้ให้เชา่ที ดินอยูใ่นลาํดบัที สาม 
          มาตรา 279  เมื อมีบริุมสทิธิพิเศษแย้งกนัหลายรายเหนืออสงัหาริมทรัพย์อนัหนึ งอนัเดยีวกนั ทา่นให้ถือลาํดบั
ก่อนหลงัดงัที ได้เรียงลาํดบัไว้ในมาตรา 273 
          ถ้าได้ซื อขายอสงัหาริมทรัพย์นั นสบืตอ่กนัไปอีกไซร้ ลาํดบัก่อนหลงัในระหวา่งผู้ขายด้วยกนันั น ทา่นให้เป็นไป
ตามลาํดบัที ได้ซื อขายก่อนและหลงั 
          มาตรา 280  เมื อบคุคลหลายคนมีบริุมสทิธิในลาํดบัเสมอกนัเหนือทรัพย์อนัหนึ งอนัเดียวกนั  ทา่นให้ตา่งคนตา่ง
ได้รับชําระหนี เฉลี ยตามสว่นมากน้อยแหง่จํานวนที ตนเป็นเจ้าหนี  
                      4. ผลแหง่บริุมสทิธิ 
          มาตรา 281  บริุมสทิธิอนัมีอยูเ่หนือสงัหาริมทรัพย์นั น ทา่นห้ามมใิห้ใช้เมื อบคุคลภายนอกได้ทรัพย์นั นจากลกูหนี 
และได้สง่มอบทรัพย์ให้กนัไปเสร็จแล้ว 
          มาตรา 282  เมื อมีบริุมสทิธิแย้งกบัสทิธิจํานําสงัหาริมทรัพย์ทา่นวา่ผู้ รับจํานํายอ่มมีสทิธิเป็นอยา่งเดียวกนักบัผู้ทรง
บริุมสทิธิในลาํดบัที หนึ งดงัที เรียงไว้ในมาตรา 278 นั น 
          มาตรา 283  บคุคลผู้มีบริุมสทิธิสามญัต้องรับชําระหนี เอาจากสงัหาริมทรัพย์ของลกูหนี ก่อน ตอ่เมื อยงัไมพ่อจงึให้
เอาชําระหนี จากอสงัหาริมทรัพย์ได้ 
          ในสว่นอสงัหาริมทรัพย์นั น ก็ต้องรับชําระหนี เอาจากอสงัหาริมทรัพย์อนัมิได้ตกอยูใ่นฐานเป็นหลกัประกนัพิเศษ
เสยีก่อน 
          ถ้าบคุคลใดมีบริุมสทิธิสามญัและละเลยด้วยความประมาทเลนิเลอ่ไมส่อดเข้าแย้งขดัในการแบง่เฉลี ยทรัพย์ ตาม
ความที กลา่วมาในวรรคทั งสองข้างบนนี ไซร้  อนับคุคลนั นจะใช้บริุมสทิธิของตนตอ่บคุคลภายนอกผู้ได้จดทะเบียนสทิธิไว้
แล้วเพื อจะเอาใช้จนถงึขนาด เชน่ที ตนจะหากได้รับเพราะได้สอดเข้าแย้งขดันั น ทา่นวา่หาอาจจะใช้ได้ไม ่
          อนึ งบทบญัญตัิที กลา่วมาในวรรคทั งสามข้างต้นนี   ทา่นมิให้ใช้บงัคบัหากวา่เงินที ขายอสงัหาริมทรัพย์ได้นั น  จะพงึ
ต้องเอามาแบง่เฉลี ยก่อนเงินที ขายทรัพย์สนิอยา่งอื นก็ดี หรือหากวา่เงินที ขายอสงัหาริมทรัพย์อนัตกอยูใ่นฐานเป็น
หลกัประกนัพิเศษนั น จะพงึต้องเอามาแบง่เฉลี ยก่อนเงินที ขายอสงัหาริมทรัพย์อยา่งอื นก็ดจุกนั 
          มาตรา 284  บริุมสทิธิสามญันั น  ถึงแม้จะมิได้ไปลงทะเบียนเกี ยวด้วยอสงัหาริมทรัพย์ก็ดี ยอ่มจะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้
เจ้าหนี ใด ๆ ที ไมม่ีหลกัประกนัพิเศษนั นได้ แตค่วามที กลา่วนี ทา่นมิให้ใช้ไปถึงการตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้ได้ไปลงทะเบียน
สทิธิไว้ 
          มาตรา 285  บริุมสทิธิในมลูรักษาอสงัหาริมทรัพย์นั น ถ้าหากวา่เมื อทําการเพื อบํารุงรักษานั นสาํเร็จแล้ว ไปบอก
ลงทะเบียนไว้โดยพลนัไซร้  บริุมสทิธิก็คงให้ผลตอ่ไป 
          มาตรา 286  บริุมสทิธิในมลูจ้างทําของเป็นการงานทําขึ นบนอสงัหาริมทรัพย์นั น หากทํารายการประมาณราคา
ชั วคราวไปบอกลงทะเบียนไว้ก่อนเริ มลงมือการทําไซร้  บริุมสทิธิก็คงให้ผลตอ่ไป แตถ้่าราคาที ทําจริงนั นลํ าราคาที ได้
ประมาณไว้ชั วคราว  ทา่นวา่บริุมสทิธิในสว่นจํานวนที ลํ าอยูน่ั นหามีไม ่



          สว่นการที จะวินิจฉยัวา่อสงัหาริมทรัพย์นั นมีราคาเพิ มขึ นเพราะการอนัได้ทําขึ นบนอสงัหาริมทรัพย์มากน้อยเพียงใด
นั น ทา่นให้ศาลตั งแตง่ผู้ เชี ยวชาญขึ นเป็นผู้กะประมาณ ในเวลาที มีแย้งขดัในการแบง่เฉลี ย 
          มาตรา 287  บริุมสทิธิใดได้ไปจดลงทะเบียนแล้วตามบทบญัญตัิแหง่มาตราทั งสองข้างบนนี  บริุมสทิธินั นทา่นวา่
อาจจะใช้ได้ก่อนสทิธิจํานอง 
          มาตรา 288  บริุมสทิธิในมลูซื อขายอสงัหาริมทรัพย์นั นหากวา่เมื อไปลงทะเบียนสญัญาซื อขายนั น บอกลงทะเบียน
ไว้ด้วยวา่ราคาหรือดอกเบี ยในราคานั นยงัมิได้ชําระไซร้ บริุมสทิธินั นก็คงให้ผลตอ่ไป 
          มาตรา 289  วา่ถงึผลแหง่บริุมสทิธินอกจากที ได้บญัญตัิไว้ในมาตรา 281 ถึง 288 นี แล้ว ทา่นให้นําบทบญัญตัิ
ทั งหลายแหง่ลกัษณะจํานองมาใช้บงัคบัด้วยตามแตก่รณี 
 

หมวด 3 
ลูกหนี �และเจ้าหนี �หลายคน 

 
          มาตรา 290  ถ้าการชําระหนี เป็นการอนัจะแบง่กนัชําระได้และมีบคุคลหลายคนเป็นลกูหนี ก็ดี มีบคุคลหลายคนเป็น
เจ้าหนี ก็ดี เมื อกรณีเป็นที สงสยัทา่นวา่ลกูหนี แตล่ะคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นสว่นเทา่ ๆ กนัและเจ้าหนี แตล่ะคนก็ชอบที จะ
ได้รับแตเ่พียงเป็นสว่นเทา่ ๆ กนั 
          มาตรา 291  ถ้าบคุคลหลายคนจะต้องทําการชําระหนี โดยทํานองซึ งแตล่ะคนจําต้องชําระหนี สิ นเชิงไซร้  แม้ถงึวา่
เจ้าหนี ชอบที จะได้รับชําระหนี สิ นเชิงได้แตเ่พียงครั งเดียว (กลา่วคอืลกูหนี ร่วมกนั) ก็ดี เจ้าหนี จะเรียกชําระหนี จากลกูหนี แต่
คนใดคนหนึ งสิ นเชิง หรือแตโ่ดยสว่นก็ได้ตามแตจ่ะเลอืกแตล่กูหนี ทั งปวงก็ยงัคงต้องผกูพนัอยูท่ั วทกุคนจนกวา่หนี นั น จะ
ได้ชําระเสร็จสิ นเชิง 
          มาตรา 292  การที ลกูหนี ร่วมกนัคนหนึ งชําระหนี นั นยอ่มได้เป็นประโยชน์แก่ลกูหนี คนอื น ๆ ด้วย  วิธีเดียวกนันี ทา่น
ให้ใช้บงัคบัแก่การใด ๆ  อนัพงึกระทําแทนชําระหนี  วางทรัพย์สนิแทนชําระหนี  และหกักลบลบหนี ด้วย 
          ลกูหนี ร่วมกนัคนหนึ งมีสทิธิเรียกร้องอยา่งไร ลกูหนี คนอื น ๆ จะเอาสทิธิอนันั นไปใช้หกักลบลบหนี หาได้ไม ่
          มาตรา 293  การปลดหนี ให้แก่ลกูหนี ร่วมกนัคนหนึ งนั นยอ่มเป็นไปเพื อประโยชน์แก่ลกูหนี คนอื น ๆ เพียงเทา่สว่น
ของลกูหนี ที ได้ปลดให้ เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 294  การที เจ้าหนี ผิดนดัตอ่ลกูหนี ร่วมกนัคนหนึ งนั นยอ่มได้เป็นคณุประโยชน์แก่ลกูหนี คนอื น ๆ ด้วย 
          มาตรา 295  ข้อความจริงอื นใด นอกจากที ระบไุว้ในมาตรา 292 ถึง 294 นั น เมื อเป็นเรื องเท้าถึงตวัลกูหนี ร่วมกนัคน
ใดก็ยอ่มเป็นไปเพื อคณุและโทษแตเ่ฉพาะแก่ลกูหนี คนนั น เว้นแตจ่ะปรากฏวา่ขดักบัสภาพแหง่หนี นั นเอง 
          ความที วา่มานี  เมื อจะกลา่วโดยเฉพาะก็คือวา่ให้ใช้แก่การให้คําบอกกลา่ว การผิดนดั การที หยิบยกอ้างความผิด 
การชําระหนี อนัเป็นพ้นวิสยัแก่ฝ่ายลกูหนี ร่วมกนัคนหนึ ง กําหนดอายคุวามหรือการที อายคุวามสะดดุหยดุลงและการที 
สทิธิเรียกร้องเกลื อนกลนืกนัไปกบัหนี สนิ 
          มาตรา 296  ในระหวา่งลกูหนี ร่วมกนัทั งหลายนั น ทา่นวา่ตา่งคนตา่งต้องรับผิดเป็นสว่นเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้
กําหนดไว้เป็นอยา่งอื น ถ้าสว่นที ลกูหนี ร่วมกนัคนใดคนหนึ งจะพงึชําระนั น เป็นอนัจะเรียกเอาจากคนนั นไมไ่ด้ไซร้ยงัขาด
จํานวนอยูเ่ทา่ไร  ลกูหนี คนอื น ๆ ซึ งจําต้องออกสว่นด้วยนั นก็ต้องรับใช้ แตถ้่าลกูหนี ร่วมกนัคนใด เจ้าหนี ได้ปลดให้หลดุพ้น
จากหนี อนัร่วมกนันั นแล้ว สว่นที ลกูหนี คนนั นจะพงึต้องชําระหนี ก็ตกเป็นพบัแกเ่จ้าหนี ไป 
          มาตรา 297  ถ้าในสญัญาอนัหนึ งอนัใดมีบคุคลหลายคนร่วมกนัผกูพนัตนในอนัจะกระทําการชําระหนี ไซร้ หาก
กรณีเป็นที สงสยั  ทา่นวา่บคุคลเหลา่นั นจะต้องรับผิดเช่นอยา่งเป็นลกูหนี ร่วมกนัแม้ถึงวา่เป็นการอนัจะแบง่กนัชําระหนี ได้ 



          มาตรา 298  ถ้าบคุคลหลายคนมีสทิธิเรียกร้องการชําระหนี โดยทํานองซึ งแตล่ะคนอาจจะเรียกให้ชําระหนี สิ นเชิงได้
ไซร้ แม้ถึงวา่ลกูหนี จําต้องชําระหนี สิ นเชิงแตเ่พียงครั งเดยีว (กลา่วคือเจ้าหนี ร่วมกนั) ก็ดี ทา่นวา่ลกูหนี จะชําระหนี ให้แก่
เจ้าหนี แตค่นใดคนหนึ งก็ได้ตามแตจ่ะเลอืก ความข้อนี ให้ใช้บงัคบัได้ แม้ทั งที เจ้าหนี คนหนึ งจะได้ยื นฟ้องเรียกชําระหนี ไว้
แล้ว 
          มาตรา 299  การที เจ้าหนี ร่วมกนัคนหนึ งผิดนดันั น ยอ่มเป็นโทษแก่เจ้าหนี คนอื น ๆ ด้วย 
          ถ้าสทิธิเรียกร้อง และหนี สนินั นเป็นอนัเกลื อนกลนืกนัไปในเจ้าหนี ร่วมกนัคนหนึ ง สทิธิของเจ้าหนี คนอื น ๆ อนัมีตอ่
ลกูหนี ก็ยอ่มเป็นอนัระงบัสิ นไป 
          นอกจากนี  ทา่นให้นําบทบญัญตัิแหง่มาตรา 292, 293 และ 295 มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม กลา่วโดยเฉพาะก็คือ  
แม้เจ้าหนี ร่วมกนัคนหนึ งจะโอนสทิธิเรียกร้องให้แก่บคุคลอื นไป ก็หากระทบกระทั งถึงสทิธิของเจ้าหนี คนอื น ๆ ด้วยไม ่                             
          มาตรา 300 ในระหวา่งเจ้าหนี ร่วมกนันั น ทา่นวา่ตา่งคนชอบที จะได้รับชําระหนี เป็นสว่นเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้
กําหนดไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 301  ถ้าบคุคลหลายคนเป็นหนี อนัจะแบง่กนัชําระมิได้ทา่นวา่บคุคลเหลา่นั นต้องรับผิดเช่นอยา่งลกูหนี  
ร่วมกนั 
          มาตรา 302  ถ้าการชําระหนี เป็นการอนัจะแบง่กนัชําระมิได้และมีบคุคลหลายคนเป็นเจ้าหนี  ถ้าบคุคลเหลา่นั นมิได้
เป็นเจ้าหนี ร่วมกนัไซร้ทา่นวา่ลกูหนี ได้แตจ่ะชําระหนี ให้ได้ประโยชน์แก่บคุคลเหลา่นั นทั งหมดด้วยกนั และเจ้าหนี แตล่ะคน
จะเรียกชําระหนี ได้ก็แตเ่พื อได้ประโยชน์ด้วยกนัหมดทกุคนเทา่นั น  อนึ งเจ้าหนี แตล่ะคนจะเรียกให้ลกูหนี วางทรัพย์ที เป็น
หนี นั นไว้เพื อประโยชน์แหง่เจ้าหนี หมดทกุคนด้วยกนัก็ได้ หรือถ้าทรัพย์นั นไมค่วรแกก่ารจะวางไว้ ก็ให้สง่แก่ผู้ พิทกัษ์ทรัพย์
ซึ งศาลจะได้ตั งแตง่ขึ น 
          นอกจากนี  ข้อความจริงใดที เท้าถึงเจ้าหนี คนหนึ งเทา่นั นหาเป็นไปเพื อคณุหรือโทษแก่เจ้าหนี คนอื น ๆ ด้วยไม ่
 

หมวด 4 
โอนสทิธิเรียกร้อง 

 
          มาตรา 303  สทิธิเรียกร้องนั นทา่นวา่จะพงึโอนกนัได้ เว้นไว้แตส่ภาพแหง่สทิธินั นเองจะไมเ่ปิดช่องให้โอนกนัได้ 
          ความที กลา่วมานี ยอ่มไมใ่ช้บงัคบั หากคูก่รณีได้แสดงเจตนาเป็นอยา่งอื น การแสดงเจตนาเช่นวา่นี ทา่นห้ามมใิห้
ยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้กระทําการโดยสจุริต 
          มาตรา 304  สทิธิเรียกร้องเช่นใด ตามกฎหมายศาลจะสั งยดึไมไ่ด้ สทิธิเรียกร้องเช่นนั น ทา่นวา่จะโอนกนัหาได้ไม ่
          มาตรา 305  เมื อโอนสทิธิเรียกร้องไป สทิธิจํานองหรือจํานําที มีอยูเ่กี ยวพนักบัสทิธิเรียกร้องนั นก็ดี สทิธิอนัเกิดขึ นแต่
การคํ าประกนัที ให้ไว้เพื อสทิธิเรียกร้องนั นก็ดี ยอ่มตกไปได้แก่ผู้ รับโอนด้วย 
          อนึ งผู้ รับโอนจะใช้บริุมสทิธิใด ๆ ที ตนมีอยูเ่กี ยวด้วยสทิธิเรียกร้องในกรณีบงัคบัยดึทรัพย์หรือล้มละลายนั นก็ได้ 
          มาตรา 306  การโอนหนี อนัจะพงึต้องชําระแกเ่จ้าหนี คนหนึ งโดยเฉพาะเจาะจงนั น ถ้าไมทํ่าเป็นหนงัสอื ทา่นวา่ไม่
สมบรูณ์ อนึ งการโอนหนี นั นทา่นวา่จะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้ลกูหนี หรือบคุคลภายนอกได้แตเ่มื อได้บอกกลา่วการโอนไปยงั
ลกูหนี หรือลกูหนี จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั นคําบอกกลา่วหรือความยินยอมเช่นวา่นี ทา่นวา่ต้องทําเป็นหนงัสอื 
          ถ้าลกูหนี ทําให้พอแก่ใจผู้ โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วยประการอื นเสยีแตก่่อนได้รับบอกกลา่ว หรือก่อนได้ตกลงให้
โอนไซร้ ลกูหนี นั นก็เป็นอนัหลดุพ้นจากหนี  



          มาตรา 307  ถ้าพิพาทอ้างสทิธิในการโอนตา่งราย โอนรายใดได้บอกกลา่วหรือตกลงกนัก่อน โอนรายนั นมีสทิธิ
ดีกวา่โอนรายอื น ๆ  
          มาตรา 308  ถ้าลกูหนี ได้ให้ความยินยอมดงักลา่วมาในมาตรา 306 โดยมิได้อิดเอื อน ทา่นวา่จะยกข้อตอ่สู้ที มตีอ่ผู้
โอนขึ นตอ่สู้ผู้ รับโอนนั นหาได้ไม ่แตถ้่าเพื อจะระงบัหนี นั นลกูหนี ได้ใช้เงินให้แก่ผู้ โอนไปไซร้ ลกูหนี จะเรียกคืนเงินนั นก็ได้ 
หรือถ้าเพื อการเช่นกลา่วมานั นลกูหนี รับภาระเป็นหนี อยา่งใดอยา่งหนึ งขึ นใหมต่อ่ผู้ โอน จะถือเสมอืนหนึ งวา่หนี นั นมิได้ก่อ
ขึ นเลยก็ได้ 
          ถ้าลกูหนี เป็นแตไ่ด้รับคําบอกกลา่วการโอน ทา่นวา่ลกูหนี มข้ีอตอ่สู้ผู้ โอนก่อนเวลาที ได้รับคาํบอกกลา่วนั นฉนัใด ก็
จะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้แก่ผู้ รับโอนได้ฉนันั น ถ้าลกูหนี มีสทิธิเรียกร้องจากผู้ โอนแตส่ทิธินั นยงัไมถ่ึงกําหนดในเวลาบอกกลา่ว
ไซร้ ทา่นวา่จะเอาสทิธิเรียกร้องนั นมาหกักลบลบกนัก็ได้ หากวา่สทิธินั นจะได้ถึงกําหนดไมช้่ากวา่เวลาถงึกําหนดแหง่สทิธิ
เรียกร้องอนัได้โอนไปนั น 
          มาตรา 309  การโอนหนี อนัพงึต้องชําระตามเขาสั งนั น ทา่นวา่จะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้ลกูหนี  หรือบคุคลภายนอกคน
อื นได้แตเ่ฉพาะเมื อการโอนนั นได้สลกัหลงัไว้ในตราสาร และตวัตราสารนั นได้สง่มอบให้แก่ผู้ รับโอนไปด้วย 
          มาตรา 310  ในมลูหนี อนัพงึต้องชําระตามเขาสั งนั น ลกูหนี มีสทิธิที จะสอบสวนถึงตวัผู้ทรงตราสาร หรือสอบสวน
ความถกูต้องแท้จริงแหง่ลายมือชื อหรือดวงตราของผู้ทรงได้ แตก็่หามีความผกูพนัที จะต้องทําถึงเพียงนั นไม ่แตถ้่าลกูหนี 
ทําการโดยทจุริตหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงไซร้ การชําระหนี นั นก็ไมเ่ป็นอนัสมบรูณ์ 
          มาตรา 311  บทบญัญตัิแหง่มาตราก่อนนี  ทา่นให้ใช้บงัคบัตลอดถึงกรณีที มีกําหนดตวัเจ้าหนี ระบไุว้ในตราสาร ซึ งมี
ข้อความจดไว้ด้วยวา่ให้ชําระหนี แก่ผู้ทรงตราสาร 
          มาตรา 312  ในมลูหนี อนัพงึต้องชําระตามเขาสั งนั น ลกูหนี จะยกข้อตอ่สู้ซึ งมีตอ่เจ้าหนี เดมิขึ นเป็นข้อตอ่สู้ผู้ รับโอน
โดยสจุริตนั นหาได้ไม ่เว้นแตที่ ปรากฏในตวัตราสารนั นเอง หรือที มขีึ นเป็นธรรมดาสบืจากลกัษณะแหง่ตราสารนั น 
          มาตรา 313  บทบญัญตัิแหง่มาตราก่อนนี  ทา่นให้ใช้บงัคบัตลอดถึงหนี อนัพงึต้องชําระแก่ผู้ ถือนั นด้วย แล้วแตก่รณี 
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          มาตรา 314  อนัการชําระหนี นั น ทา่นวา่บคุคลภายนอกจะเป็นผู้ ชําระก็ได้ เว้นแตส่ภาพแหง่หนี จะไมเ่ปิดช่องให้
บคุคลภายนอกชําระ หรือจะขดักบัเจตนาอนัคูก่รณีได้แสดงไว้ 
          บคุคลผู้ไมม่ีสว่นได้เสยีด้วยในการชําระหนี นั น จะเข้าชําระหนี โดยขืนใจลกูหนี หาได้ไม ่
          มาตรา 315  อนัการชําระหนี นั น ต้องทําให้แก่ตวัเจ้าหนี หรือแก่บคุคลผู้มีอํานาจรับชําระหนี แทนเจ้าหนี  การชําระหนี 
ให้แก่บคุคลผู้ไมม่ีอํานาจรับชําระหนี นั น ถ้าเจ้าหนี ให้สตัยาบนัก็นบัวา่สมบรูณ์ 
          มาตรา 316  ถ้าการชําระหนี นั นได้ทําให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแหง่สทิธิในมลูหนี   ทา่นวา่การชําระหนี นั นจะสมบรูณ์
ก็แตเ่มื อบคุคลผู้ ชําระหนี ได้กระทําการโดยสจุริต 
          มาตรา 317  นอกจากกรณีที กลา่วไว้ในมาตราก่อน การชําระหนี แก่บคุคลผู้ไมม่ีสทิธิจะได้รับนั น ทา่นวา่ยอ่ม
สมบรูณ์เพียงเทา่ที ตวัเจ้าหนี ได้ลาภงอกขึ นแตก่ารนั น 



          มาตรา 318  บคุคลผู้ ถือใบเสร็จเป็นสาํคญั ทา่นนบัวา่เป็นผู้มีสทิธิจะได้รับชําระหนี  แตค่วามที กลา่วนี ทา่นมใิห้ใช้ 
ถ้าบคุคลผู้ ชําระหนี รู้วา่สทิธิเช่นนั นหามีไม ่หรือไมรู้่เทา่ถึงสทิธินั นเพราะความประมาทเลนิเลอ่ของตน 
          มาตรา 319  ถ้าศาลสั งให้ลกูหนี คนที สามงดเว้นทําการชําระหนี แล้วยงัขืนชําระหนี ให้แกเ่จ้าหนี ของตนเองไซร้ ทา่น
วา่เจ้าหนี ผู้ ที ร้องขอให้ยดึทรัพย์จะเรียกให้ลกูหนี คนที สามนั นทําการชําระหนี อีกให้คุ้มกบัความเสยีหายอนัตนได้รับก็ได้ 
          อนึ งข้อความซึ งกลา่วมาในวรรคข้างต้นนี หาเป็นข้อขดัขวางในการที ลกูหนี คนที สามจะใช้สทิธิไลเ่บี ยเอาแก่เจ้าหนี 
ของตนเองนั นไม ่
          มาตรา 320  อนัจะบงัคบัให้เจ้าหนี รับชําระหนี แตเ่พียงบางสว่นหรือให้รับชําระหนี เป็นอยา่งอื นผิดไปจากที จะต้อง
ชําระแกเ่จ้าหนี นั น ทา่นวา่หาอาจจะบงัคบัได้ไม ่
          มาตรา 321  ถ้าเจ้าหนี ยอมรับการชําระหนี อยา่งอื นแทนการชําระหนี ที ได้ตกลงกนัไว้ ทา่นวา่หนี นั นก็เป็นอนัระงบั
สิ นไป 
         ถ้าเพื อที จะทําให้พอแกใ่จเจ้าหนี นั น ลกูหนี รับภาระเป็นหนี อยา่งใดอยา่งหนึ งขึ นใหมต่อ่เจ้าหนี ไซร้ เมื อกรณีเป็นที 
สงสยั ทา่นมิให้สนันิษฐานวา่ลกูหนี ได้ก่อหนี นั นขึ นแทนการชําระหนี  
         ถ้าชําระหนี ด้วยออก-ด้วยโอน-หรือด้วยสลกัหลงัตัTวเงินหรือประทวนสนิค้า ทา่นวา่หนี นั นจะระงบัสิ นไปตอ่เมื อตัTวเงิน
หรือประทวนสนิค้านั นได้ใช้เงินแล้ว 
         มาตรา 322  ถ้าเอาทรัพย์ก็ดี สทิธิเรียกร้องจากบคุคลภายนอกก็ดีหรือสทิธิอยา่งอื นก็ดี ให้แทนการชําระหนี  ทา่นวา่
ลกูหนี จะต้องรับผิดเพื อชํารุดบกพร่องและเพื อการรอนสทิธิทํานองเดยีวกบัผู้ขาย 
          มาตรา 323  ถ้าวตัถแุหง่หนี เป็นอนัให้สง่มอบทรัพย์เฉพาะสิ ง ทา่นวา่บคุคลผู้ ชําระหนี จะต้องสง่มอบทรัพย์ตาม
สภาพที เป็นอยูใ่นเวลาที จะพงึสง่มอบ 
          ลกูหนี จําต้องรักษาทรัพย์นั นไว้ด้วยความระมดัระวงั เช่นอยา่งวิญUชูนจะพงึสงวนทรัพย์สนิของตนเอง จนกวา่จะ
ได้สง่มอบทรัพย์นั น 
          มาตรา 324  เมื อมิได้มแีสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงวา่จะพงึชําระหนี  ณ สถานที ใดไซร้ หากจะต้องสง่มอบ
ทรัพย์เฉพาะสิ ง ทา่นวา่ต้องสง่มอบกนั ณ สถานที ซึ งทรัพย์นั นได้อยูใ่นเวลาเมื อก่อให้เกิดหนี นั นสว่นการชําระหนี โดย
ประการอื น ทา่นวา่ต้องชําระ ณ สถานที ซึ งเป็นภมูิลาํเนาปัจจบุนัของเจ้าหนี  
          มาตรา 325  เมื อมิได้มแีสดงเจตนาไว้ในข้อคา่ใช้จ่ายในการชําระหนี  ทา่นวา่ฝ่ายลกูหนี พงึเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย แต่
ถ้าคา่ใช้จา่ยนั นมจํีานวนเพิ มขึ นเพราะเจ้าหนี ย้ายภมูิลาํเนาก็ดี หรือเพราะการอื นใดอนัเจ้าหนี ได้กระทําก็ดี คา่ใช้จา่ย
เพิ มขึ นเทา่ใดเจ้าหนี ต้องเป็นผู้ออก 
          มาตรา 326  บคุคลผู้ ชําระหนี ชอบที จะได้รับใบเสร็จเป็นสาํคญัจากผู้ รับชําระหนี นั น และถ้าหนี นั นได้ชําระสิ นเชิง
แล้ว ผู้ ชําระหนี ชอบที จะได้รับเวนคืนเอกสารอนัเป็นหลกัฐานแหง่หนี  หรือให้ขีดฆา่เอกสารนั นเสยีถ้าและเอกสารนั นสญู
หายบคุคลผู้ ชําระหนี ชอบที จะให้จดแจ้งความข้อระงบัหนี ลงไว้ในใบเสร็จหรือในเอกสารอีกฉบบัหนึ งตา่งหากก็ได้ 
          ถ้าหนี นั นได้ชําระแตบ่างสว่นก็ดี หรือถ้าเอกสารนั นยงัให้สทิธิอยา่งอื นใดแก่เจ้าหนี อยูก็่ดี ทา่นวา่ลกูหนี ชอบแตที่ จะ
ได้รับใบเสร็จไว้เป็นคูม่ือและให้จดแจ้งการชําระหนี นั นลงไว้ในเอกสาร 
          มาตรา 327  ในกรณีชําระดอกเบี ย หรือชําระหนี อยา่งอื นอนัมีกําหนดชําระเป็นระยะเวลานั น ถ้าเจ้าหนี ออกใบเสร็จ
ให้เพื อระยะหนึ งแล้วโดยมิได้อิดเอื อน ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เจ้าหนี ได้รับชําระหนี เพื อระยะก่อน ๆ นั นด้วยแล้ว 
          ถ้าเจ้าหนี ออกใบเสร็จให้เพื อการชําระต้นเงิน ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เจ้าหนี ได้รับดอกเบี ยแล้ว 
          ถ้าเอกสารอนัเป็นหลกัฐานแหง่หนี ได้เวนคืนแล้วไซร้ ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่หนี นั นเป็นอนัระงบัสิ นไปแล้ว 



          มาตรา 328  ถ้าลกูหนี ต้องผกูพนัตอ่เจ้าหนี ในอนัจะกระทําการเพื อชําระหนี เป็นการอยา่งเดยีวกนัโดยมลูหนี หลาย
ราย และถ้าการที ลกูหนี ชําระหนี นั นไมเ่พียงพอจะเปลื องหนี สนิได้หมดทกุรายไซร้ เมื อทําการชําระหนี ลกูหนี ระบวุา่ชําระ
หนี สนิรายใด ก็ให้หนี สนิรายนั นเป็นอนัได้เปลื องไป 
          ถ้าลกูหนี ไมร่ะบ ุทา่นวา่หนี สนิรายไหนถึงกําหนด ก็ให้รายนั นเป็นอนัได้เปลื องไปก่อน ในระหวา่งหนี สนิหลายรายที 
ถึงกําหนดนั น รายใดเจ้าหนี มีประกนัน้อยที สดุก็ให้รายนั นเป็นอนัได้เปลื องไปก่อน ในระหวา่งหนี สนิหลายรายที มีประกนั
เทา่ ๆ กนั ให้รายที ตกหนกัที สดุแก่ลกูหนี เป็นอนัได้เปลื องไปก่อน  ในระหวา่งหนี สนิหลายรายที ตกหนกัแก่ลกูหนี เทา่ ๆ กนั
ให้หนี สนิรายเก่าที สดุเป็นอนัได้เปลื องไปก่อน และถ้ามีหนี สนิหลายรายเกา่เทา่ ๆ กนั ก็ให้หนี สนิทกุรายเป็นอนัได้เปลื องไป
ตามสว่นมากและน้อย 
          มาตรา 329  ถ้านอกจากการชําระหนี อนัเป็นประธาน ลกูหนี ยงัจะต้องชําระดอกเบี ยและเสยีคา่ฤชาธรรมเนียมอีก
ด้วยไซร้ หากการชําระหนี ในครั งหนึ ง ๆ ไมไ่ด้ราคาเพียงพอจะเปลื องหนี สนิได้ทั งหมด ทา่นให้เอาจดัใช้เป็นคา่ฤชาธรรม
เนียมเสยีก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบี ยและในที สดุจึงให้ใช้ในการชําระหนี อนัเป็นประธาน 
          ถ้าลกูหนี ระบใุห้จดัใช้เป็นประการอื น ทา่นวา่เจ้าหนี จะบอกปัดไมย่อมรับชําระหนี ก็ได้ 
          มาตรา 330  เมื อขอปฏิบตัิการชําระหนี โดยชอบแล้ว บรรดาความรับผิดชอบอนัเกิดแตก่ารไมชํ่าระหนี ก็เป็นอนัปลด
เปลื องไป นบัแตเ่วลาที ขอปฏิบตักิารชําระหนี นั น 
          มาตรา 331  ถ้าเจ้าหนี บอกปัดไมย่อมรับชําระหนี ก็ดี หรือไมส่ามารถจะรับชําระหนี ได้ก็ดี หากบคุคลผู้ ชําระหนี วาง
ทรัพย์อนัเป็นวตัถแุหง่หนี ไว้เพื อประโยชน์แก่เจ้าหนี แล้ว ก็ยอ่มจะเป็นอนัหลดุพ้นจากหนี ได้ ความข้อนี ทา่นให้ใช้ตลอดถึง
กรณีที บคุคลผู้ ชําระหนี ไมส่ามารถจะหยั งรู้ถึงสทิธิ หรือไมรู้่ตวัเจ้าหนี ได้แนน่อนโดยมิใช่เป็นความผิดของตน 
          มาตรา 332  ถ้าลกูหนี จําต้องชําระหนี ตอ่เมื อเจ้าหนี จะต้องชําระหนี ตอบแทนด้วยไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี จะกําหนดวา่
ตอ่เมื อเจ้าหนี ชําระหนี ตอบแทนจงึให้มีสทิธิรับเอาทรัพย์ที วางไว้นั นก็ได้ 
          มาตรา 333  การวางทรัพย์นั นต้องวาง ณ สาํนกังานวางทรัพย์ประจําตําบลที จะต้องชําระหนี  
          ถ้าไมม่ีบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย หรือกฎข้อบงัคบัเฉพาะการในเรื องสาํนกังานวางทรัพย์ เมื อบคุคลผู้ ชําระหนี ร้องขอ 
ศาลจะต้องกําหนดสาํนกังานวางทรัพย์ และตั งแตง่ผู้ พิทกัษ์ทรัพย์ที วางนั นขึ น 
          ผู้วางต้องบอกกลา่วให้เจ้าหนี ทราบการที ได้วางทรัพย์นั นโดยพลนั 
          มาตรา 334  ลกูหนี มีสทิธิจะถอนทรัพย์ที วางนั นได้ ถ้าลกูหนี ถอนทรัพย์นั น ทา่นให้ถือเสมือนวา่มิได้วางทรัพย์ไว้เลย 
          สทิธิถอนทรัพย์นี เป็นอนัขาดในกรณีตอ่ไปนี  
          (1) ถ้าลกูหนี แสดงตอ่สาํนกังานวางทรัพย์วา่ตนยอมละสทิธิที จะถอน 
          (2) ถ้าเจ้าหนี แสดงตอ่สาํนกังานวางทรัพย์วา่จะรับเอาทรัพย์นั น 
          (3) ถ้าการวางทรัพย์นั นได้เป็นไปโดยคําสั งหรืออนมุตัิของศาลและได้บอกกลา่วความนั นแกส่าํนกังานวางทรัพย์ 
          มาตรา 335  สทิธิถอนทรัพย์นั น ตามกฎหมายศาลจะสั งยดึหาได้ไม ่
          เมื อได้ฟ้องคดีล้มละลายเกี ยวกบัทรัพย์สนิของลกูหนี แล้ว ทา่นห้ามมิให้ใช้สทิธิถอนทรัพย์ในระหวา่งพิจารณาคดี
ล้มละลาย 
          มาตรา 336  ถ้าทรัพย์อนัเป็นวตัถแุหง่การชําระหนี ไมค่วรแก่การจะวางไว้ก็ดี หรือเป็นที พงึวติกวา่ทรัพย์นั นเกลอืก
จะเสื อมเสยีหรือทําลายหรือบบุสลายได้ก็ดี เมื อได้รับอนญุาตจากศาล บคุคลผู้ ชําระหนี จะเอาทรัพย์นั นออกขายทอดตลาด 
แล้วเอาเงินที ได้แตก่ารขายวางแทนทรัพย์นั นก็ได้ความข้อนี ทา่นให้ใช้ตลอดถึงกรณีที คา่รักษาทรัพย์จะแพงเกินควรนั นด้วย 



          มาตรา 337  ทา่นไมอ่นญุาตให้เอาทรัพย์ออกขายทอดตลาดจนกวา่จะได้บอกให้เจ้าหนี รู้ตวัก่อน การบอกนี จะงด
เสยีก็ได้ถ้าทรัพย์นั นอาจเสื อมทรามลงหรือภยัมีอยูใ่นการที จะหนว่งการขายทอดตลาดไว้ 
          ในการที จะขายทอดตลาดนั น ทา่นให้ลกูหนี บอกกลา่วแกเ่จ้าหนี โดยไมช่กัช้า ถ้าละเลยเสยีไมบ่อกกลา่ว ลกูหนี 
จะต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทน 
          การบอกให้รู้ตวัและบอกกลา่วนี  ถ้าไมเ่ป็นอนัจะทําได้ จะงดเสยีก็ได้ 
          เวลาและสถานที ที จะขายทอดตลาด กบัทั งคาํพรรณนาลกัษณะแหง่ทรัพย์นั น ทา่นให้ประกาศโฆษณาให้ประชาชน
ทราบ 
          มาตรา 338  คา่ฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพย์หรือขายทอดตลาดนั นให้ฝ่ายเจ้าหนี เป็นผู้ออก เว้นแตล่กูหนี จะได้
ถอนทรัพย์ที วาง 
          มาตรา 339  สทิธิของเจ้าหนี เหนือทรัพย์ที วางไว้นั นเป็นอนัระงบัสิ นไปเมื อพ้นเวลาสบิปี นบัแตไ่ด้รับคําบอกกลา่ว
การวางทรัพย์ 
          อนึ งเมื อสทิธิของเจ้าหนี ระงบัสิ นไปแล้ว ถึงแม้ลกูหนี จะได้ละสทิธิถอนทรัพย์ ก็ยงัชอบที จะถอนทรัพย์นั นได้ 
 

ส่วนที" 2 
ปลดหนี � 

 
          มาตรา 340  ถ้าเจ้าหนี แสดงเจตนาตอ่ลกูหนี วา่จะปลดหนี ให้ทา่นวา่หนี นั นก็เป็นอนัระงบัสิ นไป 
          ถ้าหนี มีหนงัสอืเป็นหลกัฐาน การปลดหนี ก็ต้องทําเป็นหนงัสอืด้วยหรือต้องเวนคืนเอกสารอนัเป็นหลกัฐานแหง่หนี 
ให้แก่ลกูหนี  หรือขีดฆา่เอกสารนั นเสยี 
 

ส่วนที" 3 
หักกลบลบหนี � 

 
          มาตรา 341  ถ้าบคุคลสองคนตา่งมคีวามผกูพนัซึ งกนัและกนัโดยมลูหนี อนัมีวตัถเุป็นอยา่งเดียวกนั และหนี ทั งสอง
รายนั นถึงกําหนดจะชําระไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง ยอ่มจะหลดุพ้นจากหนี ของตนด้วยหกักลบลบกนัได้เพียงเทา่
จํานวนที ตรงกนัในมลูหนี ทั งสองฝ่ายนั น เว้นแตส่ภาพแหง่หนี ฝ่ายหนึ งจะไมเ่ปิดช่องให้หกักลบลบกนัได้ 
          บทบญัญตัิดงักลา่วมาในวรรคก่อนนี  ทา่นมใิห้ใช้บงัคบัหากเป็นการขดักบัเจตนาอนัคูก่รณีได้แสดงไว้ แตเ่จตนา
เช่นนี ทา่นห้ามมใิห้ยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้กระทําการโดยสจุริต 
          มาตรา 342  หกักลบลบหนี นั น ทําได้ด้วยคูก่รณีฝ่ายหนึ งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ ง การแสดงเจตนาเช่นนี ทา่นวา่
จะมีเงื อนไขหรือเงื อนเวลาเริ มต้นหรือเวลาสิ นสดุอีกด้วยหาได้ไม ่
          การแสดงเจตนาดงักลา่วมาในวรรคก่อนนี  ทา่นวา่มีผลย้อนหลงัขึ นไปจนถึงเวลาซึ งหนี ทั งสองฝ่ายนั นจะอาจหกั
กลบลบกนัได้เป็นครั งแรก 
          มาตรา 343  การหกักลบลบหนี นั น ถึงแม้วา่สถานที ซึ งจะต้องชําระหนี ทั งสองจะตา่งกนั ก็หกักนัได้ แตฝ่่ายผู้ขอหกั
หนี จะต้องใช้คา่เสยีหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ ง เพื อความเสยีหายอยา่งหนึ งอยา่งใดอนัเกิดแตก่ารนั น 



          มาตรา 344  สทิธิเรียกร้องใดยงัมีข้อตอ่สู้อยู ่สทิธิเรียกร้องนั นทา่นวา่หาอาจจะเอามาหกักลบลบหนี ได้ไม ่อนึ งอายุ
ความยอ่มไมต่ดัรอนการหกักลบลบหนี  แม้สทิธิเรียกร้องขาดอายคุวามแล้ว แตว่า่ในเวลาที อาจจะหกักลบลบกบัสทิธิ
เรียกร้องฝ่ายอื นได้นั น สทิธิยงัไมข่าด 
          มาตรา 345  หนี รายใดเกิดแตก่ารอนัมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมลูทา่นห้ามมิให้ลกูหนี ถือเอาประโยชน์แหง่หนี รายนั น 
เพื อหกักลบลบหนี กบัเจ้าหนี  
          มาตรา 346  สทิธิเรียกร้องรายใดตามกฎหมายศาลจะสั งยดึมิได้ สทิธิเรียกร้องรายนั นหาอาจจะเอาไปหกักลบลบ
หนี ได้ไม ่
          มาตรา 347  ลกูหนี คนที สามหากได้รับคําสั งศาลห้ามมใิห้ใช้เงินแล้วจะยกเอาหนี ซึ งตนได้มาภายหลงัแตน่ั นขึ นเป็น
ข้อตอ่สู้เจ้าหนี ผู้ ที ขอให้ยดึทรัพย์นั น ทา่นวา่หาอาจจะยกได้ไม ่
          มาตรา 348  ถ้าคูก่รณีตา่งฝ่ายตา่งมีสทิธิเรียกร้องหลายรายอนัควรแก่การที จะใช้หกักลบลบหนี ได้ไซร้ ฝ่ายผู้ ที ขอ
หกัหนี จะระบก็ุได้วา่พงึเอาสทิธิเรียกร้องรายใดบ้างเข้าหกักลบลบกนั ถ้าการหกักลบลบหนี ได้แสดงโดยมิได้ระบเุช่นนั นก็ดี 
หรือถ้าระบ ุแตอี่กฝ่ายหนึ งท้วงขดัข้องโดยไมช่กัช้าก็ดี ทา่นให้นําบทบญัญตัิแหง่มาตรา 328 วรรค 2 มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 
          ถ้าฝ่ายที ขอหกักลบลบหนี ยงัเป็นหนี คา่ดอกเบี ยและคา่ฤชาธรรมเนียมแก่อีกฝ่ายหนึ งอยู ่นอกจากการชําระหนี อนั
เป็นประธานนั นด้วยไซร้ ทา่นให้นําบทบญัญตัิแหง่มาตรา 329 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

ส่วนที" 4 
แปลงหนี �ใหม่ 

 
          มาตรา 349  เมื อคูก่รณีที เกี ยวข้องได้ทําสญัญาเปลี ยนสิ งซึ งเป็นสาระสาํคญัแหง่หนี ไซร้ ทา่นวา่หนี นั นเป็นอนัระงบั
สิ นไปด้วยแปลงหนี ใหม ่
          ถ้าทําหนี มเีงื อนไขให้กลายเป็นหนี ปราศจากเงื อนไขก็ดี เพิ มเตมิเงื อนไขเข้าในหนี อนัปราศจากเงื อนไขก็ดี เปลี ยน
เงื อนไขก็ดี ทา่นถือวา่เป็นอนัเปลี ยนสิ งซึ งเป็นสาระสาํคญัแหง่หนี นั น 
          ถ้าแปลงหนี ใหมด้่วยเปลี ยนตวัเจ้าหนี  ทา่นให้บงัคบัด้วยบทบญัญตัิทั งหลายแหง่ประมวลกฎหมายนี วา่ด้วยโอน
สทิธิเรียกร้อง 
          มาตรา 350  แปลงหนี ใหมด้่วยเปลี ยนตวัลกูหนี นั น จะทําเป็นสญัญาระหวา่งเจ้าหนี กบัลกูหนี คนใหมก็่ได้ แตจ่ะทํา
โดยขืนใจลกูหนี เดมิหาได้ไม ่
          มาตรา 351  ถ้าหนี อนัจะพงึเกิดขึ นเพราะแปลงหนี ใหมน่ั นมิได้เกิดมีขึ นก็ดี ได้ยกเลกิเสยีเพราะมลูแหง่หนี ไมช่อบ
ด้วยกฎหมาย หรือเพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ งอนัมิรู้ถงึคูก่รณีก็ดี ทา่นวา่หนี เดมินั นก็ยงัหาระงบัสิ นไปไม่ 
          มาตรา 352  คูก่รณีในการแปลงหนี ใหมอ่าจโอนสทิธิจํานําหรือจํานองที ได้ให้ไว้เป็นประกนัหนี เดิมนั นไปเป็นประกนั
หนี รายใหมไ่ด้ เพียงเทา่ที เป็นประกนัวตัถแุหง่หนี เดิม แตห่ลกัประกนัเช่นวา่นี  ถ้าบคุคลภายนอกเป็นผู้ให้ไว้ไซร้ ทา่นวา่
จําต้องได้รับความยินยอมของบคุคลภายนอกนั นด้วยจึงโอนได้ 
 
 
 
 



ส่วนที" 4 
หนี �เกลื"อนกลนืกนั 

 
          มาตรา 353  ถ้าสทิธิและความรับผิดในหนี รายใดตกอยูแ่ก่บคุคลคนเดียวกนั ทา่นวา่หนี รายนั นเป็นอนัระงบัสิ นไป 
เว้นแตเ่มื อหนี นั นตกไปอยูใ่นบงัคบัแหง่สทิธิของบคุคลภายนอก หรือเมื อสลกัหลงัตัTวเงินกลบัคืนตามความในมาตรา 917 
วรรค 3 
 

ลักษณะ 2 
สัญญา 

 
หมวด 1 

ก่อให้เกดิสัญญา 
 
          มาตรา 354  คําเสนอจะทําสญัญาอนับง่ระยะเวลาให้ทําคาํสนองนั นทา่นวา่ไมอ่าจจะถอนได้ภายในระยะเวลาที  
บง่ไว้ 
          มาตรา 355  บคุคลทําคาํเสนอไปยงัผู้ อื นซึ งอยูห่า่งกนัโดยระยะทางและมิได้บง่ระยะเวลาให้ทําคําสนอง จะถอน 
คําเสนอของตนเสยีภายในเวลาอนัควรคาดหมายวา่จะได้รับคําบอกกลา่วสนองนั น ทา่นวา่หาอาจจะถอนได้ไม ่
          มาตรา 356  คําเสนอทําแก่บคุคลผู้อยูเ่ฉพาะหน้า โดยมิได้บง่ระยะเวลาให้ทําคาํสนองนั น เสนอ ณ ที ใดเวลาใดก็
ยอ่มจะสนองรับได้แต ่ ณ ที นั นเวลานั น ความข้อนี ทา่นให้ใช้ตลอดถึงการที บคุคลคนหนึ งทําคาํเสนอไปยงับคุคลอีกคนหนึ ง
ทางโทรศพัท์ด้วย 
          มาตรา 357  คําเสนอใดเขาบอกปัดไปยงัผู้ เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับภายในเวลากําหนดดงักลา่วมาในมาตรา
ทั งสามก่อนนี ก็ดี  คําเสนอนั นทา่นวา่เป็นอนัสิ นความผกูพนัแตน่ั นไป 
          มาตรา 358  ถ้าคาํบอกกลา่วสนองมาถงึลว่งเวลาแตเ่ป็นที เห็นประจกัษ์วา่คําบอกกลา่วนั นได้สง่โดยทางการ ซึ ง
ตามปกติควรจะมาถงึภายในกําหนดไซร้ ผู้ เสนอต้องบอกกลา่วแก่คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งโดยพลนัวา่คาํสนองนั นมาถึงเนิ นช้า 
เว้นแตจ่ะได้บอกกลา่วเช่นนั นก่อนแล้ว 
          ถ้าผู้ เสนอละเลยไมบ่อกกลา่วดงัวา่มาในวรรคต้น  ทา่นให้ถือวา่คําบอกกลา่วสนองนั นมิได้ลว่งเวลา 
          มาตรา 359 ถ้าคาํสนองมาถึงลว่งเวลา ทา่นให้ถือวา่คําสนองนั นกลายเป็นคาํเสนอขึ นใหม ่
          คําสนองอนัมีข้อความเพิ มเตมิ มีข้อจํากดัหรือมีข้อแก้ไขอยา่งอื นประกอบด้วยนั น ทา่นให้ถือวา่เป็นคําบอกปัดไมรั่บ 
ทั งเป็นคาํเสนอขึ นใหมด้่วยในตวั 
          มาตรา 360  บทบญัญตัิแหง่มาตรา 169 วรรคสองนั น ทา่นมิให้ใช้บงัคบัถ้าหากวา่ขดักบัเจตนาอนัผู้ เสนอได้แสดง 
หรือหากวา่ก่อนจะสนองรับนั น คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งได้รู้อยูแ่ล้ววา่ผู้ เสนอตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
          มาตรา 361  อนัสญัญาระหวา่งบคุคลซึ งอยูห่า่งกนัโดยระยะทางนั นยอ่มเกิดเป็นสญัญาขึ นแตเ่วลาเมื อคําบอก
กลา่วสนองไปถงึผู้ เสนอ 
          ถ้าตามเจตนาอนัผู้เสนอได้แสดง หรือตามปกติประเพณีไมจํ่าเป็นจะต้องมีคาํบอกกลา่วสนองไซร้ ทา่นวา่สญัญานั น
เกิดเป็นสญัญาขึ นในเวลาเมื อมีการอนัใดอนัหนึ งขึ น อนัจะพงึสนันิษฐานได้วา่เป็นการแสดงเจตนาสนองรับ 



          มาตรา 362  บคุคลออกโฆษณาให้คาํมั นวา่จะให้รางวลัแก่ผู้ซึ งกระทําการอนัใด ทา่นวา่จําต้องให้รางวลัแก่บคุคล
ใด ๆ ผู้ ได้กระทําการอนันั นถงึแม้มิใชว่า่ผู้นั นจะได้กระทําเพราะเห็นแก่รางวลั 
          มาตรา 363  ในกรณีที กลา่วมาในมาตราก่อนนี   เมื อยงัไมม่ีใครทําการสาํเร็จดงับง่ไว้นั นอยูต่ราบใด ผู้ให้คาํมั นจะ
ถอนคํามั นของตนเสยีโดยวิธีเดียวกบัที โฆษณานั นก็ได้ เว้นแตจ่ะได้แสดงไว้ในโฆษณานั นวา่จะไมถ่อน 
          ถ้าคํามั นนั นไมอ่าจจะถอนโดยวิธีดงักลา่วมาก่อน จะถอนโดยวิธีอื นก็ได้ แตถ้่าเช่นนั นการถอนจะเป็นอนัสมบรูณ์
ใช้ได้เพียงเฉพาะตอ่บคุคลที รู้ 
          ถ้าผู้ให้คาํมั นได้กําหนดระยะเวลาให้ด้วยเพื อทําการอนับง่นั นไซร้ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ให้คํามั นได้สละสทิธิ
ที จะถอนคาํมั นนั นเสยีแล้ว 
          มาตรา 364  ถ้าบคุคลหลายคนกระทําการอนับง่ไว้ในโฆษณาทา่นวา่เฉพาะแตค่นที ทําได้กอ่นใครหมดเทา่นั น มี
สทิธิจะได้รับรางวลั 
          ถ้าบคุคลหลายคนกระทําการอนันั นได้พร้อมกนั ทา่นวา่แตล่ะคนมีสทิธิจะได้รับรางวลัเป็นสว่นแบง่เทา่ ๆ กนั แตถ้่า
รางวลันั นมีสภาพแบง่ไมไ่ด้ก็ดีหรือถ้าตามข้อความแหง่คํามั นนั น บคุคลแตค่นเดียวจะพงึรับรางวลัก็ดี ทา่นให้วินิจฉยัด้วย
วิธีจบัสลาก 
          บทบญัญตัิดงักลา่วมาในวรรคทั งสองข้างต้นนั น ทา่นมใิห้ใช้บงัคบัถ้าในโฆษณานั นแสดงเจตนาไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 365  คํามั นจะให้รางวลัอนัมีความประสงค์เป็นการประกวดชิงรางวลันั น จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื อได้กําหนด
ระยะเวลาไว้ในคําโฆษณาด้วย 
          การที จะตดัสนิวา่ผู้ประกวดคนไหนได้กระทําสาํเร็จตามเงื อนไขในคํามั นภายในเวลากําหนดหรือไมก็่ดี หรือตดัสนิใน
ระหวา่งผู้ประกวดหลายคนนั นวา่คนไหนดีกวา่กนัอยา่งไรก็ดี ให้ผู้ ชี ขาดซึ งได้ระบชืุ อไว้ในโฆษณานั นเป็นผู้ตดัสนิ หรือถ้า
มิได้ระบชืุ อผู้ ชี ขาดไว้ ก็ให้ผู้ให้คาํมั นเป็นผู้ตดัสนิ คําตดัสนิอนันี ยอ่มผกูพนัผู้ ที เกี ยวข้องด้วยทกุฝ่าย 
          ถ้าได้คะแนนทําดีเสมอกนั ทา่นให้นําบทบญัญตัแิหง่มาตรา 364 วรรค 2 มาใช้บงัคบั แล้วแตก่รณี 
          การโอนกรรมสทิธิMในทรัพย์ที ทําขึ นประกวดนั น ผู้ให้คาํมั นจะเรียกให้โอนแก่ตนได้ตอ่เมื อได้ระบไุว้ในโฆษณาวา่จะ
พงึโอนเช่นนั น 
          มาตรา 366  ข้อความใด ๆ แหง่สญัญาอนัคูส่ญัญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้วา่เป็นสาระสาํคญัอนัจะต้องตกลง
กนัหมดทกุข้อนั น หากคูส่ญัญายงัไมต่กลงกนัได้หมดทกุข้ออยูต่ราบใด เมื อกรณีเป็นที สงสยัทา่นนบัวา่ยงัมิได้มีสญัญาตอ่
กนั การที ได้ทําความเข้าใจกนัไว้เฉพาะบางสิ งบางอยา่ง ถึงแม้วา่จะได้จดลงไว้ก็หาเป็นการผกูพนัไม ่
          ถ้าได้ตกลงกนัวา่สญัญาอนัมุง่จะทํานั นจะต้องทําเป็นหนงัสอืไซร้เมื อกรณีเป็นที สงสยั ทา่นนบัวา่ยงัมิได้มีสญัญาตอ่
กนัจนกวา่จะได้ทําขึ นเป็นหนงัสอื 
          มาตรา 367  สญัญาใดคูส่ญัญาได้ถือวา่เป็นอนัได้ทํากนัขึ นแล้วแตแ่ท้จริงยงัมิได้ตกลงกนัในข้อหนึ งข้อใด อนั
จะต้องทําความตกลงให้สาํเร็จถ้าจะพงึอนมุานได้วา่ ถงึหากจะไมทํ่าความตกลงกนัในข้อนี ได้สญัญานั นก็จะได้ทําขึ นไซร้ 
ทา่นวา่ข้อความสว่นที ได้ตกลงกนัแล้วก็ยอ่มเป็นอนัสมบรูณ์ 
          มาตรา 368  สญัญานั นทา่นให้ตคีวามไปตามความประสงค์ในทางสจุริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย 
 
 
 
 



 
หมวด 2 

ผลแห่งสัญญา 
 
          มาตรา 369  ในสญัญาตา่งตอบแทนนั น คูส่ญัญาฝ่ายหนึ งจะไมย่อมชําระหนี จนกวา่อีกฝ่ายหนึ งจะชําระหนี  หรือ
ขอปฏิบตัิการชําระหนี ก็ได้ แตค่วามข้อนี ทา่นมิให้ใช้บงัคบั ถ้าหนี ของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ งยงัไมถ่ึงกําหนด 
          มาตรา 370  ถ้าสญัญาตา่งตอบแทนมีวตัถทีุ ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสทิธิในทรัพย์เฉพาะสิ ง และ
ทรัพย์นั นสญูหรือเสยีหายไปด้วยเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ งอนัจะโทษลกูหนี มิได้ไซร้ ทา่นวา่การสญูหรือเสยีหายนั นตกเป็นพบั
แก่เจ้าหนี  
          ถ้าไมใ่ช่ทรัพย์เฉพาะสิ ง ทา่นให้ใช้บทบญัญตัิที กลา่วมาในวรรคก่อนนี บงัคบัแตเ่วลาที ทรัพย์นั นกลายเป็นทรัพย์
เฉพาะสิ งตามบทบญัญตัิแหง่มาตรา 195 วรรค 2 นั นไป 
          มาตรา 371  บทบญัญตัิที กลา่วมาในมาตราก่อนนั น ทา่นมใิห้ใช้บงัคบั ถ้าเป็นสญัญาตา่งตอบแทนมีเงื อนไขบงัคบั
ก่อน และทรัพย์อนัเป็นวตัถแุหง่สญัญานั นสญูหรือทําลายลงในระหวา่งที เงื อนไขยงัไมส่าํเร็จ 
          ถ้าทรัพย์นั นเสยีหาย เพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ งอนัจะโทษเจ้าหนี มิได้และเมื อเงื อนไขนั นสาํเร็จแล้ว เจ้าหนี จะ
เรียกให้ชําระหนี โดยลดสว่นอนัตนจะต้องชําระหนี ตอบแทนนั นลงหรือเลกิสญัญานั นเสยีก็ได้แล้วแตจ่ะเลอืก แตใ่นกรณีที 
ต้นเหตเุสยีหายเกิดเพราะฝ่ายลกูหนี นั นทา่นวา่หากระทบกระทั งถงึสทิธิของเจ้าหนี ที จะเรียกคา่สนิไหมทดแทนไม ่
          มาตรา 372  นอกจากกรณีที กลา่วไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชําระหนี ตกเป็นพ้นวิสยั เพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ ง
อนัจะโทษฝ่ายหนึ ง 
   ฝ่ายใดก็ไมไ่ด้ไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี หามีสทิธิจะรับชําระหนี ตอบแทนไม ่
          ถ้าการชําระหนี ตกเป็นพ้นวิสยั เพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ งอนัจะโทษเจ้าหนี ได้ ลกูหนี ก็หาเสยีสทิธิที จะรับชําระหนี 
ตอบแทนไม ่แตว่า่ลกูหนี ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี ก็ดี หรือใช้คณุวฒุิความสามารถของตนเป็นประการอื นเป็นเหตใุห้ได้
อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสยีไมข่วนขวายเอาอะไรที สามารถจะทําได้ก็ดี มากน้อยเทา่ไร จะต้องเอามาหกักบัจํานวนอนัตน
จะได้รับชําระหนี ตอบแทน วิธีเดยีวกนันี ทา่นให้ใช้ตลอดถึงกรณีที การชําระหนี อนัฝ่ายหนึ งยงัค้างชําระอยูน่ั นตกเป็นพ้น
วิสยัเพราะพฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึ งซึ งฝ่ายนั นมต้ิองรับผิดชอบในเวลาเมื ออีกฝ่ายหนึ งผิดนดัไมรั่บชําระหนี  
          มาตรา 373  ความตกลงทําไว้ลว่งหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลกูหนี ต้องรับผิดเพื อกลฉ้อฉล หรือความประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของตนนั น ทา่นวา่เป็นโมฆะ 
          มาตรา 374  ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายหนึ งทําสญัญาตกลงวา่จะชําระหนี แก่บคุคลภายนอกไซร้ ทา่นวา่บคุคลภายนอกมี
สทิธิจะเรียกชําระหนี จากลกูหนี โดยตรงได้ 
          ในกรณีดงักลา่วมาในวรรคต้นนั น สทิธิของบคุคลภายนอกยอ่มเกิดมีขึ นตั งแตเ่วลาที แสดงเจตนาแก่ลกูหนี วา่จะ
ถือเอาประโยชน์จากสญัญานั น 
          มาตรา 375  เมื อสทิธิของบคุคลภายนอกได้เกิดมีขึ นตามบทบญัญตัิแหง่มาตราก่อนแล้ว คูส่ญัญาหาอาจจะ
เปลี ยนแปลงหรือระงบัสทิธินั นในภายหลงัได้ไม ่
          มาตรา 376  ข้อตอ่สู้อนัเกิดแตม่ลูสญัญาดงักลา่วมาในมาตรา 374 นั น ลกูหนี อาจจะยกขึ นตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้
จะได้รับประโยชน์จากสญัญานั นได้ 
 
 



หมวด 3 
มัดจาํและกาํหนดเบี �ยปรับ 

 
          มาตรา 377  เมื อเข้าทําสญัญา ถ้าได้ให้สิ งใดไว้เป็นมดัจํา ทา่นให้ถือวา่การที ให้มดัจํานั นยอ่มเป็นพยานหลกัฐานวา่
สญัญานั นได้ทํากนัขึ นแล้ว อนึ ง มดัจํานี ยอ่มเป็นประกนัการที จะปฏิบตัิตามสญัญานั นด้วย 
          มาตรา 378  มดัจํานั น ถ้ามิได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น ทา่นให้เป็นไปดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  คอื 
          (1) ให้สง่คืน หรือจดัเอาเป็นการใช้เงินบางสว่นในเมื อชําระหนี  
          (2) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที วางมดัจําละเลยไมชํ่าระหนี  หรือการชําระหนี ตกเป็นพ้นวิสยัเพราะพฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึ ง ซึ ง
ฝ่ายนั นต้องรับผิดชอบหรือถ้ามีการเลกิสญัญาเพราะความผิดของฝ่ายนั น 
          (3) ให้สง่คืน ถ้าฝ่ายที รับมดัจําละเลยไมชํ่าระหนี หรือการชําระหนี ตกเป็นพ้นวิสยัเพราะพฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึ งซึ ง
ฝ่ายนี ต้องรับผิดชอบ 
          มาตรา 379  ถ้าลกูหนี สญัญาแก่เจ้าหนี วา่จะใช้เงินจํานวนหนึ งเป็นเบี ยปรับเมื อตนไมชํ่าระหนี ก็ดี หรือไมชํ่าระหนี 
ให้ถกูต้องสมควรก็ดีเมื อลกูหนี ผิดนดัก็ให้ริบเบี ยปรับ ถ้าการชําระหนี อนัจะพงึทํานั นได้แก่งดเว้นการอนัใดอนัหนึ ง หากทํา
การอนันั นฝ่าฝืนมลูหนี เมื อใด ก็ให้ริบเบี ยปรับเมื อนั น 
          มาตรา 380  ถ้าลกูหนี ได้สญัญาไว้วา่จะให้เบี ยปรับเมื อตนไมชํ่าระหนี  เจ้าหนี จะเรียกเอาเบี ยปรับอนัจะพงึริบนั น
แทนการชําระหนี ก็ได้ แตถ้่าเจ้าหนี แสดงตอ่ลกูหนี วา่จะเรียกเอาเบี ยปรับฉะนั นแล้ว ก็เป็นอนัขาดสทิธิเรียกร้องชําระหนี อีก
ตอ่ไป 
          ถ้าเจ้าหนี มีสทิธิเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนเพื อการไมชํ่าระหนี จะเรียกเอาเบี ยปรับอนัจะพงึริบนั นในฐานเป็นจํานวน
น้อยที สดุแหง่คา่เสยีหายก็ได้ การพิสจูน์คา่เสยีหายยิ งกวา่นั น ทา่นก็อนญุาตให้พิสจูน์ได้ 
          มาตรา 381  ถ้าลกูหนี ได้สญัญาไว้วา่จะให้เบี ยปรับเมื อตนไมชํ่าระหนี ให้ถกูต้องสมควร เชน่วา่ไมชํ่าระหนี ตรงตาม
เวลาที กําหนดไว้เป็นต้น นอกจากเรียกให้ชําระหนี  เจ้าหนี จะเรียกเอาเบี ยปรับอนัจะพงึริบนั นอีกด้วยก็ได้ 
          ถ้าเจ้าหนี มีสทิธิเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนในมลูชําระหนี ไมถ่กูต้องสมควร ทา่นให้บงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่
มาตรา 380 วรรค 2 
          ถ้าเจ้าหนี ยอมรับชําระหนี แล้ว จะเรียกเอาเบี ยปรับได้ตอ่เมื อได้บอกสงวนสทิธิไว้เช่นนั นในเวลารับชําระหนี  
          มาตรา 382  ถ้าสญัญาวา่จะทําการชําระหนี อยา่งอื นให้เป็นเบี ยปรับ ไมใ่ชใ่ช้เป็นจํานวนเงินไซร้ ทา่นให้นํา
บทบญัญตัิแหง่มาตรา 379  ถึง 381 มาใช้บงัคบั แตถ้่าเจ้าหนี เรียกเอาเบี ยปรับแล้วสทิธิเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนก็เป็น
อนัขาดไป 
          มาตรา 383  ถ้าเบี ยปรับที ริบนั นสงูเกินสว่น ศาลจะลดลงเป็นจํานวนพอสมควรก็ได้ ในการที จะวินิจฉยัวา่สมควร
เพียงใดนั น ทา่นให้พิเคราะห์ถงึทางได้เสยีของเจ้าหนี ทกุอยา่งอนัชอบด้วยกฎหมาย ไมใ่ช่แตเ่พียงทางได้เสยีในเชิง
ทรัพย์สนิ เมื อได้ใช้เงินตามเบี ยปรับแล้วสทิธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอนัขาดไป 
          นอกจากกรณีที กลา่วไว้ในมาตรา 379 และ 382 ทา่นให้ใช้วิธีเดยีวกนันี บงัคบัในเมื อบคุคลสญัญาวา่จะให้เบี ยปรับ
เมื อตนกระทําหรืองดเว้นกระทําการอนัหนึ งอนัใดนั นด้วย 
          มาตรา 384  ถ้าการชําระหนี ตามที สญัญาไว้นั นไมส่มบรูณ์การที ตกลงกนัด้วยข้อเบี ยปรับในการไมป่ฏิบตัติาม
สญัญานั นก็ยอ่มไมส่มบรูณ์ดจุกนั แม้ถึงคูก่รณีจะได้รู้วา่ข้อสญัญานั นไมส่มบรูณ์ 
          มาตรา 385  ถ้าลกูหนี โต้แย้งการริบเบี ยปรับโดยอ้างเหตวุา่ตนได้ชําระหนี แล้วไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี จะต้องพิสจูน์การ
ชําระหนี  เว้นแตก่ารชําระหนี อนัตนจะต้องทํานั นเป็นการให้งดเว้นการอนัใดอนัหนึ ง 



 
หมวด 4 

เลิกสัญญา 
 
          มาตรา 386  ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายหนึ งมีสทิธิเลกิสญัญาโดยข้อสญัญาหรือโดยบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย การเลกิสญัญา
เช่นนั นยอ่มทําด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ ง 
          แสดงเจตนาดงักลา่วมาในวรรคก่อนนั น ทา่นวา่หาอาจจะถอนได้ไม ่
          มาตรา 387  ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายหนึ งไมชํ่าระหนี  อีกฝ่ายหนึ งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกลา่วให้ฝ่ายนั น
ชําระหนี ภายในระยะเวลานั นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั นไมชํ่าระหนี ภายในระยะเวลาที กําหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ งจะเลกิสญัญา
เสยีก็ได้ 
          มาตรา 388  ถ้าวตัถทีุ ประสงค์แหง่สญัญานั น วา่โดยสภาพหรือโดยเจตนาที คูส่ญัญาได้แสดงไว้ จะเป็นผลสาํเร็จได้
ก็แตด้่วยการชําระหนี   ณ  เวลามกํีาหนดก็ดี หรือภายในระยะเวลาอนัใดอนัหนึ งซึ งกําหนดไว้ก็ดีและกําหนดเวลาหรือ
ระยะเวลานั นได้ลว่งพ้นไปโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมิได้ชําระหนี ไซร้ ทา่นวา่อีกฝ่ายหนึ งจะเลกิสญัญานั นเสยีก็ได้ มิพกัต้องบอก
กลา่วดงัวา่ไว้ในมาตราก่อนนั นเลย 
          มาตรา 389  ถ้าการชําระหนี ทั งหมดหรือแตบ่างสว่นกลายเป็นพ้นวิสยัเพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ งอนัจะโทษลกูหนี 
ได้ไซร้ เจ้าหนี จะเลกิสญัญานั นเสยีก็ได้ 
          มาตรา 390  ถ้าในสญัญาใดคูส่ญัญาเป็นบคุคลหลายคนด้วยกนัอยูข้่างหนึ งหรืออีกข้างหนึ ง ทา่นวา่จะใช้สทิธิเลกิ
สญัญาได้ก็แตเ่มื อบคุคลเหลา่นั นทั งหมดรวมกนัใช้ ทั งใช้ตอ่บคุคลเหลา่นั นรวมหมดทกุคนด้วย ถ้าสทิธิเลกิสญัญาอนัมีแก่
บคุคลคนหนึ งในจําพวกที มีสทิธินั นเป็นอนัระงบัสิ นไปแล้ว สทิธิเลกิสญัญาอนัมีแกค่นอื น ๆ ก็ยอ่มระงบัสิ นไปด้วย 
          มาตรา 391  เมื อคูส่ญัญาฝ่ายหนึ งได้ใช้สทิธิเลกิสญัญาแล้วคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ งได้กลบัคืนสู่
ฐานะดงัที เป็นอยูเ่ดมิแตท่ั งนี จะให้เป็นที เสื อมเสยีแก่สทิธิของบคุคลภายนอกหาได้ไม ่
          สว่นเงินอนัจะต้องใช้คืนในกรณีดงักลา่วมาในวรรคต้นนั น ทา่นให้บวกดอกเบี ยเข้าด้วย คิดตั งแตเ่วลาที ได้รับไว้ 
          สว่นที เป็นการงานอนัได้กระทําให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั นการที จะชดใช้คืน ทา่นให้ทําได้ด้วยใช้เงินตามควร
คา่แหง่การนั น ๆ หรือถ้าในสญัญามีกําหนดวา่ให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั น 
          การใช้สทิธิเลกิสญัญานั นหากระทบกระทั งถึงสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายไม ่
          มาตรา 392  การชําระหนี ของคูส่ญัญาอนัเกิดแตก่ารเลกิสญัญานั น ให้เป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่มาตรา 369 
          มาตรา 393  ถ้ามิได้กําหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้สทิธิเลกิสญัญาคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร 
แล้วบอกกลา่วให้ฝ่ายที มีสทิธิเลกิสญัญานั นแถลงให้ทราบภายในระยะเวลานั นก็ได้ วา่จะเลกิสญัญาหรือหาไม ่ถ้ามิได้
รับคําบอกกลา่วเลกิสญัญาภายในระยะเวลานั น สทิธิเลกิสญัญาก็เป็นอนัระงบัสิ นไป 
          มาตรา 394  ถ้าทรัพย์อนัเป็นวตัถแุหง่สญัญานั นบบุสลายไปในสว่นสาํคญัเพราะการกระทําหรือเพราะความผิด
ของบคุคลผู้มีสทิธิเลกิสญัญาก็ด ีหรือบคุคลนั นได้ทําให้การคืนทรัพย์กลายเป็นพ้นวิสยัก็ดี เปลี ยนแปลงทรัพย์นั นให้ผิด
แผกไปเป็นอยา่งอื นด้วยประกอบขึ นหรือดดัแปลงก็ดี ทา่นวา่สทิธิเลกิสญัญานั นก็เป็นอนัระงบัสิ นไป 
          แตถ้่าทรัพย์อนัเป็นวตัถแุหง่สญัญาได้สญูหายหรือบบุสลายไปโดยปราศจากการกระทําหรือความผิดของบคุคลผู้มี
สทิธิเลกิสญัญาไซร้ สทิธิเลกิสญัญานั นก็หาระงบัสิ นไปไม ่
 
 



ลักษณะ 3 
จัดการงานนอกสั"ง 

 
          มาตรา 395  บคุคลใดเข้าทํากิจการแทนผู้ อื นโดยเขามิได้วา่ขานวานใช้ให้ทําก็ดี หรือโดยมิได้มีสทิธิที จะทําการงาน
นั นแทนผู้ อื นด้วยประการใดก็ดี ทา่นวา่บคุคลนั นจะต้องจดัการงานไปในทางที จะให้สมประโยชน์ของตวัการ ตามความ
ประสงค์อนัแท้จริงของตวัการ หรือตามที จะพงึสนันิษฐานได้วา่เป็นความประสงค์ของตวัการ 
          มาตรา 396  ถ้าการที เข้าจดัการงานนั นเป็นการขดักบัความประสงค์อนัแท้จริงของตวัการก็ดี หรือขดักบัความ
ประสงค์ตามที จะพงึสนันิษฐานได้ก็ดี และผู้จดัการก็ควรจะได้รู้สกึเช่นนั นแล้วด้วยไซร้ ทา่นวา่ผู้จดัการจําต้องใช้คา่สนิไหม
ทดแทนให้แกต่วัการเพื อความเสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตที่ ได้เข้าจดัการนั น แม้ทั งผู้จดัการจะมไิด้มีความผิดประการอื น 
          มาตรา 397  ถ้าผู้จดัการทํากิจอนัใดซึ งเป็นหน้าที บงัคบัให้ตวัการทําเพื อสาธารณะประโยชน์ก็ดี หรือเป็นหน้าที ตาม
กฎหมายที จะบํารุงรักษาผู้ อื นก็ด ีและหากผู้จดัการมิได้เข้าทําแล้ว กิจอนันั นจะไมส่าํเร็จภายในเวลาอนัควรไซร้ การที ได้ทํา
ขดักบัความประสงค์ของตวัการเช่นนั นทา่นมใิห้ยกขึ นเป็นข้อวินิจฉยั 
          มาตรา 398  ถ้าผู้จดัการทํากิจอนัใดเพื อประสงค์จะปัดป้องอนัตรายอนัมมีาใกล้ตวัการ จะเป็นภยัแก่ตวัก็ดี แก่
ชื อเสยีงก็ดี หรือแก่ทรัพย์สนิก็ดี ทา่นวา่ผู้จดัการต้องรับผิดชอบแตเ่พียงที จงใจทําผิด หรือที เป็นความประมาทเลนิเลอ่อยา่ง
ร้ายแรงเทา่นั น 
          มาตรา 399  ผู้จดัการต้องบอกกลา่วแก่ตวัการโดยเร็วที สดุที จะทําได้วา่ตนได้เข้าจดัการงานแทน และต้องรอฟังคาํ
วินิจฉยัของตวัการ เว้นแตภ่ยัจะมีขึ นเพราะการที หนว่งเนิ นไว้ นอกจากนี ทา่นให้นําบทบญัญตัิแหง่มาตรา 809 ถึง 811 อนั
บงัคบัแกต่วัแทนนั นมาใช้บงัคบัแก่หน้าที ของผู้จดัการด้วยโดยอนโุลม 
          มาตรา 400  ถ้าผู้จดัการเป็นผู้ไร้ความสามารถ ทา่นวา่จะต้องรับผิดชอบแตเ่พียงตามบทบญัญตัิวา่ด้วยคา่สนิไหม
ทดแทนเพื อละเมดิ และวา่ด้วยการคืนลาภมิควรได้เทา่นั น 
          มาตรา 401  ถ้าการที เข้าจดัการงานนั นเป็นการสมประโยชน์ของตวัการ และต้องตามความประสงค์อนัแท้จริงของ
ตวัการ หรือความประสงค์ตามที จะพงึสนันิษฐานได้นั นไซร้ ทา่นวา่ผู้จดัการจะเรียกให้ชดใช้เงินอนัตนได้ออกไปคืนแก่ตน
เช่นอยา่งตวัแทนก็ได้ และบทบญัญตัิมาตรา 816 วรรค 2 นั น ทา่นก็ให้นํามาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม 
          อนึ งในกรณีที กลา่วมาในมาตรา 397 นั น แม้ถึงวา่ที เข้าจดัการงานนั นจะเป็นการขดักบัความประสงค์ของตวัการก็ดี 
ผู้จดัการก็ยงัคงมีสทิธิเรียกร้องเชน่นั นอยู ่
          มาตรา 402  ถ้าเงื อนไขดงัวา่มาในมาตราก่อนนั นมิได้มี ทา่นวา่ตวัการจําต้องคืนสิ งทั งหลายบรรดาที ได้มาเพราะ
เขาเข้าจดัการงานนั นให้แก่ผู้จดัการ ตามบทบญัญตัิวา่ด้วยการคืนลาภมิควรได้ 
          ถ้าตวัการให้สตัยาบนัแก่การที จดัทํานั น ทา่นให้นําบทบญัญตัิทั งหลายแหง่ประมวลกฎหมายนี วา่ด้วยตวัแทนมาใช้
บงัคบั แล้วแตก่รณี 
          มาตรา 403  ถ้าผู้จดัการมไิด้มีบรุพเจตนาจะเรียกให้ตวัการชดใช้คืน ผู้จดัการก็ยอ่มไมม่ีสทิธิเรียกร้องเช่นนั น 
          การที บิดามารดา ปู่ ยา่ ตายาย บํารุงรักษาผู้สบืสนัดานเป็นทางอปุการะก็ดี หรือกลบักนัเป็นทางปฏิการะก็ดี เมื อ
กรณีเป็นที สงสยัทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ไมม่ีเจตนาจะเรียกให้ผู้ รับประโยชน์ชดใช้คืน 
          มาตรา 404  ถ้าผู้จดัการทําแทนผู้หนึ งโดยสาํคญัวา่ทําแทนผู้ อื นอีกคนหนึ งไซร้ ทา่นวา่ผู้ เป็นตวัการคนก่อนผู้ เดียวมี
สทิธิและหน้าที อนัเกิดแตก่ารที ได้จดัทําไปนั น 
          มาตรา 405  บทบญัญตัิทั งหลายที กลา่วมาในสบิมาตรากอ่นนั นทา่นมิให้ใช้บงัคบัแกก่รณีที บคุคลหนึ งเข้าทําการ
งานของผู้ อื นโดยสาํคญัวา่เป็นการงานของตนเอง 



          ถ้าบคุคลใดถือเอากิจการของผู้ อื นวา่เป็นของตนเอง ทั งที รู้แล้ววา่ตนไมม่ีสทิธิจะทําเช่นนั นไซร้ ทา่นวา่ตวัการจะใช้
สทิธิเรียกร้องบงัคบัโดยมลูดงับญัญตัิไว้ในมาตรา 395,396,399 และ 400 นั นก็ได้ แตเ่มื อได้ใช้สทิธิดงัวา่มานี แล้ว ตวัการ
จะต้องรับผิดตอ่ผู้จดัการดั งบญัญตัิไว้ในมาตรา 402 วรรค 1 
 

ลักษณะ 4 
ลาภมิควรได้ 

 
          มาตรา 406  บคุคลใดได้มาซึ งทรัพย์สิ งใด เพราะการที บคุคลอีกคนหนึ งกระทําเพื อชําระหนี ก็ดี หรือได้มาด้วย
ประการอื นก็ดี โดยปราศจากมลูอนัจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บคุคลอีกคนหนึ งนั นเสยีเปรียบไซร้ทา่นวา่บคุคลนั น
จําต้องคืนทรัพย์ให้แกเ่ขา อนึ งการรับสภาพหนี สนิวา่มีอยูห่รือหาไมน่ั น ทา่นก็ให้ถือวา่เป็นการกระทําเพื อชําระหนี ด้วย 
          บทบญัญตัิอนันี ทา่นให้ใช้บงัคบัตลอดถึงกรณีที ได้ทรัพย์มา เพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึ งซึ งมิได้มีได้เป็นขึ น หรือเป็น
เหตทีุ ได้สิ นสดุไปเสยีก่อนแล้วนั นด้วย 
          มาตรา 407  บคุคลใดได้กระทําการอนัใดตามอําเภอใจเหมอืนหนึ งวา่เพื อชําระหนี โดยรู้อยูว่า่ตนไมม่คีวามผกูพนัที 
จะต้องชําระทา่นวา่บคุคลผู้นั นหามีสทิธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม ่
          มาตรา 408  บคุคลดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ไมม่ีสทิธิจะได้รับคนืทรัพย์ คือ 
          (1) บคุคลผู้ ชําระหนี อนัมเีงื อนเวลาบงัคบัเมื อก่อนถึงกําหนดเวลานั น 
          (2) บคุคลผู้ ชําระหนี ซึ งขาดอายคุวามแล้ว 
          (3) บคุคลผู้ ชําระหนี ตามหน้าที ศีลธรรม หรือตามควรแก่อธัยาศยัในสมาคม 
          มาตรา 409  เมื อบคุคลผู้หนึ งผู้ใดซึ งมิได้เป็นลกูหนี ได้ชําระหนี ไปโดยสาํคญัผิด เป็นเหตใุห้เจ้าหนี ผู้ ทําการโดยสจุริต
ได้ทําลายหรือลบล้างเสยีซึ งเอกสารอนัเป็นพยานหลกัฐานแหง่หนี ก็ดี ยกเลกิหลกัประกนัเสยีก็ดี สิ นสทิธิไปเพราะขาดอายุ
ความก็ดี ทา่นวา่เจ้าหนี ไมจํ่าต้องคืนทรัพย์ 
          บทบญัญตัิที กลา่วมาในวรรคก่อนนี  ไมข่ดัขวางตอ่การที บคุคลผู้ได้ชําระหนี นั นจะใช้สทิธิไลเ่บี ยเอาแก่ลกูหนี และผู้
คํ าประกนั ถ้าจะพงึม ี
          มาตรา 410  บคุคลผู้ใดได้ทําการชําระหนี โดยมุง่ตอ่ผลอยา่งหนึ งแตม่ิได้เกิดผลขึ นเช่นนั น ถ้าและบคุคลนั นได้รู้มา
แตแ่รกวา่การที จะเกิดผลนั นเป็นพ้นวิสยัก็ดี หรือได้เข้าป้องปัดขดัขวางเสยีมิให้เกิดผลเช่นนั นโดยอาการอนัฝ่าฝืนความ
สจุริตก็ดี ทา่นวา่บคุคลผู้นั นไมม่สีทิธิจะได้รับคืนทรัพย์ 
          มาตรา 411  บคุคลใดได้กระทําการเพื อชําระหนี เป็นการอนัฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศลีธรรมอนัดี ทา่นวา่
บคุคลนั นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม ่
          มาตรา 412 ถ้าทรัพย์สนิซึ งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้นั นเป็นเงินจํานวนหนึ ง ทา่นวา่ต้องคืนจํานวนนั น เว้นแตเ่มื อ
บคุคลได้รับไว้โดยสจุริตจึงต้องคนืลาภมิควรได้เพียงสว่นที ยงัมีอยูใ่นขณะเมื อเรียกคืน 
          มาตรา 413  เมื อทรัพย์สนิอนัจะต้องคืนนั นเป็นอยา่งอื นนอกจากจํานวนเงิน และบคุคลได้รับไว้โดยสจุริต ทา่นวา่
บคุคลเช่นนั นจําต้องคืนทรัพย์สนิเพียงตามสภาพที เป็นอยู ่และมิต้องรับผิดชอบในการที ทรัพย์นั นสญูหายหรือบบุสลาย 
แตถ้่าได้อะไรมาเป็นคา่สนิไหมทดแทนเพื อการสญูหายหรือบบุสลายเช่นนั นก็ต้องให้ไปด้วย 
          ถ้าบคุคลได้รับทรัพย์สนิไว้โดยทจุริต ทา่นวา่จะต้องรับผิดชอบในการสญูหายหรือบบุสลายนั นเต็มภมูิ แม้กระทั งการ
สญูหายหรือบบุสลายจะเกิดเพราะเหตสุดุวิสยั เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ถึงอยา่งไร ทรัพย์สนินั นก็คงต้องสญูหายหรือบบุสลาย
อยูน่ั นเอง 



          มาตรา 414  ถ้าการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสยัเพราะสภาพแหง่ทรัพย์สนิที ได้รับไว้นั นเองก็ดี หรือเพราะเหตอุยา่งอื นก็
ดี และบคุคลได้รับทรัพย์สนิไว้โดยสจุริต ทา่นวา่บคุคลเช่นนั นจําต้องคืนลาภมิควรได้เพียงสว่นที ยงัมีอยูใ่นขณะเมื อเรียก
คืน 
          ถ้าบคุคลได้รับทรัพย์สนินั นไว้โดยทจุริต ทา่นวา่ต้องใช้ราคาทรัพย์สนินั นเต็มจํานวน 
          มาตรา 415  บคุคลผู้ได้รับทรัพย์สนิไว้โดยสจุริต ยอ่มจะได้ดอกผลอนัเกิดแตท่รัพย์สนินั นตลอดเวลาที ยงัคงสจุริต
อยู ่
          ถ้าผู้ ที ได้รับไว้จะต้องคืนทรัพย์สนินั นเมื อใด ให้ถือวา่ผู้นั นตกอยูใ่นฐานะทจุริตจําเดิมแตเ่วลาที เรียกคืนนั น 
          มาตรา 416  คา่ใช้จา่ยทั งหลายอนัควรแก่การเพื อรักษาบํารุงหรือซอ่มแซมทรัพย์สนินั น ทา่นวา่ต้องชดใช้แก่บคุคลผู้
คืนทรัพย์สนินั นเต็มจํานวน 
          แตบ่คุคลเช่นวา่นี จะเรียกร้องให้ชดใช้คา่ใช้จ่ายตามธรรมดาเพื อบํารุงซอ่มแซมทรัพย์สนินั น หรือคา่ภาระตดิพนัที 
ต้องเสยีไปในระหวา่งที ตนคงเก็บดอกผลอยูน่ั นหาได้ไม ่
          มาตรา 417  ในสว่นคา่ใช้จ่ายอยา่งอื นนอกจากที กลา่วมาในวรรคต้นแหง่มาตราก่อนนั น บคุคลผู้คืนทรัพย์สนิจะ
เรียกให้ชดใช้ได้แตเ่ฉพาะที เสยีไปในระหวา่งที ตนทําการโดยสจุริต และเมื อทรัพย์สนินั นได้มีราคาเพิ มสงูขึ นเพราะ
คา่ใช้จา่ยนั นในเวลาที คืน และจะเรียกได้ก็แตเ่พียงเทา่ราคาที เพิ มขึ นเทา่นั น 
          อนึ งบทบญัญตัิแหง่มาตรา 415 วรรค 2 นั น ทา่นให้นํามาใช้บงัคบัด้วย แล้วแตก่รณี 
          มาตรา 418  ถ้าบคุคลรับทรัพย์สนิอนัมิควรได้ไว้โดยทจุริต และได้ทําการดดัแปลงหรือตอ่เตมิขึ นในทรัพย์สนินั น 
ทา่นวา่บคุคลเช่นนั นต้องจดัทําทรัพย์สนินั นให้คืนคงสภาพเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเองแล้วจงึสง่คนื เว้นแตเ่จ้าของ
ทรัพย์สนิจะเลอืกให้สง่คืนตามสภาพที เป็นอยู ่ในกรณีเช่นนี เจ้าของจะใช้ราคาคา่ทําดดัแปลงหรือตอ่เตมิ หรือใช้เงินจํานวน
หนึ งเป็นราคาทรัพย์สนิเทา่ที เพิ มขึ นนั นก็ได้ แล้วแตจ่ะเลอืก 
          ถ้าในเวลาที จะต้องคืนทรัพย์นั นเป็นพ้นวิสยัจะทําให้ทรัพย์สนิคืนคงสภาพเดิมได้ หรือถ้าทําไปทรัพย์สนินั นจะบบุ
สลายไซร้ ทา่นวา่บคุคลผู้ได้รับไว้จะต้องสง่คืนทรัพย์สนิตามสภาพที เป็นอยู ่และไมม่ีสทิธิเรียกคา่สนิไหมทดแทนเพื อราคา
ทรัพย์สนิที เพิ มขึ นเพราะการดดัแปลงหรือตอ่เตมินั นได้ 
          มาตรา 419  ในเรื องลาภมิควรได้นั น ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องคดี เมื อพ้นกําหนดปีหนึ ง นบัแตเ่วลาที ฝ่ายผู้ เสยีหายรู้วา่ตน
มีสทิธิเรียกคืน หรือเมื อพ้นสบิปีนบัแตเ่วลาที สทิธินั นได้มีขึ น 
 

ลักษณะ 5 
ละเมิด 
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ความรับผิดเพื"อละเมิด 
 
          มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ ทําตอ่บคุคลอื นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสยีหายถึงแกชี่วติก็ดี แก่ร่างกาย
ก็ดี อนามยัก็ดเีสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิหรือสทิธิอยา่งหนึ งอยา่งใดก็ด ีทา่นวา่ผู้นั นทําละเมิดจําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื อ
การนั น 
          มาตรา 421  การใช้สทิธิซึ งมีแตจ่ะให้เกิดเสยีหายแก่บคุคลอื นนั นทา่นวา่เป็นการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย 



          มาตรา 422  ถ้าความเสยีหายเกิดแตก่ารฝ่าฝืนบทบงัคบัแหง่กฎหมายใดอนัมีที ประสงค์เพื อจะปกป้องบคุคลอื น ๆ 
ผู้ใดทําการฝ่าฝืนเช่นนั นทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้นั นเป็นผู้ ผิด 
          มาตรา 423  ผู้ใดกลา่วหรือไขขา่วแพร่หลายซึ งข้อความอนัฝ่าฝืนตอ่ความจริง เป็นที เสยีหายแก่ชื อเสยีงหรือเกียรติ
คณุของบคุคลอื นก็ดี หรือเป็นที เสยีหายแก่ทางทํามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื นก็ดีทา่นวา่ผู้นั นจะต้องใช้
คา่สนิไหมทดแทนให้แก่เขาเพื อความเสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตก่ารนั น แม้ทั งเมื อตนมิได้รู้วา่ข้อความนั นไมจ่ริง แตห่าก
ควรจะรู้ได้ 
          ผู้ใดสง่ขา่วสารอนัตนมิได้รู้วา่เป็นความไมจ่ริง หากวา่ตนเองหรือผู้ รับขา่วสารนั นมีทางได้เสยีโดยชอบในการนั นด้วย
แล้ว ทา่นวา่เพียงที สง่ขา่วสารเชน่นั นหาทําให้ผู้นั นต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนไม ่
          มาตรา 424  ในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพื อละเมิดและกําหนดคา่สนิไหมทดแทนนั น ทา่นวา่ศาลไมจํ่าต้อง
ดําเนินตามตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายลกัษณะอาญาอนัวา่ด้วยการที จะต้องรับโทษ และไมจํ่าต้องพิเคราะห์ถงึการที 
ผู้กระทําผิดต้องคําพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม ่
          มาตรา 425  นายจ้างต้องร่วมกนัรับผิดกบัลกูจ้างในผลแหง่ละเมิด ซึ งลกูจ้างได้กระทําไปในทางการที จ้างนั น 
          มาตรา 426  นายจ้างซึ งได้ใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่บคุคลภายนอกเพื อละเมิดอนัลกูจ้างได้ทํานั น ชอบที จะได้
ชดใช้จากลกูจ้างนั น 
          มาตรา 427  บทบญัญตัิในมาตราทั งสองก่อนนั น ทา่นให้ใช้บงัคบัแก่ตวัการและตวัแทนด้วยโดยอนโุลม 
          มาตรา 428  ผู้วา่จ้างทําของไมต้่องรับผิดเพื อความเสยีหายอนัผู้ รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ นแก่บคุคลภายนอกในระหวา่ง
ทําการงานที วา่จ้างเว้นแตผู่้วา่จ้างจะเป็นผู้ ผิดในสว่นการงานที สั งให้ทํา หรือในคาํสั งที ตนให้ไว้หรือในการเลอืกหาผู้ รับจ้าง 
          มาตรา 429  บคุคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตเุป็นผู้ เยาว์หรือวิกลจริตก็ยงัต้องรับผิดในผลที ตนทําละเมิด 
บิดามารดาหรือผู้อนบุาลของบคุคลเช่นวา่นี ยอ่มต้องรับผิดร่วมกบัเขาด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนได้ใช้ความระมดัระวงั
ตามสมควรแก่หน้าที ดแูลซึ งทําอยูน่ั น 
          มาตรา 430  ครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบคุคลอื นซึ งรับดแูลบคุคลผู้ไร้ความสามารถอยูเ่ป็นนิตย์ก็ดี ชั วครั งคราวก็
ดี จําต้องรับผิดร่วมกบัผู้ไร้ความสามารถในการละเมดิ  ซึ งเขาได้กระทําลงในระหวา่งที อยูใ่นความดแูลของตน ถ้าหาก
พิสจูน์ได้วา่บคุคลนั น ๆ มิได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควร 
          มาตรา 431  ในกรณีที กลา่วมาในสองมาตราก่อนนั น ทา่นให้นําบทบญัญตัิแหง่มาตรา 426 มาใช้บงัคบัด้วยโดย
อนโุลม 
          มาตรา 432  ถ้าบคุคลหลายคนกอ่ให้เกิดเสยีหายแก่บคุคลอื นโดยร่วมกนัทําละเมดิ ทา่นวา่บคุคลเหลา่นั นจะต้อง
ร่วมกนัรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายนั น ความข้อนี ทา่นให้ใช้ตลอดถึงกรณีที ไมส่ามารถสบืรู้ตวัได้แนว่า่ใน
จําพวกที ทําละเมิดร่วมกนันั น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสยีหายนั นด้วย 
          อนึ งบคุคลผู้ยยุงสง่เสริมหรือช่วยเหลอืในการทําละเมิด ทา่นก็ให้ถือวา่เป็นผู้กระทําละเมิดร่วมกนัด้วย 
          ในระหวา่งบคุคลทั งหลายซึ งต้องรับผิดร่วมกนัใช้คา่สนิไหมทดแทนนั น ทา่นวา่ตา่งต้องรับผิดเป็นสว่นเทา่ ๆ กนั เว้น
แตโ่ดยพฤตกิารณ์ศาลจะวินิจฉยัเป็นประการอื น 
          มาตรา 433  ถ้าความเสยีหายเกิดขึ นเพราะสตัว์  ทา่นวา่เจ้าของสตัว์หรือบคุคลผู้ รับเลี ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ 
จําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที ต้องเสยีหายเพื อความเสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตส่ตัว์นั น เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่
ตนได้ใช้ความระมดัระวงัอนัสมควรแก่การเลี ยงการรักษาตามชนิดและวิสยัของสตัว์ หรือตามพฤตกิารณ์อยา่งอื น หรือ
พิสจูน์ได้วา่ความเสยีหายนั นยอ่มจะต้องเกิดมีขึ นทั งที ได้ใช้ความระมดัระวงัถงึเพียงนั น 



          อนึ งบคุคลผู้ ต้องรับผิดชอบดงักลา่วมาในวรรคต้นนั น จะใช้สทิธิไลเ่บี ยเอาแก่บคุคลผู้ ที เร้าหรือยั วสตัว์นั นโดยละเมดิ 
หรือเอาแกเ่จ้าของสตัว์อื นอนัมาเร้าหรือยั วสตัว์นั น ๆ ก็ได้ 
          มาตรา 434  ถ้าความเสยีหายเกิดขึ นเพราะเหตทีุ โรงเรือนหรือสิ งปลกูสร้างอยา่งอื นกอ่สร้างไว้ชํารุดบกพร่องก็ดี 
หรือบํารุงรักษาไมเ่พียงพอก็ดี ทา่นวา่ผู้ครองโรงเรือนหรือสิ งปลกูสร้างนั น ๆ จําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทน แตถ้่าผู้ครองได้ใช้
ความระมดัระวงัตามสมควรเพื อปัดป้องมใิห้เกิดเสยีหายฉะนั นแล้ว ทา่นวา่ผู้ เป็นเจ้าของจําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทน 
          บทบญัญตัิที กลา่วมาในวรรคก่อนนั น ให้ใช้บงัคบัได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลกูหรือคํ าจนุต้นไม้หรือกอไผ่
ด้วย 
          ในกรณีที กลา่วมาในสองวรรคข้างต้นนั น ถ้ายงัมีผู้ อื นอีกที ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสยีหายนั นด้วยไซร้ ทา่น
วา่ผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สทิธิไลเ่บี ยเอาแก่ผู้นั นก็ได้ 
          มาตรา 435  บคุคลใดจะประสบความเสยีหายอนัพงึเกิดจากโรงเรือนหรือสิ งปลกูสร้างอยา่งอื นของผู้ อื น บคุคลผู้นั น
ชอบที จะเรียกให้จดัการตามที จําเป็นเพื อบําบดัปัดป้องภยนัตรายนั นเสยีได้ 
          มาตรา 436  บคุคลผู้อยูใ่นโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสยีหายอนัเกิดเพราะของตกหลน่จากโรงเรือนนั น หรือ
เพราะทิ งขว้างของไปตกในที อนัมิควร 
          มาตรา 437  บคุคลใดครอบครองหรือควบคมุดแูลยานพาหนะอยา่งใด ๆ อนัเดินด้วยกําลงัเครื องจกัรกล บคุคลนั น
จะต้องรับผิดชอบเพื อการเสยีหายอนัเกิดแตย่านพาหนะนั น เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่การเสยีหายนั นเกิดแตเ่หตสุดุวิสยั หรือ
เกิดเพราะความผิดของผู้ ต้องเสยีหายนั นเอง 
          ความข้อนี ให้ใช้บงัคบัได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ งทรัพย์อนัเป็นของเกิดอนัตรายได้โดยสภาพ หรือโดย
ความมุง่หมายที จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั นด้วย 
 

หมวด 2 
ค่าสินไหมทดแทนเพื"อละเมิด 

 
          มาตรา 438  คา่สนิไหมทดแทนจะพงึใช้โดยสถานใดเพียงใดนั นให้ศาลวินิจฉยัตามควรแกพ่ฤติการณ์และความ
ร้ายแรงแหง่ละเมดิ 
          อนึ งคา่สนิไหมทดแทนนั นได้แก่การคืนทรัพย์สนิอนัผู้ เสยีหายต้องเสยีไปเพราะละเมดิ หรือใช้ราคาทรัพย์สนินั น 
รวมทั งคา่เสยีหายอนัจะพงึบงัคบัให้ใช้เพื อความเสยีหายอยา่งใด ๆ อนัได้ก่อขึ นนั นด้วย 
          มาตรา 439  บคุคลผู้ จําต้องคืนทรัพย์อนัผู้ อื นต้องเสยีไปเพราะละเมดิแหง่ตนนั น ยงัต้องรับผิดชอบตลอดถงึการที 
ทรัพย์นั นทําลายลงโดยอบุตัิเหต ุหรือการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสยัเพราะเหตอุยา่งอื นโดยอบุตัเิหตหุรือทรัพย์นั นเสื อมเสยี
ลงโดยอบุตัิเหตนุั นด้วย เว้นแตเ่มื อการที ทรัพย์สนิทําลาย หรือตกเป็นพ้นวิสยัจะคืน หรือเสื อมเสยีนั น ถึงแม้วา่จะมิได้มกีาร
ทําละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอยา่งนั นอยูเ่อง 
          มาตรา 440  ในกรณีที ต้องใช้ราคาทรัพย์อนัได้เอาของเขาไปก็ดี ในกรณีที ต้องใช้ราคาทรัพย์อนัลดน้อยลงเพราะบบุ
สลายก็ดี ฝ่ายผู้ ต้องเสยีหายจะเรียกดอกเบี ยในจํานวนเงินที จะต้องใช้ คิดตั งแตเ่วลาอนัเป็นฐานที ตั งแหง่การประมาณ
ราคานั นก็ได้ 
 
 
 



          มาตรา 441  ถ้าบคุคลจําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายอยา่งใด ๆ เพราะเอาสงัหาริมทรัพย์ของเขาไป
ก็ดี หรือเพราะทําของเขาให้บบุสลายก็ดี เมื อใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่บคุคลซึ งเป็นผู้ครองทรัพย์นั นอยูใ่นขณะที เอาไป 
หรือขณะที ทําให้บบุสลายนั นแล้ว ทา่นวา่เป็นอนัหลดุพ้นไปเพราะการที ได้ใช้ให้เช่นนั น แม้กระทั งบคุคลภายนอกจะเป็น
เจ้าของทรัพย์หรือมีสทิธิอยา่งอื นเหนือทรัพย์นั น เว้นแตส่ทิธิของบคุคลภายนอกเช่นนั นจะเป็นที รู้อยูแ่ก่ตน หรือมิได้รู้เพราะ
ความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของตน 
          มาตรา 442  ถ้าความเสยีหายได้เกิดขึ นเพราะความผิดอยา่งหนึ งอยา่งใดของผู้ ต้องเสยีหายประกอบด้วยไซร้ ทา่น
ให้นําบทบญัญตัิแหง่มาตรา 223 มาใช้บงัคบั โดยอนโุลม 
          มาตรา 443  ในกรณีทําให้เขาถงึตายนั น คา่สนิไหมทดแทนได้แก่คา่ปลงศพ รวมทั งคา่ใช้จา่ยอนัจําเป็นอยา่งอื น ๆ 
อีกด้วย 
          ถ้ามิได้ตายในทนัที คา่สนิไหมทดแทนได้แก่คา่รักษาพยาบาลรวมทั งคา่เสยีหายที ต้องขาดประโยชน์ทํามาหาได้
เพราะไมส่ามารถประกอบการงานนั นด้วย 
          ถ้าวา่เหตทีุ ตายลงนั น ทําให้บคุคลหนึ งคนใดต้องขาดไร้อปุการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ทา่นวา่บคุคลคนนั นชอบที 
จะได้รับคา่สนิไหมทดแทนเพื อการนั น 
          มาตรา 444  ในกรณีทําให้เสยีหายแก่ร่างกายหรืออนามยันั นผู้ ต้องเสยีหายชอบที จะได้ชดใช้คา่ใช้จ่ายอนัตนต้อง
เสยีไป และคา่เสยีหายเพื อการที เสยีความสามารถประกอบการงานสิ นเชิงหรือแตบ่างสว่น ทั งในเวลาปัจจบุนันั นและใน
เวลาอนาคตด้วย 
          ถ้าในเวลาที พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสยัจะหยั งรู้ได้แนว่า่ความเสยีหายนั นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกลา่วในคาํ
พิพากษาวา่ยงัสงวนไว้ซึ งสทิธิที จะแก้ไขคําพิพากษานั นอีกภายในระยะเวลาไมเ่กินสองปีก็ได้ 
          มาตรา 445  ในกรณีทําให้เขาถงึตาย หรือให้เสยีหายแก่ร่างกายหรืออนามยัก็ดี ในกรณีทําให้เขาเสยีเสรีภาพก็ดี ถ้า
ผู้ ต้องเสยีหายมคีวามผกูพนัตามกฎหมาย จะต้องทําการงานให้เป็นคณุแก่บคุคลภายนอกในครัวเรือน หรืออตุสาหกรรม
ของบคุคลภายนอกนั นไซร้ ทา่นวา่บคุคลผู้ จําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนนั นจะต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่บคุคลภายนอก
เพื อที เขาต้องขาดแรงงานอนันั นไปด้วย 
          มาตรา 446  ในกรณีทําให้เขาเสยีหายแก่ร่างกายหรืออนามยัก็ดใีนกรณีทําให้เขาเสยีเสรีภาพก็ดี ผู้ ต้องเสยีหายจะ
เรียกร้องเอาคา่สนิไหมทดแทนเพื อความที เสยีหายอยา่งอื นอนัมิใชต่วัเงินด้วยอีกก็ได้ สทิธิเรียกร้องอนันี ไมโ่อนกนัได้ และ
ไมต่กสบืไปถึงทายาท เว้นแตส่ทิธินั นจะได้รับสภาพกนัไว้โดยสญัญาหรือได้เริ มฟ้องคดตีามสทิธินั นแล้ว 
          อนึ งหญิงที ต้องเสยีหาย เพราะผู้ใดทําผิดอาญาเป็นทรุศีลธรรมแก่ตนก็ยอ่มมีสทิธิเรียกร้องทํานองเดียวกนันี  
          มาตรา 447  บคุคลใดทําให้เขาต้องเสยีหายแก่ชื อเสยีง เมื อผู้ ต้องเสยีหายร้องขอ ศาลจะสั งให้บคุคลนั นจดัการตาม
ควรเพื อทําให้ชื อเสยีงของผู้นั นกลบัคืนดีแทนให้ใช้คา่เสยีหายหรือทั งให้ใช้คา่เสยีหายด้วยก็ได้ 
          มาตรา 448  สทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายอนัเกิดแตม่ลูละเมิดนั นทา่นวา่ขาดอายคุวามเมื อพ้นปีหนึ งนบัแตว่นัที ผู้ ต้อง
เสยีหายรู้ถึงการละเมดิและรู้ตวัผู้จะพงึต้องใช้คา่สนิไหมทดแทน หรือเมื อพ้นสบิปีนบัแตว่นัทําละเมดิ 
          แตถ้่าเรียกร้องคา่เสยีหายในมลูอนัเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลกัษณะอาญา และมกํีาหนดอายคุวามทาง
อาญายาวกวา่ที กลา่วมานั นไซร้ ทา่นให้เอาอายคุวามที ยาวกวา่นั นมาบงัคบั 
 
 
 
 



 
หมวด 3 

นิรโทษกรรม 
 
          มาตรา 449  บคุคลใดเมื อกระทําการป้องกนัโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดี กระทําตามคําสั งอนัชอบด้วยกฎหมายก็ดี 
หากก่อให้เกิดเสยีหายแก่ผู้ อื นไซร้ ทา่นวา่บคุคลนั นหาต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนไม ่
          ผู้ ต้องเสยีหายอาจเรียกคา่สนิไหมทดแทนจากผู้ เป็นต้นเหตใุห้ต้องป้องกนัโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือจากบคุคลผู้ให้
คําสั งโดยละเมิดนั นก็ได้ 
          มาตรา 450  ถ้าบคุคลทําบบุสลาย หรือทําลายทรัพย์สิ งหนึ งสิ งใดเพื อจะบําบดัปัดป้องภยนัตรายซึ งมมีาเป็น
สาธารณะโดยฉกุเฉิน ทา่นวา่ไมจํ่าต้องใช้คา่สนิไหมทดแทน หากความเสยีหายนั นไมเ่กินสมควรแก่เหตภุยนัตราย 
          ถ้าบคุคลทําบบุสลาย หรือทําลายทรัพย์สิ งหนึ งสิ งใด เพื อจะบําบดัปัดป้องภยนัตรายอนัมแีก่เอกชนโดยฉกุเฉิน ผู้นั น
จะต้องใช้คืนทรัพย์นั น 
          ถ้าบคุคลทําบบุสลาย หรือทําลายทรัพย์สิ งหนึ งสิ งใด เพื อจะป้องกนัสทิธิของตน หรือของบคุคลภายนอกจาก
ภยนัตรายอนัมมีาโดยฉกุเฉิน เพราะตวัทรัพย์นั นเองเป็นเหต ุบคุคลเช่นวา่นี หาต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนไมห่ากวา่
ความเสยีหายนั นไมเ่กินสมควรแก่เหต ุแตถ้่าภยนัตรายนั นเกิดขึ นเพราะความผิดของบคุคลนั นเองแล้ว ทา่นวา่จําต้องรับ
ผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้ 
          มาตรา 451  บคุคลใช้กําลงัเพื อป้องกนัสทิธิของตน ถ้าตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที ชว่ยเหลอืให้
ทนัทว่งทีไมไ่ด้ และถ้ามิได้ทําในทนัใด ภยัมีอยูด้่วยการที ตนจะได้สมดงัสทิธินั นจะต้องประวิงไปมากหรือถึงแก่สาบสญูได้
ไซร้ ทา่นวา่บคุคลนั นหาต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนไม ่
          การใช้กําลงัดงักลา่วมาในวรรคก่อนนั น ทา่นวา่ต้องจํากดัครัดเคร่งแตเ่ฉพาะที จําเป็นเพื อจะบําบดัปัดป้อง
ภยนัตรายเทา่นั น 
          ถ้าบคุคลผู้ใดกระทําการดงักลา่วมาในวรรคต้น เพราะหลงสนันิษฐานพลาดไปวา่มีเหตอุนัจําเป็นที จะทําได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายไซร้ ทา่นวา่ผู้นั นจะต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้แก่บคุคลอื น แม้ทั งการที หลงพลาดไปนั นจะมใิช่เป็น
เพราะความประมาทเลนิเลอ่ของตน 
          มาตรา 452  ผู้ครองอสงัหาริมทรัพย์ชอบที จะจบัสตัว์ของผู้อื นอนัเข้ามาทําความเสยีหายในอสงัหาริมทรัพย์นั น และ
ยดึไว้เป็นประกนัคา่สนิไหมทดแทนอนัจะพงึต้องใช้แกต่นได้ และถ้าเป็นการจําเป็นโดยพฤตกิารณ์แม้จะฆา่สตัว์นั นเสยีก็
ชอบที จะทําได้ 
          แตว่า่ผู้นั นต้องบอกกลา่วแก่เจ้าของสตัว์โดยไมช่กัช้า ถ้าและหาตวัเจ้าของสตัว์ไมพ่บ ผู้ ที จบัสตัว์ไว้ต้องจดัการตาม
สมควรเพื อสบืหาตวัเจ้าของ 
 
 
 
 
 
 
 



บรรพ 3 
เอกเทศสัญญา 

 
ลักษณะ 1 
ซื �อขาย 

 
หมวด 1 

สภาพและหลกัสาํคัญของสัญญาซื �อขาย 
ส่วนที" 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 453  อนัวา่ซื อขายนั นคือสญัญาซึ งบคุคลฝ่ายหนึ งเรียกวา่ผู้ขาย โอนกรรมสทิธิMแหง่ทรัพย์สนิให้แก่บคุคลอีก
ฝ่ายหนึ งเรียกวา่ผู้ซื อ และผู้ซื อตกลงวา่จะใช้ราคาทรัพย์สนินั นให้แก่ผู้ขาย                             
          มาตรา 454  การที คูก่รณีฝ่ายหนึ งให้คํามั นไว้ก่อนวา่จะซื อหรือขายนั น จะมีผลเป็นการซื อขายตอ่เมื ออีกฝ่ายหนึ งได้
บอกกลา่วความจํานงวา่จะทําการซื อขายนั นให้สาํเร็จตลอดไป และคําบอกกลา่วเช่นนั นได้ไปถงึบคุคลผู้ให้คํามั นแล้ว 
          ถ้าในคาํมั นมิได้กําหนดเวลาไว้เพื อการบอกกลา่วเช่นนั นไซร้ทา่นวา่บคุคลผู้ให้คาํมั นจะกําหนดเวลาพอสมควร และ
บอกกลา่วไปยงัคูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งให้ตอบมาเป็นแนน่อนภายในเวลากําหนดนั นก็ได้ วา่จะทําการซื อขายให้สาํเร็จตลอดไป
หรือไม ่ถ้าและไมต่อบเป็นแนน่อนภายในกําหนดเวลานั นไซร้คาํมั นซึ งได้ให้ไว้ก่อนนั นก็เป็นอนัไร้ผล 
          มาตรา 455  เมื อกลา่วตอ่ไปเบื องหน้าถงึเวลาซื อขายทา่นหมายความวา่เวลาซึ งทําสญัญาซื อขายสาํเร็จบริบรูณ์   
          มาตรา 456  การซื อขายอสงัหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้เป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที ไซร้ ทา่นวา่เป็น
โมฆะ วิธีนี ให้ใช้ถงึซื อขายเรือกําปั นหรือเรือมีระวางตั งแตห่กตนัขึ นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั งแตห้่าตนัขึ นไป ทั ง
ซื อขายแพและสตัว์พาหนะด้วย 
          อนึ งสญัญาจะขายหรือจะซื อทรัพย์สนิอยา่งใด ๆ ดงัวา่มานี ก็ดี คํามั นในการซื อขายทรัพย์สนิเช่นวา่นั นก็ดี ถ้ามิได้มี
หลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งหนึ งอยา่งใดลงลายมือชื อฝ่ายผู้ ต้องรับผิดเป็นสาํคญั หรือได้วางประจําไว้ หรือได้ชําระหนี 
บางสว่นแล้ว ทา่นวา่จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาได้ไม ่
          บทบญัญตัิที กลา่วมาในวรรคก่อนนี  ทา่นให้ใช้บงัคบัถงึสญัญาซื อขายสงัหาริมทรัพย์ซึ งตกลงกนัเป็นราคาห้าร้อย
บาท หรือกวา่นั นขึ นไปด้วย 
          มาตรา 457  คา่ฤชาธรรมเนียมทําสญัญาซื อขายนั น ผู้ซื อผู้ขายพงึออกใช้เทา่กนัทั งสองฝ่าย 
 

ส่วนที" 2 
การโอนกรรมสิทธิ> 

 
          มาตรา 458  กรรมสทิธิMในทรัพย์สนิที ขายนั น ยอ่มโอนไปยงัผู้ซื อตั งแตข่ณะเมื อได้ทําสญัญาซื อขายกนั 
          มาตรา 459  ถ้าสญัญาซื อขายมเีงื อนไข หรือเงื อนเวลาบงัคบัไว้ทา่นวา่กรรมสทิธิMในทรัพย์สนิยงัไมโ่อนไปจนกวา่
การจะได้เป็นไปตามเงื อนไขหรือถึงกําหนดเงื อนเวลานั น 
          มาตรา 460  ในการซื อขายทรัพย์สนิซึ งมิได้กําหนดลงไว้แนน่อนนั นทา่นวา่กรรมสทิธิMยงัไมโ่อนไปจนกวา่จะได้หมาย 
หรือนบั ชั ง ตวง วดั หรือคดัเลอืก หรือทําโดยวิธีอื นเพื อให้บง่ตวัทรัพย์สนินั นออกเป็นแนน่อนแล้ว 



          ในการซื อขายทรัพย์สนิเฉพาะสิ ง ถ้าผู้ขายยงัจะต้องนบั ชั ง ตวง วดั หรือทําการอยา่งอื น หรือทําสิ งหนึ งสิ งใดอนั
เกี ยวแก่ทรัพย์สนิเพื อให้รู้กําหนดราคาทรัพย์สนินั นแนน่อน ทา่นวา่กรรมสทิธิMยงัไมโ่อนไปยงัผู้ซื อจนกวา่การหรือสิ งนั นได้
ทําแล้ว 
 

หมวด 2 
หน้าที"และความรับผิดของผู้ขาย 

 
ส่วนที" 1 

การส่งมอบ 
 
          มาตรา 461  ผู้ขายจําต้องสง่มอบทรัพย์สนิซึ งขายนั นให้แกผู่้ซื อ 
          มาตรา 462  การสง่มอบนั นจะทําอยา่งหนึ งอยา่งใดก็ได้สดุแตว่า่เป็นผลให้ทรัพย์สนินั นไปอยูใ่นเงื อมมือของผู้ซื อ 
          มาตรา 463  ถ้าในสญัญากําหนดวา่ให้สง่ทรัพย์สนิซึ งขายนั นจากที แหง่หนึ งไปถึงอีกแหง่หนึ งไซร้ ทา่นวา่การสง่
มอบยอ่มสาํเร็จเมื อได้สง่มอบทรัพย์สนินั นให้แก่ผู้ขนสง่ 
          มาตรา 464  คา่ขนสง่ทรัพย์สนิซึ งได้ซื อขายกนัไปยงัที แหง่อื นนอกจากสถานที อนัพงึชําระหนี นั น ผู้ซื อพงึออกใช้ 
          มาตรา 465  ในการซื อขายสงัหาริมทรัพย์นั น 
          (1) หากวา่ผู้ขายสง่มอบทรัพย์สนิน้อยกวา่ที ได้สญัญาไว้ ทา่นวา่ผู้ซื อจะปัดเสยีไมรั่บเอาเลยก็ได้ แตถ้่าผู้ซื อรับเอา
ทรัพย์สนินั นไว้ ผู้ซื อก็ต้องใช้ราคาตามสว่น 
          (2) หากวา่ผู้ขายสง่มอบทรัพย์สนิมากกวา่ที ได้สญัญาไว้ ทา่นวา่ผู้ซื อจะรับเอาทรัพย์สนินั นไว้แตเ่พียงตามสญัญา 
และนอกกวา่นั นปัดเสยีก็ได้ หรือจะปัดเสยีทั งหมดไมรั่บเอาไว้เลยก็ได้ ถ้าผู้ซื อรับเอาทรัพย์สนิอนัเขาสง่มอบเช่นนั นไว้
ทั งหมด ผู้ซื อก็ต้องใช้ราคาตามสว่น 
          (3) หากวา่ผู้ขายสง่มอบทรัพย์สนิตามที ได้สญัญาไว้ระคนกบัทรัพย์สนิอยา่งอื นอนัมิได้รวมอยูใ่นข้อสญัญาไซร้ ทา่น
วา่ผู้ซื อจะรับเอาทรัพย์สนิไว้แตต่ามสญัญา และนอกกวา่นั นปัดเสยีก็ได้ หรือจะปัดเสยีทั งหมดก็ได้ 
          มาตรา 466  ในการซื อขายอสงัหาริมทรัพย์นั น หากวา่ได้ระบจํุานวนเนื อที ทั งหมดไว้ และผู้ขายสง่มอบทรัพย์สนิ
น้อยหรือมากไปกวา่ที ได้สญัญาไซร้ ทา่นวา่ผู้ซื อจะปัดเสยีหรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามสว่นก็ได้ตามแตจ่ะเลอืก 
          อนึ งถ้าขาดตกบกพร่องหรือลํ าจํานวนไมเ่กินกวา่ร้อยละห้าแหง่เนื อที ทั งหมดอนัได้ระบไุว้นั นไซร้ ทา่นวา่ผู้ซื อจําต้อง
รับเอาและใช้ราคาตามสว่นแตว่า่ผู้ซื ออาจจะเลกิสญัญาเสยีได้ในเมื อขาดตกบกพร่อง หรือลํ าจํานวนถึงขนาด ซึ งหากผู้ซื อ
ได้ทราบก่อนแล้วคงจะมิได้เข้าทําสญัญานั น 
          มาตรา 467  ในข้อรับผิดเพื อการที ทรัพย์ขาดตกบกพร่อง หรือลํ าจํานวนนั น ทา่นห้ามมิให้ฟ้องคดเีมื อพ้นกําหนดปี
หนึ งนบัแตเ่วลาสง่มอบ 
          มาตรา 468  ถ้าในสญัญาไมม่ีกําหนดเงื อนเวลาให้ใช้ราคาไซร้ผู้ขายชอบที จะยดึหนว่งทรัพย์สนิที ขายไว้ได้จนกวา่
จะใช้ราคา 
          มาตรา 469  ถ้าผู้ซื อล้มละลายก่อนสง่มอบทรัพย์สนิก็ดี หรือผู้ซื อเป็นคนล้มละลายแล้วในเวลาซื อขายโดยผู้ขายไมรู้่
ก็ดี หรือผู้ซื อกระทําให้หลกัทรัพย์ที ให้ไว้เพื อประกนัการใช้เงินนั นเสื อมเสยี หรือลดน้อยลงก็ดีถึงแม้ในสญัญาจะมีกําหนด
เงื อนเวลาให้ใช้ราคา ผู้ขายก็ชอบที จะยดึหนว่งทรัพย์สนิซึ งขายไว้ได้ เว้นแตผู่้ซื อจะหาประกนัที สมควรให้ได้ 



           มาตรา 470  ถ้าผู้ซื อผิดนดั ผู้ขายซึ งได้ยดึหนว่งทรัพย์สนิไว้ตามมาตราทั งหลายที กลา่วมา อาจจะใช้ทางแก้ตอ่ไปนี 
แทนทางแก้สามญัในการไมชํ่าระหนี ได้ คือมีจดหมายบอกกลา่วไปยงัผู้ซื อให้ใช้ราคากบัทั งคา่จบัจา่ยเกี ยวกบัการภายใน
เวลาอนัควร ซึ งต้องกําหนดลงไว้ในคําบอกกลา่วนั นด้วย 
          ถ้าผู้ซื อละเลยเสยีไมทํ่าตามคําบอกกลา่ว ผู้ขายอาจนําทรัพย์สนินั นออกขายทอดตลาดได้ 
          มาตรา 471  เมื อขายทอดตลาดได้เงินเป็นจํานวนสทุธิเทา่ใดให้ผู้ขายหกัเอาจํานวนที ค้างชําระแก่ตนเพื อราคาและ
คา่จบัจ่ายเกี ยวการนั นไว้ ถ้าและยงัมเีงินเหลอื ก็ให้สง่มอบแก่ผู้ซื อโดยพลนั 
 

ส่วนที" 2 
ความรับผิดเพื"อชาํรุดบกพร่อง 

 
 
          มาตรา 472  ในกรณีที ทรัพย์สนิซึ งขายนั นชํารุดบกพร่องอยา่งหนึ งอยา่งใดอนัเป็นเหตใุห้เสื อมราคาหรือเสื อมความ
เหมาะสมแก่ประโยชน์อนัมุง่จะใช้เป็นปกตก็ิดี ประโยชน์ที มุง่หมายโดยสญัญาก็ดี ทา่นวา่ผู้ขายต้องรับผิด 
          ความที กลา่วมาในมาตรานี ยอ่มใช้ได้ ทั งที ผู้ขายรู้อยูแ่ล้วหรือไมรู้่วา่ความชํารุดบกพร่องมีอยู ่
          มาตรา 473  ผู้ขายยอ่มไมต้่องรับผิดในกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ถ้าผู้ซื อได้รู้อยูแ่ล้ว  แตใ่นเวลาซื อขายวา่มีความชํารุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั นหากได้ใช้ความระมดัระวงั
อนัจะพงึคาดหมายได้แตว่ิญUชูน 
          (2) ถ้าความชํารุดบกพร่องนั นเป็นอนัเห็นประจกัษ์แล้วในเวลาสง่มอบ และผู้ซื อรับเอาทรัพย์สนินั นไว้โดยมิได้อิด
เอื อน 
          (3) ถ้าทรัพย์สนินั นได้ขายทอดตลาด 
          มาตรา 474  ในข้อรับผิดเพื อชํารุดบกพร่องนั น ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องคดีเมื อพ้นเวลาปีหนึ งนบัแตเ่วลาที ได้พบเห็นความ
ชํารุดบกพร่อง 
 

ส่วนที" 3 
ความรับผิดในการรอนสิทธิ 

 
          มาตรา 475  หากวา่มีบคุคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขดัสทิธิของผู้ซื อในอนัจะครองทรัพย์สนิโดยปรกติสขุ เพราะ
บคุคลผู้นั นมีสทิธิเหนือทรัพย์สนิที ได้ซื อขายกนันั นอยูใ่นเวลาซื อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ทา่นวา่ผู้ขายจะต้อง
รับผิดในผลอนันั น 
          มาตรา 476  ถ้าสทิธิของผู้ก่อการรบกวนนั นผู้ซื อรู้อยูแ่ล้วในเวลาซื อขาย ทา่นวา่ผู้ขายไมต้่องรับผิด 
          มาตรา 477  เมื อใดการรบกวนขดัสทิธินั นเกิดเป็นคดีขึ นระหวา่งผู้ซื อกบับคุคลภายนอก ผู้ซื อชอบที จะขอให้ศาล
เรียกผู้ขายเข้าเป็นจําเลยร่วมหรือเป็นโจทก์ร่วมกบัผู้ซื อในคดีนั นได้ เพื อศาลจะได้วินิจฉยัชี ขาดข้อพิพาทระหวา่งผู้ เป็น
คูก่รณีทั งหลายรวมไปเป็นคดีเดียวกนั 
          มาตรา 478  ถ้าผู้ขายเห็นเป็นการสมควร จะสอดเข้าไปในคดีเพื อปฏิเสธการเรียกร้องของบคุคลภายนอก ก็ชอบที 
จะทําได้ด้วย 



          มาตรา 479  ถ้าทรัพย์สนิซึ งซื อขายกนัหลดุไปจากผู้ซื อทั งหมดหรือแตบ่างสว่น เพราะเหตกุารรอนสทิธิก็ดี หรือวา่
ทรัพย์สนินั นตกอยูใ่นบงัคบัแหง่สทิธิอยา่งหนึ งอยา่งใดซึ งเป็นเหตใุห้เสื อมราคา หรือเสื อมความเหมาะสมแกก่ารที จะใช้ 
หรือเสื อมความสะดวกในการใช้สอย หรือเสื อมประโยชน์อนัจะพงึได้แตท่รัพย์สนินั น และซึ งผู้ซื อหาได้รู้ในเวลาซื อขายไมก็่
ดี ทา่นวา่ผู้ขายต้องรับผิด 
          มาตรา 480  ถ้าอสงัหาริมทรัพย์ต้องศาลแสดงวา่ตกอยูใ่นบงัคบัแหง่ภาระจํายอมโดยกฎหมายไซร้  ทา่นวา่ผู้ขายไม่
ต้องรับผิดเว้นไว้แตผู่้ขายจะได้รับรองไว้ในสญัญาวา่ทรัพย์สนินั นปลอดจากภาระจํายอมอยา่งใด ๆ ทั งสิ นหรือปลอดจาก
ภาระจํายอมอนันั น 
          มาตรา 481  ถ้าผู้ขายไมไ่ด้เป็นคูค่วามในคดีเดิม หรือถ้าผู้ซื อได้ประนีประนอมยอมความกบับคุคลภายนอก หรือ
ยอมตามที บคุคลภายนอกเรียกร้องไซร้ ทา่นห้ามมิให้ฟ้องคดีในข้อรับผิดเพื อการรอนสทิธิเมื อพ้นกําหนดสามเดือนนบัแต่
วนัคําพิพากษาในคดเีดมิถึงที สดุ หรือนบัแตว่นัประนีประนอมยอมความ หรือวนัที ยอมตามบคุคลภายนอกเรียกร้องนั น 
          มาตรา 482  ผู้ขายไมต้่องรับผิดในการรอนสทิธิเมื อกรณีเป็นดั งกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ถ้าไมม่กีารฟ้องคดี และผู้ขายพิสจูน์ได้วา่สทิธิของผู้ซื อได้สญูไปโดยความผิดของผู้ซื อเอง หรือ 
          (2) ถ้าผู้ซื อไมไ่ด้เรียกผู้ขายเข้ามาในคดี  และผู้ขายพิสจูน์ได้วา่ถ้าได้เรียกเข้ามา คดีฝ่ายผู้ซื อจะชนะ หรือ 
          (3) ถ้าผู้ขายได้เข้ามาในคดี  แตศ่าลได้ยกคาํเรียกร้องของผู้ซื อเสยีเพราะความผิดของผู้ซื อเอง 
          แตถ่ึงกรณีจะเป็นอยา่งไรก็ดี ถ้าผู้ขายถกูศาลหมายเรียกให้เข้ามาในคดีและไมย่อมเข้าวา่คดีร่วมเป็นจําเลยหรือร่วม
เป็นโจทก์กบัผู้ซื อไซร้ทา่นวา่ผู้ขายคงต้องรับผิด 
          มาตรา 483  คูส่ญัญาซื อขายจะตกลงกนัวา่ผู้ขายจะไมต้่องรับผิดเพื อความชํารุดบกพร่องหรือเพื อการรอนสทิธิก็ได้ 
          มาตรา 484  ข้อสญัญาวา่จะไมต้่องรับผิดนั น ยอ่มไมคุ่้มผู้ขายให้พ้นจากการต้องสง่เงินคืนตามราคา เว้นแตจ่ะได้
ระบไุว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 485  ข้อสญัญาวา่จะไมต้่องรับผิดนั น ไมอ่าจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผลของการอนัผู้ขายได้กระทําไป
เอง หรือผลแหง่ข้อความจริงอนัผู้ขายได้รู้อยูแ่ละปกปิดเสยี 
 

หมวด 3 
หน้าที"ของผู้ซื �อ 

 
          มาตรา 486  ผู้ซื อจําต้องรับมอบทรัพย์สนิที ตนได้รับซื อและใช้ราคาตามข้อสญัญาซื อขาย 
          มาตรา 487  อนัราคาทรัพย์สนิที ขายนั นจะกําหนดลงไว้ในสญัญาก็ได้ หรือจะปลอ่ยไปให้กําหนดกนัด้วยวิธีอยา่งใด
อยา่งหนึ งดั งได้ตกลงกนัไว้ในสญัญานั นก็ได้ หรือจะถือเอาตามทางการที คูส่ญัญาประพฤติตอ่กนัอยูน่ั นก็ได้ 
          ถ้าราคามิได้มีกําหนดเดด็ขาดอยา่งใดดั งวา่มานั นไซร้ ทา่นวา่ผู้ซื อจะต้องใช้ราคาตามสมควร 
          มาตรา 488  ถ้าผู้ซื อพบเห็นความชํารุดบกพร่องในทรัพย์สนิซึ งตนได้รับซื อ ผู้ซื อชอบที จะยดึหนว่งราคาที ยงัไมไ่ด้
ชําระไว้ได้ทั งหมดหรือแตบ่างสว่น เว้นแตผู่้ขายจะหาประกนัที สมควรให้ได้ 
          มาตรา 489  ถ้าผู้ซื อถกูผู้ รับจํานองหรือบคุคลผู้ เรียกร้องเอาทรัพย์สนิที ขายนั นขูว่า่จะฟ้องเป็นคดีขึ นก็ดี หรือมเีหตุ
อนัควรเชื อวา่จะถกูขูเ่ช่นนั นก็ดี ผู้ซื อก็ชอบที จะยดึหนว่งราคาไว้ทั งหมดหรือบางสว่นได้ดจุกนัจนกวา่ผู้ขายจะได้บําบดัภยั
อนันั นให้สิ นไป หรือจนกวา่ผู้ขายจะหาประกนัที สมควรให้ได้ 
          มาตรา 490  ถ้าได้กําหนดกนัไว้วา่ให้สง่มอบทรัพย์สนิซึ งขายนั นเวลาใด ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เวลาอนั
เดียวกนันั นเองเป็นเวลากําหนดใช้ราคา 



 
หมวด 4 

การซื �อขายเฉพาะบางอย่าง 
 

ส่วนที" 1 
ขายฝาก 

 
          มาตรา 491  อนัวา่ขายฝากนั น คือสญัญาซื อขายซึ งกรรมสทิธิMในทรัพย์สนิตกไปยงัผู้ซื อ โดยมีข้อตกลงกนัวา่ผู้ขาย
อาจไถ่ทรัพย์นั นคืนได้ 
          มาตรา 492  ทรัพย์สนิซึ งขายฝากนั น ถ้าไถ่ภายในเวลาที กําหนดในสญัญาก็ดี หรือภายในเวลาที กฎหมายกําหนด
ไว้ก็ดี ทา่นให้ถือเป็นอนัวา่กรรมสทิธิMไมเ่คยตกไปแก่ผู้ซื อเลย 
          มาตรา 493  ในการขายฝาก คูส่ญัญาจะตกลงกนัไมใ่ห้ผู้ซื อจําหนา่ยทรัพย์สนิซึ งขายฝากก็ได้ ถ้าและผู้ซื อจําหนา่ย
ทรัพย์สนินั นฝ่าฝืนสญัญาไซร้ ก็ต้องรับผิดตอ่ผู้ขายในความเสยีหายใด ๆ อนัเกิดแตก่ารนั น 
          มาตรา 494  ทา่นห้ามมใิห้ใช้สทิธิไถ่ทรัพย์สนิซึ งขายฝากเมื อพ้นเวลาดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  
          (1) ถ้าเป็นอสงัหาริมทรัพย์ กําหนดสบิปีนบัแตเ่วลาซื อขาย 
          (2) ถ้าเป็นสงัหาริมทรัพย์ กําหนดสามปีนบัแตเ่วลาซื อขาย 
          มาตรา 495  ถ้าในสญัญามีกําหนดเวลาไถ่เกินไปกวา่นั น ทา่นให้ลดลงมาเป็นสบิปีและสามปีตามประเภททรัพย์ 
          มาตรา 496  ถ้าในสญัญามีกําหนดเวลาไถ่ตํ ากวา่สบิปีหรือสามปีไซร้ทา่นวา่หาอาจจะขยายเวลานั นในภายหลงัได้
ไม ่
          มาตรา 497  สทิธิในการไถ่ทรัพย์สนินั น จะพงึใช้ได้แตบ่คุคลเหลา่นี คือ 
          (1) ผู้ขายเดมิ หรือทายาทของผู้ขายเดมิ หรือ 
          (2) ผู้ รับโอนสทิธินั น หรือ 
          (3) บคุคลซึ งในสญัญายอมไว้โดยเฉพาะวา่ให้เป็นผู้ไถ่ได้ 
          มาตรา 498  สทิธิในการไถ่ทรัพย์สนินั น จะพงึใช้ได้เฉพาะตอ่บคุคลเหลา่นี  คอื 
          (1) ผู้ซื อเดิม หรือทายาทของผู้ซื อเดิม หรือ 
          (2) ผู้ รับโอนทรัพย์สนิ หรือรับโอนสทิธิเหนือทรัพย์สนินั น  แตใ่นข้อนี ถ้าเป็นสงัหาริมทรัพย์จะใช้สทิธิได้ตอ่เมื อผู้ รับ
โอนได้รู้ในเวลาโอนวา่ทรัพย์สนิตกอยูใ่นบงัคบัแหง่สทิธิไถ่คืน 
          มาตรา 499  สนิไถ่นั น ถ้าไมไ่ด้กําหนดกนัไว้วา่เทา่ใดไซร้ ทา่นให้ไถ่ตามราคาที ขายฝาก 
          มาตรา 500  คา่ฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ งผู้ซื อได้ออกไปนั นผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื อพร้อมกบัสนิไถ่ 
          สว่นคา่ฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั น ผู้ ไถ่พงึออกใช้ 
          มาตรา 501  ทรัพย์สนิซึ งไถ่นั น ทา่นวา่ต้องสง่คืนตามสภาพที เป็นอยูใ่นเวลาไถ่  แตถ้่าหากวา่ทรัพย์สนินั นถกู
ทําลายหรือทําให้เสื อมเสยีไปเพราะความผิดของผู้ซื อไซร้ ทา่นวา่ผู้ซื อจะต้องใช้คา่สนิไหมทดแทน 
          มาตรา 502  ทรัพย์สนิซึ งไถ่นั น ทา่นวา่บคุคลผู้ไถ่ยอ่มได้รับคืนไปโดยปลอดจากสทิธิใด ๆ ซึ งผู้ซื อเดิม หรือทายาท 
หรือผู้ รับโอนจากผู้ซื อเดมิก่อให้เกิดขึ นก่อนเวลาไถ ่



          ถ้าวา่เชา่ทรัพย์สนิที อยูใ่นระหวา่งขายฝาก อนัได้จดทะเบียนเช่าตอ่พนกังานเจ้าหน้าที แล้วไซร้ ทา่นวา่การเชา่นั น
หากมิได้ทําขึ นเพื อจะให้เสยีหายแก่ผู้ขาย กําหนดเวลาเชา่ยงัคงมเีหลอือยูอี่กเพียงใด ก็ให้คงเป็นอนัสมบรูณ์อยูเ่พียงนั น 
แตม่ิให้เกินกวา่ปีหนึ ง 
 

ส่วนที" 2 
ขายตามตวัอย่าง ขายตามคาํพรรณนา ขายเผื"อชอบ 

 
          มาตรา 503  ในการขายตามตวัอยา่งนั น  ผู้ขายต้องสง่มอบทรัพย์สนิให้ตรงตามตวัอยา่ง 
          ในการขายตามคาํพรรณนา ผู้ขายจําต้องสง่มอบทรัพย์สนิให้ตรงตามคาํพรรณนา 
          มาตรา 504  ในข้อรับผิดเพื อการสง่ของไมต่รงตามตวัอยา่งหรือไมต่รงตามคําพรรณนานั น  ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องคดี
เมื อพ้นกําหนดปีหนึ งนบัแตเ่วลาสง่มอบ 
          มาตรา 505  อนัวา่ขายเผื อชอบนั น คือการซื อขายกนัโดยมเีงื อนไขวา่ให้ผู้ซื อได้มีโอกาสตรวจดทูรัพย์สนิก่อนรับซื อ 
          มาตรา 506  การตรวจดทูรัพย์สนินั น  ถ้าไมไ่ด้กําหนดเวลากนัไว้ผู้ขายอาจกําหนดเวลาอนัสมควร  และบอกกลา่ว
แก่ผู้ซื อให้ตอบภายในกําหนดนั นได้วา่จะรับซื อหรือไม ่
          มาตรา 507  ทรัพย์สนิอนัผู้ซื อจะพงึตรวจดกู่อนที จะสง่มอบแก่กนันั นถ้าผู้ซื อไมต่รวจรับภายในเวลาที กําหนดไว้โดย
สญัญา หรือโดยประเพณี หรือโดยคําบอกกลา่วของผู้ขาย ทา่นวา่ผู้ขายยอ่มไมม่ีความผกูพนัตอ่ไป 
          มาตรา 508  เมื อทรัพย์สนินั นได้สง่มอบแก่ผู้ซื อเพื อให้ตรวจดแูล้วการซื อขายยอ่มเป็นอนับริบรูณ์ในกรณีตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ถ้าผู้ซื อมิได้บอกกลา่ววา่ไมย่อมรับซื อ ภายในเวลาที กําหนดไว้โดยสญัญา หรือโดยประเพณี หรือโดยคําบอก
กลา่ว หรือ 
          (2) ถ้าผู้ซื อไมส่ง่ทรัพย์สนิคืนภายในกําหนดเวลาดั งกลา่วมานั น หรือ 
          (3) ถ้าผู้ซื อใช้ราคาทรัพย์สนินั นสิ นเชิง หรือแตบ่างสว่นหรือ 
          (4) ถ้าผู้ซื อจําหนา่ยทรัพย์สนินั น หรือทําประการอื นอยา่งใดอนัเป็นปริยายวา่รับซื อของนั น 
 

ส่วนที" 3 
ขายทอดตลาด 

 
          มาตรา 509  การขายทอดตลาดยอ่มบริบรูณ์ เมื อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื นอยา่ง
ใดอยา่งหนึ งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายงัมิได้แสดงเช่นนั นอยูต่ราบใด ทา่นวา่ผู้สู้ราคาจะถอนคาํสู้ราคา
ของตนเสยีก็ยงัถอนได้ 
          มาตรา 510  ผู้ซื อในการขายทอดตลาดจะต้องทําตามคําโฆษณาบอกขาย และตามความข้ออื น ๆ ซึ งผู้ทอดตลาด
ได้แถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สนิเฉพาะรายไป 
          มาตรา 511  ทา่นห้ามมใิห้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ งผู้ใดเข้าสู้ราคา ในการทอดตลาดซึ งตนเป็น
ผู้ อํานวยการเอง 
          มาตรา 512  ทา่นห้ามมใิห้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ งผู้ใดเข้าสู้ราคา เว้นแตจ่ะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคํา
โฆษณาบอกการทอดตลาดนั นวา่ผู้ขายถือสทิธิที จะเข้าสู้ราคาด้วย 



          มาตรา 513  เมื อใดผู้ทอดตลาดเห็นวา่ราคาซึ งมีผู้สู้สงูสดุนั นยงัไมเ่พียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สนิจากการ
ทอดตลาดได้ 
          มาตรา 514  ผู้สู้ราคายอ่มพ้นความผกูพนัในราคาซึ งตนสู้แตข่ณะเมื อมีผู้ อื นสู้ราคาสงูขึ นไป ไมว่า่การที ผู้ อื นสู้นั นจะ
สมบรูณ์หรือมิสมบรูณ์ประการใด  อีกประการหนึ งเมื อใดถอนทรัพย์สนิรายนั นจากการทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พ้นความ
ผกูพนัแตข่ณะที ถอนนั นดจุกนั 
          มาตรา 515  ผู้สู้ราคาสงูสดุต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื อการซื อขายบริบรูณ์ หรือตามเวลาที กําหนดไว้ในคําโฆษณา
บอกขาย 
          มาตรา 516  ถ้าผู้สู้ราคาสงูสดุละเลยเสยีไมใ่ช้ราคาไซร้ ทา่นให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สนินั นออกขายอีกซํ าหนึ ง ถ้า
และได้เงินเป็นจํานวนสทุธิไมคุ่้มราคาและคา่ขายทอดตลาดชั นเดมิ ผู้สู้ราคาเดิมคนนั นต้องรับผิดในสว่นที ขาด 
          มาตรา 517  ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดสว่นหนึ งสว่นใดค้างชําระอยู ่เพราะเหตผุู้ทอดตลาดละเลยไมบ่งัคบัตาม
บทในมาตรา 515 หรือมาตรา 516 ไซร้ ทา่นวา่ผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิด 
 

ลักษณะ 2 
แลกเปลี"ยน 

 
          มาตรา 518  อนัวา่แลกเปลี ยนนั น คือสญัญาซึ งคูก่รณีตา่งโอนกรรมสทิธิMแหง่ทรัพย์สนิให้กนัและกนั 
          มาตรา 519  บทบญัญตัิทั งหลายในลกัษณะซื อขายนั น ทา่นให้ใช้ถึงการแลกเปลี ยนด้วย โดยให้ถือวา่ผู้ เป็น
คูส่ญัญาแลกเปลี ยนเป็นผู้ขายในสว่นทรัพย์สนิซึ งตนได้สง่มอบ และเป็นผู้ซื อในสว่นทรัพย์สนิซึ งตนได้รับในการ
แลกเปลี ยนนั น 
          มาตรา 520  ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายหนึ งในสญัญาแลกเปลี ยนตกลงจะโอนเงินเพิ มเข้ากบัทรัพย์สนิสิ งอื นให้แก่อีกฝ่ายหนึ ง
ไซร้ บททั งหลายอนัวา่ด้วยราคาในลกัษณะซื อขายนั น ให้ใช้ถึงเงินเช่นวา่นั นด้วย 
 

ลักษณะ 3 
ให้ 

 
          มาตรา 521  อนัวา่ให้นั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ ผู้ให้ โอนทรัพย์สนิของตนให้โดยเสนห่าแก่บคุคลอีก
คนหนึ งเรียกวา่ ผู้ รับ และผู้ รับยอมรับเอาทรัพย์สนินั น 
          มาตรา 522  การให้นั นจะทําด้วยปลดหนี ให้แก่ผู้ รับ หรือด้วยชําระหนี ซึ งผู้ รับค้างชําระอยูก็่ได้ 
          มาตรา 523  การให้นั น ทา่นวา่ยอ่มสมบรูณ์ตอ่เมื อสง่มอบทรัพย์สนิที ให้ 
          มาตรา 524  การให้สทิธิอนัมีหนงัสอืตราสารเป็นสาํคญันั น ถ้ามิได้สง่มอบตราสารให้แก่ผู้ รับ และมิได้มีหนงัสอืบอก
กลา่วแก่ลกูหนี แหง่สทิธินั นทา่นวา่การให้ยอ่มไมส่มบรูณ์ 
          มาตรา 525  การให้ทรัพย์สนิซึ งถ้าจะซื อขายกนัจะต้องทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที นั น 
ทา่นวา่ยอ่มสมบรูณ์ตอ่เมื อได้ทําเป็นหนงัสอื และจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที  ในกรณีเช่นนี  การให้ยอ่มเป็นอนั
สมบรูณ์โดยมิพกัต้องสง่มอบ 



          มาตรา 526  ถ้าการให้ทรัพย์สนิหรือให้คํามั นวา่จะให้ทรัพย์สนินั นได้ทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังาน
เจ้าหน้าที แล้ว และผู้ให้ไมส่ง่มอบทรัพย์สนินั นแก่ผู้ รับไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับชอบที จะเรียกให้สง่มอบตวัทรัพย์สนิหรือราคาแทน
ทรัพย์สนินั นได้ แตไ่มช่อบที จะเรียกคา่สนิไหมทดแทนอยา่งหนึ งอยา่งใดด้วยอีกได้ 
          มาตรา 527  ถ้าผู้ให้ผกูตนไว้วา่จะชําระหนี เป็นคราว ๆ ทา่นวา่หนี นั นเป็นอนัระงบัสิ นไปเมื อผู้ให้หรือผู้ รับตาย เว้น
แตจ่ะขดักบัเจตนาอนัปรากฏแตม่ลูหนี  
          มาตรา 528  ถ้าทรัพย์สนิซึ งให้นั นมีคา่ภาระติดพนั และผู้ รับละเลยเสยีไมชํ่าระคา่ภาระตดิพนันั นไซร้ ทา่นวา่โดย
เงื อนไขอนัระบไุว้ในกรณีสทิธิเลกิสญัญาตา่งตอบแทนกนันั น ผู้ให้จะเรียกให้สง่ทรัพย์สนิที ให้นั นคืนตามบทบญัญตัิวา่ด้วย
คืนลาภมิควรได้นั นก็ได้  เพียงเทา่ที ควรจะเอาทรัพย์นั นไปใช้ชําระคา่ภาระตดิพนันั น 
          แตส่ทิธิเรียกคืนอนันี ยอ่มเป็นอนัขาดไป ถ้าบคุคลภายนอกเป็นผู้มีสทิธิจะเรียกให้ชําระคา่ภาระติดพนันั น 
          มาตรา 529  ถ้าทรัพย์สนิที ให้มีราคาไมพ่อกบัการที จะชําระคา่ภาระตดิพนัไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับจะต้องชําระแตเ่พียงเทา่
ราคาทรัพย์สนิเทา่นั น 
          มาตรา 530  ถ้าการให้นั นมีคา่ภาระติดพนั ทา่นวา่ผู้ให้จะต้องรับผิดเพื อความชํารุดบกพร่องหรือเพื อการรอนสทิธิ
เช่นเดียวกนักบัผู้ขายแตท่า่นจํากดัไว้วา่ไมเ่กินจํานวนคา่ภาระติดพนั 
          มาตรา 531  อนัผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตผุู้ รับประพฤติเนรคณุนั น ทา่นวา่อาจจะเรียกได้แตเ่พียงใน
กรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  
          (1) ถ้าผู้ รับได้ประทษุร้ายตอ่ผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอยา่งร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา หรือ 
          (2) ถ้าผู้ รับได้ทําให้ผู้ให้เสยีชื อเสยีง หรือหมิ นประมาทผู้ให้อยา่งร้ายแรง หรือ 
          (3) ถ้าผู้ รับได้บอกปัดไมย่อมให้สิ งของจําเป็นเลี ยงชีวิตแกผู่้ให้ในเวลาที ผู้ให้ยากไร้และผู้ รับยงัสามารถจะให้ได้ 
          มาตรา 532  ทายาทของผู้ให้อาจเรียกให้ถอนคืนการให้ได้แตเ่ฉพาะในเหตทีุ ผู้ รับได้ฆา่ผู้ให้ตายโดยเจตนาและไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือได้กีดกนัผู้ให้ไว้มใิห้ถอนคืนการให้ 
          แตว่า่ผู้ให้ได้ฟ้องคดีไว้แล้วอยา่งใดโดยชอบ ทายาทของผู้ให้จะวา่คดีอนันั นตอ่ไปก็ได้ 
          มาตรา 533  เมื อผู้ให้ได้ให้อภยัแก่ผู้ รับในเหตปุระพฤติเนรคณุนั นแล้วก็ดี หรือเมื อเวลาได้ลว่งไปแล้วหกเดือนนบัแต่
เหตเุช่นนั นได้ทราบถงึบคุคลผู้ชอบที จะเรียกถอนคืนการให้ได้นั นก็ดี ทา่นวา่หาอาจจะถอนคืนการให้ได้ไม ่
          อนึ ง ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องคดเีมื อพ้นเวลาสบิปีภายหลงัเหตกุารณ์เช่นวา่นั น 
          มาตรา 534  เมื อถอนคืนการให้ ทา่นให้สง่คืนทรัพย์สนิตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี  วา่ด้วยลาภมิควรได้ 
          มาตรา 535  การให้อนัจะกลา่วตอ่ไปนี   ทา่นวา่จะถอนคืนเพราะเหตเุนรคณุไมไ่ด้ คือ 
          (1) ให้เป็นบําเหน็จสนิจ้างโดยแท้ 
          (2) ให้สิ งที มีคา่ภาระตดิพนั 
          (3) ให้โดยหน้าที ธรรมจรรยา 
          (4) ให้ในการสมรส 
          มาตรา 536  การให้อนัจะให้เป็นผลตอ่เมื อผู้ให้ตายนั น ทา่นให้บงัคบัด้วยบทกฎหมายวา่ด้วยมรดกและพินยักรรม 
 
 
 
 



 
ลักษณะ 4 
เช่าทรัพย์ 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 537  อนัวา่เช่าทรัพย์สนินั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ผู้ให้เช่า ตกลงให้บคุคลอีกคนหนึ งเรียกวา่ผู้
เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สนิอยา่งใดอยา่งหนึ งชั วระยะเวลาอนัมีจํากดั และผู้ เช่าตกลงจะให้คา่เช่าเพื อการนั น 
          มาตรา 538  เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั น ถ้ามิได้มีหลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งหนึ งอยา่งใดลงลายมือชื อฝ่ายที ต้องรับผิด
เป็นสาํคญั ทา่นวา่จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาได้ไม ่ถ้าเชา่มกํีาหนดกวา่สามปีขึ นไป หรือกําหนดตลอดอายขุองผู้ เชา่หรือ
ผู้ให้เชา่ไซร้ หากมิได้ทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที  ทา่นวา่การเชา่นั นจะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีได้แต่
เพียงสามปี 
          มาตรา 539  คา่ฤชาธรรมเนียมทําสญัญาเช่านั น คูส่ญัญาพงึออกใช้เสมอกนัทั งสองฝ่าย 
          มาตรา 540  อนัอสงัหาริมทรัพย์ ทา่นห้ามมิให้เช่ากนัเป็นกําหนดเวลาเกินกวา่สามสบิปี ถ้าได้ทําสญัญากนัไว้เป็น
กําหนดเวลานานกวา่นั น ทา่นก็ให้ลดลงมาเป็นสามสบิปี 
          อนึ งกําหนดเวลาเชา่ดงักลา่วมานี  เมื อสิ นลงแล้วจะตอ่สญัญาอีกก็ได้ แตต้่องอยา่ให้เกินสามสบิปีนบัแตว่นัตอ่
สญัญา 
          มาตรา 541  สญัญาเชา่นั นจะทํากนัเป็นกําหนดวา่ตลอดอายขุองผู้ให้เช่าหรือของผู้ เชา่ก็ให้ทําได้ 
          มาตรา 542  บคุคลหลายคนเรียกเอาสงัหาริมทรัพย์อนัเดียวกนัอาศยัมลูสญัญาเชา่ตา่งราย ทา่นวา่ทรัพย์ตกไปอยู่
ในครอบครองผู้เชา่คนใดก่อนด้วยสญัญาเช่าทรัพย์นั น คนนั นมีสทิธิยิ งกวา่คนอื น ๆ 
          มาตรา 543  บคุคลหลายคนเรียกร้องเอาอสงัหาริมทรัพย์อนัเดียวกนัอาศยัมลูสญัญาเชา่ตา่งราย ทา่นให้วินิจฉยั
ดงัตอ่ไปนี  
          (1) ถ้าการเชา่นั นเป็นประเภทซึ งมิได้บงัคบัไว้โดยกฎหมายวา่ต้องจดทะเบียน  ทา่นให้ถือวา่ผู้ เช่าซึ งได้ทรัพย์สนิไป
ไว้ในครอบครองก่อนด้วยสญัญาเช่าของตนนั นมีสทิธิยิ งกวา่คนอื น ๆ 
          (2) ถ้าการเชา่ทกุ ๆ รายเป็นประเภทซึ งบงัคบัไว้โดยกฎหมายวา่ต้องจดทะเบียน ทา่นให้ถือวา่ผู้ เช่าซึ งได้จดทะเบียน
การเช่าของตนก่อนนั นมีสทิธิยิ งกวา่คนอื น ๆ 
          (3) ถ้าการเชา่มีทั งประเภทซึ งต้องจดทะเบียนและประเภทซึ งไมต้่องจดทะเบียนตามกฎหมายยนักนัอยูไ่ซร้ ทา่นวา่ผู้
เช่าคนที ได้จดทะเบียนการเช่าของตนนั นมีสทิธิยิ งกวา่ เว้นแตผู่้ เช่าคนอื นจะได้ทรัพย์สนินั นไปไว้ในครอบครองด้วยการเช่า
ของตนเสยีก่อนวนัจดทะเบียนนั นแล้ว 
          มาตรา 544  ทรัพย์สนิซึ งเช่านั น ผู้ เชา่จะให้เช่าช่วงหรือโอนสทิธิของตนอนัมใีนทรัพย์สนินั นไมว่า่ทั งหมดหรือแต่
บางสว่นให้แก่บคุคลภายนอก ทา่นวา่หาอาจทําได้ไม ่เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื นในสญัญาเชา่ 
          ถ้าผู้ เชา่ประพฤติฝ่าฝืนบทบญัญตัิอนันี  ผู้ให้เชา่จะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          มาตรา 545  ถ้าผู้ เชา่เอาทรัพย์สนิซึ งตนเช่าไปให้ผู้ อื นเชา่ชว่งอีกทอดหนึ งโดยชอบ ทา่นวา่ผู้ เช่าชว่งยอ่มต้องรับผิด
ตอ่ผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงในกรณีเชน่วา่นี หากผู้ เชา่จะได้ใช้คา่เชา่ให้แก่ผู้ เชา่ไปก่อน ทา่นวา่ผู้ เชา่ชว่งหาอาจจะยกขึ นเป็นข้อ
ตอ่สู้ผู้ ให้เชา่ได้ไม ่



          อนึ งบทบญัญตัิอนันี ไมห้่ามการที ผู้ให้เชา่จะใช้สทิธิของตนตอ่ผู้ เชา่ 
 

หมวด 2 
หน้าที"และความรับผิดของผู้ให้เช่า 

 
          มาตรา 546  ผู้ให้เช่าจําต้องสง่มอบทรัพย์สนิซึ งให้เชา่นั นในสภาพอนัซอ่มแซมดีแล้ว 
          มาตรา 547  ผู้ เช่าต้องเสยีคา่ใช้จ่ายไปโดยความจําเป็นและสมควรเพื อรักษาทรัพย์สนิซึ งเช่านั นเทา่ใด ผู้ให้เช่า
จําต้องชดใช้ให้แก่ผู้ เชา่ เว้นแตค่า่ใช้จ่ายเพื อบํารุงรักษาตามปกตแิละเพื อซอ่มแซมเพียงเลก็น้อย 
          มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าสง่มอบทรัพย์สนิซึ งเชา่นั นโดยสภาพไมเ่หมาะแก่การที จะใช้เพื อประโยชน์ที เชา่มา ผู้ เช่าจะ
บอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          มาตรา 549  การสง่มอบทรัพย์สนิซึ งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีชํารุดบกพร่องและรอนสทิธิก็ดี ผลแหง่
ข้อสญัญาวา่จะไมต้่องรับผิดก็ดี เหลา่นี  ทา่นให้บงัคบัด้วยบทบญัญตัิทั งหลายแหง่ประมวลกฎหมายนี วา่ด้วยการซื อขาย
อนโุลมความตามควร 
          มาตรา 550  ผู้ให้เช่ายอ่มต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องอนัเกิดขึ นในระหวา่งเวลาเชา่ และผู้ให้เชา่ต้องจดัการ
ซอ่มแซมทกุอยา่งบรรดาซึ งเป็นการจําเป็นขึ น เว้นแตก่ารซอ่มแซมชนิดซึ งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีวา่ผู้ เช่าจะพงึต้อง
ทําเอง 
          มาตรา 551  ถ้าความชํารุดบกพร่องแหง่ทรัพย์สนิที เชา่นั นไมเ่ป็นเหตถุึงแก่ผู้ เชา่จะต้องปราศจากการใช้และ
ประโยชน์ และผู้ให้เชา่ยงัแก้ไขได้ไซร้ ผู้ เช่าต้องบอกกลา่วแก่ผู้ให้เช่าให้จดัการแก้ไขความชํารุดบกพร่องนั นก่อน ถ้าและ
ผู้ให้เชา่ไมจ่ดัทําให้คืนดีภายในเวลาอนัสมควรผู้ เช่าจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ หากวา่ความชํารุดบกพร่องนั นร้ายแรงถงึ
สมควรจะทําเช่นนั น 
 

หมวด 3 
หน้าที"และความรับผิดของผู้เช่า 

 
          มาตรา 552  อนัผู้ เช่าจะใช้ทรัพย์สนิที เชา่เพื อการอยา่งอื นนอกจากที ใช้กนัตามประเพณีนิยมปกติ หรือการดงั
กําหนดไว้ในสญัญานั นทา่นวา่หาอาจจะทําได้ไม ่
          มาตรา 553  ผู้ เช่าจําต้องสงวนทรัพย์สนิที เชา่นั นเสมอกบัที วิญUชูนจะพงึสงวนทรัพย์สนิของตนเอง และต้อง
บํารุงรักษาทั งทําการซอ่มแซมเลก็น้อยด้วย 
          มาตรา 554  ถ้าผู้ เชา่กระทําการฝ่าฝืนบทบญัญตัใินมาตรา 552 มาตรา 553 หรือฝ่าฝืนข้อสญัญา ผู้ให้เชา่จะบอก
กลา่วให้ผู้ เชา่ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามบทกฎหมายหรือข้อสญัญานั น ๆ ก็ได้ ถ้าและผู้ เชา่ละเลยเสยีไมป่ฏิบตัิตามทา่นวา่ผู้ให้
เช่าจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          มาตรา 555  ผู้ เช่าจําต้องยอมให้ผู้ให้เชา่หรือตวัแทนของผู้ให้เชา่เข้าตรวจดทูรัพย์สนิที เชา่เป็นครั งคราว ในเวลาและ
ระยะอนัสมควร 
 
 
 



          มาตรา 556  ถ้าในระหวา่งเวลาเช่ามเีหตจุะต้องซอ่มแซมทรัพย์สนิซึ งเช่านั นเป็นการเร่งร้อน และผู้ให้เชา่ประสงค์จะ
ทําการอนัเป็นจําเพื อที จะซอ่มแซมเช่นวา่นั นไซร้ ทา่นวา่ผู้ เช่าจะไมย่อมให้ทํานั นไมไ่ด้ แม้ถึงวา่การนั นจะเป็นความไม่
สะดวกแก่ตน ถ้าการซอ่มแซมเป็นสภาพซึ งต้องกินเวลานานเกินสมควร จนเป็นเหตใุห้ทรัพย์สนินั นไมเ่หมาะแก่การที จะใช้
เพื อประโยชน์ที เช่ามา ผู้ เชา่จะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          มาตรา 557  ในกรณีอยา่งใด ๆ ดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ถ้าทรัพย์สนิที เชา่นั นชํารุดควรที ผู้ให้เช่าจะต้องซอ่มแซมก็ด ี
          (2) ถ้าจะต้องจดัการอยา่งหนึ งอยา่งใดเพื อปัดป้องภยนัตรายแก่ทรัพย์สนินั นก็ด ี
          (3) ถ้าบคุคลภายนอกรุกลํ าเข้ามาในทรัพย์สนิที เช่าหรือเรียกอ้างสทิธิอยา่งใดอยา่งหนึ งเหนือทรัพย์สนินั นก็ดี 
          ในเหตดุั งกลา่วนั นให้ผู้ เช่าแจ้งเหตแุก่ผู้ให้เชา่โดยพลนั เว้นแตผู่้ให้เช่าจะได้ทราบเหตนุั นอยูก่่อนแล้ว 
          ถ้าผู้ เชา่ละเลยเสยีไมป่ฏิบตัิตามบทบญัญตัินี ไซร้ ทา่นวา่ผู้ เช่าจะต้องรับผิดตอ่ผู้ให้เช่าในเมื อผู้ให้เชา่ต้องเสยีหาย
อยา่งใด ๆ เพราะความละเลยชกัช้าของผู้ เชา่นั น 
          มาตรา 558  อนัทรัพย์สนิที เช่านั น ถ้ามิได้รับอนญุาตของผู้ให้เชา่ก่อน ผู้ เช่าจะทําการดดัแปลงหรือตอ่เตมิอยา่งหนึ ง
อยา่งใดหาได้ไม ่ถ้าและผู้ เชา่ทําไปโดยมิได้รับอนญุาตของผู้ให้เชา่เช่นนั นไซร้ เมื อผู้ให้เชา่เรียกร้องผู้ เช่าจะต้องทําให้
ทรัพย์สนินั นกลบัคืนคงสภาพเดมิทั งจะต้องรับผิดตอ่ผู้ให้เช่าในความสญูหายหรือบบุสลายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตก่าร
ดดัแปลงตอ่เตมินั นด้วย 
          มาตรา 559  ถ้าไมม่ีกําหนดโดยสญัญาหรือโดยจารีตประเพณีวา่จะพงึชําระคา่เชา่ ณ เวลาใด ทา่นให้ชําระเมื อสิ น
ระยะเวลาอนัได้ตกลงกําหนดกนัไว้ทกุคราวไป กลา่วคือวา่ถ้าเชา่กนัเป็นรายปีก็พงึชําระคา่เช่าเมื อสิ นปี ถ้าเชา่กนัเป็นราย
เดือนก็พงึชําระคา่เชา่เมื อสิ นเดือน 
          มาตรา 560  ถ้าผู้ เชา่ไมชํ่าระคา่เชา่ ผู้ให้เช่าจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          แตถ้่าคา่เช่านั นจะพงึสง่เป็นรายเดือน หรือสง่เป็นระยะเวลายาวกวา่รายเดอืนขึ นไป ผู้ให้เช่าต้องบอกกลา่วแก่ผู้ เชา่
ก่อนวา่ให้ชําระคา่เช่าภายในเวลาใด ซึ งพงึกําหนดอยา่ให้น้อยกวา่สบิห้าวนั 
          มาตรา 561  ถ้ามิได้ทําหนงัสอืลงลายมือชื อของคูส่ญัญาแสดงไว้ตอ่กนัวา่ทรัพย์สนิที ให้เชา่มีสภาพเป็นอยูอ่ยา่งไร 
ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ เชา่ได้รับทรัพย์สนิที เช่านั นไปโดยสภาพอนัซอ่มแซมดีแล้ว และเมื อสญัญาได้เลกิหรือระงบัลง 
ผู้ เช่าก็ต้องสง่คืนทรัพย์สนิในสภาพเช่นนั น เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ทรัพย์สนินั นมิได้ซอ่มแซมไว้ดใีนขณะที สง่มอบ 
          มาตรา 562  ผู้ เช่าจะต้องรับผิดในความสญูหายหรือบบุสลายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ นแก่ทรัพย์สนิที เช่า เพราะ
ความผิดของผู้เชา่เอง หรือของบคุคลซึ งอยูก่บัผู้ เช่า หรือของผู้เชา่ช่วง 
          แตผู่้ เช่าไมต้่องรับผิดในความสญูหายหรือบบุสลายอนัเกิดแตก่ารใช้ทรัพย์สนินั นโดยชอบ 
          มาตรา 563  คดีอนัผู้ให้เชา่จะฟ้องผู้ เชา่เกี ยวแก่สญัญาเชา่นั นทา่นห้ามมใิห้ฟ้องเมื อพ้นกําหนดหกเดือนนบัแตว่นั
สง่คืนทรัพย์สนิที เชา่ 
 

หมวด 4 
ความระงบัแห่งสัญญาเช่า 

 
          มาตรา 564  อนัสญัญาเชา่นั น ทา่นวา่ยอ่มระงบัไปเมื อสิ นกําหนดเวลาที ได้ตกลงกนัไว้ มิพกัต้องบอกกลา่วก่อน 
          มาตรา 565  การเชา่ถือสวนนั น ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เช่ากนัปีหนึ ง 
          การเชา่นาก็ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เชา่กนัตลอดฤดทํูานาปีหนึ ง 



          มาตรา 566  ถ้ากําหนดเวลาเชา่ไมป่รากฏในความที ตกลงกนัหรือไมพ่งึสนันิษฐานได้ไซร้ ทา่นวา่คูส่ญัญาฝ่ายใดจะ
บอกเลกิสญัญาเชา่ในขณะเมื อสดุระยะเวลาอนัเป็นกําหนดชําระคา่เช่าก็ได้ทกุระยะ แตต้่องบอกกลา่วแก่อีกฝ่ายหนึ งให้
รู้ตวัก่อนชั วกําหนดเวลาชําระคา่เช่าระยะหนึ งเป็นอยา่งน้อยแตไ่มจํ่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้ากวา่สองเดือน 
          มาตรา 567  ถ้าทรัพย์สนิซึ งให้เชา่สญูหายไปทั งหมดไซร้ ทา่นวา่สญัญาเช่าก็ยอ่มระงบัไปด้วย 
          มาตรา 568  ถ้าทรัพย์สนิซึ งให้เชา่สญูหายไปแตเ่พียงบางสว่นและมิได้เป็นเพราะความผิดของผู้ เชา่ ทา่นวา่ผู้ เช่าจะ
เรียกให้ลดคา่เชา่ลงตามสว่นที สญูหายก็ได้ 
          ในกรณีเช่นนี  ถ้าผู้ เชา่ไมส่ามารถใช้สอยทรัพย์สนิสว่นที ยงัคงเหลอือยูน่ั นสาํเร็จประโยชน์ได้ดงัที ได้มุง่หมายเข้าทํา
สญัญาเชา่ไซร้ ทา่นวา่ผู้ เช่าจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          มาตรา 569  อนัสญัญาเชา่อสงัหาริมทรัพย์นั นยอ่มไมร่ะงบัไปเพราะเหตโุอนกรรมสทิธิMทรัพย์สนิซึ งให้เช่า 
          ผู้ รับโอนยอ่มรับไปทั งสทิธิและหน้าที ของผู้ โอนซึ งมีตอ่ผู้ เช่านั นด้วย 
          มาตรา 570  ในเมื อสิ นกําหนดเวลาเชา่ซึ งได้ตกลงกนัไว้นั นถ้าผู้ เชา่ยงัคงครองทรัพย์สนิอยู ่และผู้ให้เช่ารู้ความนั น
แล้วไมท่กัท้วงไซร้ทา่นให้ถือวา่คูส่ญัญาเป็นอนัได้ทําสญัญาใหมต่อ่ไปไมม่ีกําหนดเวลา 
          มาตรา 571  ถ้าสญัญาเชา่ที นาได้เลกิหรือระงบัลง เมื อผู้ เชา่ได้เพาะปลกูข้าวลงแล้วไซร้ ทา่นวา่ผู้ เช่ายอ่มมีสทิธิที 
จะครองนานั นตอ่ไปจนกวา่จะเสร็จการเกี ยวเก็บ แตต้่องเสยีคา่เชา่ 
 

ลักษณะ 5 
เช่าซื �อ 

 
          มาตรา 572  อนัวา่เช่าซื อนั น คือสญัญาซึ งเจ้าของเอาทรัพย์สนิออกให้เช่า และให้คํามั นวา่จะขายทรัพย์สนินั นหรือ
วา่จะให้ทรัพย์สนินั นตกเป็นสทิธิแก่ผู้ เชา่ โดยเงื อนไขที ผู้ เช่าได้ใช้เงินเป็นจํานวนเทา่นั นเทา่นี คราว 
          สญัญาเช่าซื อนั นถ้าไมทํ่าเป็นหนงัสอื ทา่นวา่เป็นโมฆะ 
          มาตรา 573  ผู้ เช่าจะบอกเลกิสญัญาในเวลาใดเวลาหนึ งก็ได้ด้วยสง่มอบทรัพย์สนิกลบัคืนให้แก่เจ้าของโดยเสยี
คา่ใช้จา่ยของตนเอง 
          มาตรา 574  ในกรณีผิดนดัไมใ่ช้เงินสองคราวติด ๆ กนั หรือกระทําผิดสญัญาในข้อที เป็นสว่นสาํคญั เจ้าของ
ทรัพย์สนิจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ ถ้าเช่นนั นบรรดาเงินที ได้ใช้มาแล้วแตก่่อน ให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สนิ และ
เจ้าของทรัพย์สนิชอบที จะกลบัเข้าครองทรัพย์สนินั นได้ด้วย 
          อนึ งในกรณีกระทําผิดสญัญาเพราะผิดนดัไมใ่ช้เงินซึ งเป็นคราวที สดุนั น ทา่นวา่เจ้าของทรัพย์สนิชอบที จะริบบรรดา
เงินที ได้ใช้มาแล้วแตก่่อนและกลบัเข้าครองทรัพย์สนิได้ตอ่เมื อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกําหนดไปอีกงวดหนึ ง 
 

ลักษณะ 6 
จ้างแรงงาน 

 
          มาตรา 575  อนัวา่จ้างแรงงานนั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ลกูจ้าง ตกลงจะทํางานให้แก่บคุคลอีกคน
หนึ ง เรียกวา่นายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สนิจ้างตลอดเวลาที ทํางานให้ 
          มาตรา 576  ถ้าตามพฤตกิารณ์ไมอ่าจจะคาดหมายได้วา่งานนั นจะพงึทําให้เปลา่ไซร้ ทา่นยอ่มถือเอาโดยปริยายวา่
มีคํามั นจะให้สนิจ้าง 



          มาตรา 577  นายจ้างจะโอนสทิธิของตนให้แก่บคุคลภายนอกก็ได้เมื อลกูจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 
          ลกูจ้างจะให้บคุคลภายนอกทํางานแทนตนก็ได้เมื อนายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 
          ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายใดทําการฝ่าฝืนบทบญัญตัินี  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ งจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          มาตรา 578  ถ้าลกูจ้างรับรองโดยแสดงออกชดัหรือโดยปริยายวา่ตนเป็นผู้มีฝีมือพิเศษ หากมาปรากฏวา่ไร้ฝีมือ
เช่นนั นไซร้ ทา่นวา่นายจ้างชอบที จะบอกเลกิสญัญาเสยีได้ 
          มาตรา 579  การที ลกูจ้างขาดงานไปโดยเหตอุนัสมควรและชั วระยะเวลาน้อยพอสมควรนั น ทา่นวา่ไมทํ่าให้
นายจ้างมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 
          มาตรา 580  ถ้าไมม่ีกําหนดโดยสญัญาหรือจารีตประเพณีวา่จะพงึจ่ายสนิจ้างเมื อไร ทา่นวา่พงึจ่ายเมื องานได้ทํา
แล้วเสร็จ ถ้าการจ่ายสนิจ้างนั นได้กําหนดกนัไว้เป็นระยะเวลา ก็ให้พงึจ่ายเมื อสดุระยะเวลาเช่นนั นทกุคราวไป 
          มาตรา 581  ถ้าระยะเวลาที ได้ตกลงวา่จ้างกนันั นสดุสิ นลงแล้วลกูจ้างยงัคงทํางานอยูต่อ่ไปอีก และนายจ้างรู้ดงันั น
ก็ไมท่กัท้วงไซร้ ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่คูส่ญัญาเป็นอนัได้ทําสญัญาจ้างกนัใหมโ่ดยความอยา่งเดยีวกนักบัสญัญา
เดิม แตคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งอาจจะเลกิสญัญาเสยีได้ด้วยการบอกกลา่วตามความในมาตราตอ่ไปนี  
          มาตรา 582  ถ้าคูส่ญัญาไมไ่ด้กําหนดลงไว้ในสญัญาวา่จะจ้างกนันานเทา่ไร ทา่นวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะเลกิสญัญา
ด้วยการบอกกลา่วลว่งหน้าในเมื อถึงหรือก่อนจะถึงกําหนดจ่ายสนิจ้างคราวใดคราวหนึ ง เพื อให้เป็นผลเลกิสญัญากนัเมื อ
ถึงกําหนดจา่ยสนิจ้างคราวถดัไปข้างหน้าก็อาจทําได้แตไ่มจํ่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้ากวา่สามเดือน 
          อนึ งในเมื อบอกกลา่วดงัวา่นี   นายจ้างจะจา่ยสนิจ้างแก่ลกูจ้างเสยีให้ครบจํานวนที จะต้องจา่ยจนถึงเวลาเลกิ
สญัญาตามกําหนดที บอกกลา่วนั นทีเดียว แล้วปลอ่ยลกูจ้างจากงานเสยีในทนัทีก็อาจทําได้ 
          มาตรา 583  ถ้าลกูจ้างจงใจขดัคําสั งของนายจ้างอนัชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนํ่าพาตอ่คาํสั งเช่นวา่นั น
เป็นอาจิณก็ดี ละทิ งการงานไปเสยีก็ดี กระทําความผิดอยา่งร้ายแรงก็ดี หรือทําประการอื นอนัไมส่มแก่การปฏิบตัิหน้าที 
ของตนให้ลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริตก็ดี ทา่นวา่นายจ้างจะไลอ่อกโดยมิพกัต้องบอกกลา่วลว่งหน้าหรือให้สนิไหม
ทดแทนก็ได้ 
          มาตรา 584  ถ้าจ้างแรงงานรายใดมีสาระสาํคญัอยูที่ ตวับคุคลผู้ เป็นนายจ้าง ทา่นวา่สญัญาจ้างเช่นนั นยอ่มระงบัไป
ด้วยมรณะแหง่นายจ้าง 
          มาตรา 585  เมื อการจ้างแรงงานสดุสิ นลงแล้ว  ลกูจ้างชอบที จะได้รับใบสาํคญัแสดงวา่ลกูจ้างนั นได้ทํางานมานาน
เทา่ไร่และงานที ทํานั นเป็นงานอยา่งไร 
          มาตรา 586  ถ้าลกูจ้างเป็นผู้ซึ งนายจ้างได้จ้างเอามาแตต่า่งถิ นโดยนายจ้างออกเงินคา่เดินทางให้ไซร้ เมื อการจ้าง
แรงงานสดุสิ นลงและถ้ามิได้กําหนดกนัไว้เป็นอยา่งอื นในสญัญาแล้ว ทา่นวา่นายจ้างจําต้องใช้เงินคา่เดินทางขากลบัให้ 
แตจ่ะต้องเป็นดงัตอ่ไปนี  คือ 
          (1) สญัญามิได้เลกิหรือระงบัเพราะการกระทําหรือความผิดของลกูจ้าง และ 
          (2) ลกูจ้างกลบัไปยงัถิ นที ได้จ้างเอามาภายในเวลาอนัสมควร 
 

ลักษณะ 7 
จ้างทาํของ 

 
          มาตรา 587  อนัวา่จ้างทําของนั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ผู้ รับจ้าง ตกลงจะทําการงานสิ งใดสิ งหนึ งจน
สาํเร็จให้แก่บคุคลอีกคนหนึ ง เรียกวา่ผู้วา่จ้าง และผู้วา่จ้างตกลงจะให้สนิจ้างเพื อผลสาํเร็จแหง่การที ทํานั น 



          มาตรา 588  เครื องมือตา่ง ๆสาํหรับใช้ทําการงานให้สาํเร็จนั นผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหา 
          มาตรา 589  ถ้าสมัภาระสาํหรับทําการงานที กลา่วนั นผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหา ทา่นวา่ต้องจดัหาชนิดที ด ี
          มาตรา 590  ถ้าสมัภาระนั นผู้วา่จ้างเป็นผู้จดัหามาสง่ ทา่นให้ผู้ รับจ้างใช้สมัภาระด้วยความระมดัระวงัและประหยดั
อยา่ให้เปลอืงเสยีเปลา่เมื อทําการงานสาํเร็จแล้ว มีสมัภาระเหลอือยูก็่ให้คืนแก่ผู้วา่จ้าง 
          มาตรา 591  ถ้าความชํารุดบกพร่องหรือความชกัช้าในการที ทํานั นเกิดขึ นเพราะสภาพแหง่สมัภาระซึ งผู้วา่จ้างสง่ให้
ก็ดี เพราะคําสั งของผู้วา่จ้างก็ดี ทา่นวา่ผู้ รับจ้างไมต้่องรับผิด เว้นแตจ่ะได้รู้อยูแ่ล้ววา่สมัภาระนั นไมเ่หมาะ หรือวา่คําสั งนั น
ไมถ่กูต้องและมิได้บอกกลา่วตกัเตือน 
          มาตรา 592  ผู้ รับจ้างจําต้องยอมให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างตรวจตราการงานได้ตลอดเวลาที ทําอยูน่ั น 
          มาตรา 593  ถ้าผู้ รับจ้างไมเ่ริ มทําการในเวลาอนัควร หรือทําการชกัช้าฝ่าฝืนข้อกําหนดแหง่สญัญาก็ดี หรือทําการ
ชกัช้าโดยปราศจากความผิดของผู้วา่จ้าง จนอาจคาดหมายลว่งหน้าได้วา่การนั นจะไมส่าํเร็จภายในกําหนดเวลาที ได้ตกลง
กนัไว้ก็ดี ผู้วา่จ้างชอบที จะเลกิสญัญาเสยีได้ มิพกัต้องรอคอยให้ถึงเวลากําหนดสง่มอบของนั นเลย 
          มาตรา 594  ถ้าในระหวา่งเวลาที ทําการอยูน่ั นเป็นวิสยัจะคาดหมายลว่งหน้าได้แนน่อนวา่ การที ทํานั นจะสาํเร็จ
อยา่งบกพร่องหรือจะเป็นไปในทางอนัฝ่าฝืนข้อสญัญาเพราะความผิดของผู้ รับจ้างไซร้ ผู้วา่จ้างจะบอกกลา่วให้ผู้ รับจ้าง
แก้ไขสิ งที บกพร่องให้คืนดี หรือทําการให้เป็นไปตามสญัญา ภายในเวลาอนัสมควรซึ งกําหนดให้ในคําบอกกลา่วนั นก็ได้ ถ้า
และคลาดกําหนดนั นไปทา่นวา่ผู้วา่จ้างชอบที จะเอาการนั นให้บคุคลภายนอกซอ่มแซมหรือทําตอ่ไปได้ซึ งผู้ รับจ้างจะต้อง
เสี ยงความเสยีหายและออกคา่ใช้จ่ายทั งสิ น 
          มาตรา 595  ถ้าผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาสมัภาระไซร้ ความรับผิดของผู้ รับจ้างในการบกพร่องนั น ทา่นให้บงัคบัด้วยบท
แหง่ประมวลกฎหมายนี  ลกัษณะซื อขาย 
          มาตรา 596  ถ้าผู้ รับจ้างสง่มอบการที ทําไมท่นัเวลาที ได้กําหนดไว้ในสญัญาก็ดี หรือถ้าไมไ่ด้กําหนดเวลาไว้ใน
สญัญาเมื อลว่งพ้นเวลาอนัควรแก่เหตก็ุดี ผู้วา่จ้างชอบที จะลดสนิจ้างลง หรือถ้าสาระสาํคญัแหง่สญัญาอยูที่ เวลา ก็ชอบที 
จะเลกิสญัญาได้ 
          มาตรา 597  ถ้าผู้วา่จ้างยอมรับมอบการที ทํานั นแล้วโดยมไิด้อิดเอื อน ผู้ รับจ้างก็ไมต้่องรับผิดเพื อการที สง่มอบเนิ น
ช้า 
          มาตรา 598  ถ้าผู้วา่จ้างยอมรับมอบการที ทํานั นแล้วทั งชํารุดบกพร่องมิได้อิดเอื อนโดยแสดงออกชดัหรือโดยปริยาย 
ผู้ รับจ้างก็ไมต้่องรับผิดเว้นแตค่วามชํารุดบกพร่องนั นเป็นเช่นจะไมพ่งึพบได้ในขณะเมื อรับมอบ หรือผู้ รับจ้างได้ปิดบงั
ความนั นเสยี 
          มาตรา 599  ในกรณีที สง่มอบเนิ นช้าไปก็ดี หรือสง่มอบการที ทําชํารุดบกพร่องก็ดี ทา่นวา่ผู้วา่จ้างชอบที จะยดึหนว่ง
สนิจ้างไว้ได้ เว้นแตผู่้ รับจ้างจะให้ประกนัตามสมควร 
          มาตรา 600  ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื นในสญัญาไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดเพื อการที ทําชํารุดบกพร่อง 
เพียงแตที่ ปรากฏขึ นภายในปีหนึ งนบัแตว่นัสง่มอบ หรือที ปรากฏขึ นภายในห้าปี ถ้าการที ทํานั นเป็นสิ งปลกูสร้างกบัพื นดิน 
นอกจากเรือนโรงทําด้วยเครื องไม้ 
          แตข้่อจํากดันี ทา่นมิให้ใช้บงัคบัเมื อปรากฏวา่ผู้ รับจ้างได้ปิดบงัความชํารุดบกพร่องนั น 
          มาตรา 601  ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องผู้ รับจ้างเมื อพ้นปีหนึ ง นบัแตว่นัการชํารุดบกพร่องได้ปรากฏขึ น 
          มาตรา 602  อนัสนิจ้างนั นพงึใช้ให้เมื อรับมอบการที ทํา 



          ถ้าการที ทํานั นมีกําหนดวา่จะสง่รับกนัเป็นสว่น ๆ และได้ระบจํุานวนสนิจ้างไว้เป็นสว่น ๆ ไซร้ ทา่นวา่พงึใช้สนิจ้าง
เพื อการแตล่ะสว่นในเวลารับเอาสว่นนั น 
          มาตรา 603  ถ้าผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาสมัภาระ และการที จ้างทํานั นพงัทลายหรือบบุสลายลงก่อนได้สง่มอบกนั
ถกูต้องไซร้ ทา่นวา่ความวินาศอนันั นตกเป็นพบัแก่ผู้วา่จ้าง หากความวินาศนั นมิได้เป็นเพราะการกระทําของผู้ รับจ้าง 
          ในกรณีเช่นวา่นี  สนิจ้างก็เป็นอนัไมต้่องใช้ 
          มาตรา 604  ถ้าผู้วา่จ้างเป็นผู้จดัหาสมัภาระ และการที จ้างทํานั นพงัทลายหรือบบุสลายลงก่อนได้สง่มอบกนั
ถกูต้องไซร้ ทา่นวา่ความวินาศนั นตกเป็นพบัแก่ผู้วา่จ้าง หากความวินาศนั นมิได้เป็นเพราะการกระทําของผู้ รับจ้าง 
          ในกรณีเช่นวา่นี  สนิจ้างก็เป็นอนัไมต้่องใช้ เว้นแตค่วามวินาศนั นเป็นเพราะการกระทําของผู้วา่จ้าง 
          มาตรา 605  ถ้าการที จ้างยงัทําไมแ่ล้วเสร็จอยูต่ราบใด ผู้วา่จ้างอาจบอกเลกิสญัญาได้ เมื อเสยีคา่สนิไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ รับจ้างเพื อความเสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตก่ารเลกิสญัญานั น 
          มาตรา 606  ถ้าสาระสาํคญัแหง่สญัญาอยูที่ ความรู้ความสามารถของตวัผู้ รับจ้างและผู้ รับจ้างตายก็ดี หรือตกเป็นผู้
ไมส่ามารถทําการที รับจ้างนั นตอ่ไปได้ด้วยมใิชเ่พราะความผิดของตนก็ดี ทา่นวา่สญัญานั นยอ่มเป็นอนัสิ นลง 
          ถ้าและการสว่นที ได้ทําขึ นแล้วนั นเป็นประโยชน์แก่ผู้วา่จ้างไซร้ทา่นวา่ผู้วา่จ้างจําต้องรับเอาไว้และใช้สนิจ้างตาม
สมควรแก่สว่นนั น ๆ 
          มาตรา 607  ผู้ รับจ้างจะเอาการที รับจ้างทั งหมดหรือแบง่การแตบ่างสว่นไปให้ผู้ รับจ้างช่วงทําอีกทอดหนึ งก็ได้ เว้น
แตส่าระสาํคญัแหง่สญัญานั นจะอยูที่ ความรู้ความสามารถของตวัผู้ รับจ้าง แตผู่้ รับจ้างคงต้องรับผิดเพื อความประพฤติ
หรือความผิดอยา่งใด ๆ ของผู้ รับจ้างช่วง 
 

ลักษณะ 8 
รับขน 

 
          มาตรา 608  อนัวา่ผู้ขนสง่ภายในความหมายแหง่กฎหมายลกัษณะนี คือบคุคลผู้ รับขนสง่ของหรือคนโดยสารเพื อ
บําเหน็จเป็นทางค้าปกติของตน 
          มาตรา 609  การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที ของกรมรถไฟหลวงแหง่กรุงสยาม และการขนไปรษณียภณัฑ์ใน
หน้าที กรมไปรษณีย์โทรเลขนั น ทา่นให้บงัคบัตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัสาํหรับทบวงการนั น ๆ 
          รับขนของทางทะเล ทา่นให้บงัคบัตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัวา่ด้วยการนั น 
 

หมวด 1 
รับขนของ 

 
          มาตรา 610  อนับคุคลผู้ ทําความตกลงกบัผู้ขนสง่เพื อให้ขนของสง่ไปนั น เรียกวา่ผู้สง่ หรือผู้ตราสง่ 
          บคุคลผู้ซึ งเขาสง่ของไปถึงนั น เรียกวา่ผู้ รับตราสง่ 
          บําเหน็จอนัจะต้องจ่ายให้เพื อการขนสง่ของนั น เรียกวา่คา่ระวางพาหนะ 
          มาตรา 611  อนัวา่อปุกรณ์แหง่คา่ระวางพาหนะนั น ได้แกค่า่ใช้จา่ยอยา่งใด ๆ ตามจารีตประเพณีอนัผู้ขนสง่ได้เสยี
ไปโดยควรในระหวา่งขนสง่ 
 



          มาตรา 612  ถ้าผู้ขนสง่เรียกเอาใบกํากบัของ ผู้สง่ต้องทําให้ 
          ใบกํากบัของนั นต้องแสดงรายการตอ่ไปนี  คือ 
          (1) สภาพและนํ าหนกั หรือขนาดแหง่ของที สง่ กบัสภาพ จํานวนและเครื องหมายแหง่หีบหอ่ 
          (2) ตําบลที กําหนดให้สง่ 
          (3) ชื อหรือยี ห้อ และสาํนกัของผู้ รับตราสง่ 
          (4) ตําบลและวนัที ออกใบกํากบัของนั น 
          อนึ งใบกํากบัของนั นต้องลงลายมือชื อผู้สง่เป็นสาํคญั 
          มาตรา 613  ถ้าผู้สง่เรียกเอาใบตราสง่ ผู้ขนสง่ก็ต้องทําให้ 
           ใบตราสง่นั นต้องแสดงรายการตอ่ไปนี  คือ 
          (1) รายการดงักลา่วไว้ในมาตรา 612 อนมุาตรา 1,2 และ 3 
          (2) ชื อหรือยี ห้อของผู้สง่ 
          (3) จํานวนคา่ระวางพาหนะ 
          (4) ตําบลและวนัที ออกใบตราสง่ 
          อนึ งใบตราสง่นั นต้องลงลายมือชื อผู้ขนสง่เป็นสาํคญั 
          มาตรา 614  แม้วา่ใบตราสง่จะได้ออกให้แก่บคุคลผู้ใดโดยนามก็ตาม ทา่นวา่ยอ่มสลกัหลงัโอนให้กนัได้ เว้นแตจ่ะมี
ข้อห้ามการสลกัหลงัไว้ 
          มาตรา 615  ถ้าได้ทําใบตราสง่ให้แก่กนั ทา่นวา่ของนั นจะรับมอบเอาไปได้ตอ่เมื อเวนคืนใบตราสง่ หรือเมื อผู้ รับตรา
สง่ให้ประกนัตามควร 
          มาตรา 616  ผู้ขนสง่จะต้องรับผิดในการที ของอนัเขาได้มอบหมายแก่ตนนั นสญูหายหรือบบุสลายหรือสง่มอบชกัช้า 
เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่การสญูหายหรือบบุสลายหรือชกัช้านั นเกิดแตเ่หตสุดุวิสยั หรือเกิดแตส่ภาพแหง่ของนั นเองหรือเกิด
เพราะความผิดของผู้สง่ของหรือผู้ รับตราสง่ 
          มาตรา 617  ผู้ขนสง่จะต้องรับผิดในการที ของสญูหายหรือบบุสลายหรือสง่ชกัช้า อนัเกิดแตค่วามผิดของผู้ขนสง่คน
อื น หรือบคุคลอื นซึ งตนหากได้มอบหมายของนั นไปอีกทอดหนึ ง 
          มาตรา 618  ถ้าของนั นได้สง่ไปโดยมีผู้ขนสง่หลายคนหลายทอดทา่นวา่ผู้ขนสง่ทั งนั นจะต้องรับผิดร่วมกนัในการ
สญูหาย บบุสลาย หรือสง่ชกัช้า 
          มาตรา 619  ถ้าของเป็นสภาพอนัจะก่อให้เกิดอนัตรายได้ หรือเป็นสภาพเกลอืกจะก่อให้เกิดเสยีหายแก่บคุคลหรือ
ทรัพย์สนิไซร้ ผู้สง่ต้องแสดงสภาพแหง่ของนั นไว้ก่อนทําสญัญา ถ้ามิได้ทําเช่นนั นผู้สง่จะต้องรับผิดในการเสยีหายไมว่า่
อยา่งใด ๆ อนัเกิดแตข่องนั น 
          มาตรา 620  ผู้ขนสง่ไมต้่องรับผิดในเงินทองตรา ธนบตัร  ธนาคารบตัร ตัTวเงิน พนัธบตัร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้  ประทวน
สนิค้า อญัมณี และของมีคา่อยา่งอื น ๆ หากมิได้รับบอกราคาหรือสภาพแหง่ของไว้ในขณะที สง่มอบแก่ตน 
          แตถ้่าของนั นได้บอกราคา ทา่นวา่ความรับผิดของผู้ขนสง่ก็ยอ่มจํากดัเพียงไมเ่กินราคาที บอก 
          มาตรา 621  คา่สนิไหมทดแทนในการสง่มอบของชกัช้านั นทา่นห้ามมิให้คดิเกินกวา่จํานวนเช่นจะพงึกําหนดให้ใน
เหตขุองสญูหายสิ นเชิง 
          มาตรา 622  ของถึงเมื อใด ผู้ขนสง่ต้องบอกกลา่วแก่ผู้ รับตราสง่ 



          มาตรา 623  ความรับผิดของผู้ขนสง่ยอ่มสดุสิ นลงในเมื อผู้ รับตราสง่ได้รับเอาของไว้แล้วโดยไมอิ่ดเอื อน และได้ใช้
คา่ระวางพาหนะกบัทั งอปุกรณ์เสร็จแล้ว 
          แตค่วามที กลา่วนี ทา่นมิให้ใช้บงัคบัในกรณีที ของสญูหายหรือบบุสลายเห็นไมไ่ด้แตส่ภาพภายนอกแหง่ของนั น หาก
วา่ได้บอกกลา่วความสญูหายหรือบบุสลายแก่ผู้ขนสง่ภายในแปดวนันบัแตว่นัสง่มอบ 
          อนึ งบทบญัญตัิทั งหลายนี ทา่นมิให้ใช้บงัคบัในกรณีที มีการทจุริตหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงอนัจะปรับเอา
เป็นความผิดของผู้ขนสง่ได้ 
          มาตรา 624  ในข้อความรับผิดของผู้ขนสง่ในการที ของสญูหายหรือบบุสลายหรือสง่ชกัช้านั น ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องเมื อ
พ้นกําหนดปีหนึ งนบัแตส่ง่มอบ หรือปีหนึ งนบัแตว่นัที ควรจะได้สง่มอบ เว้นแตใ่นกรณีที มีการทจุริต 
          มาตรา 625  ใบรับ ใบตราสง่ หรือเอกสารอื น ๆ ทํานองนั นก็ดีซึ งผู้ขนสง่ออกให้แก่ผู้สง่นั น ถ้ามีข้อความยกเว้นหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้ขนสง่ประการใด ทา่นวา่ความนั นเป็นโมฆะ เว้นแตผู่้สง่จะได้แสดงความตกลงด้วยชดัแจ้งในการ
ยกเว้นหรือจํากดัความรับผิดเช่นวา่นั น 
          มาตรา 626  ตราบใดของยงัอยูใ่นมือผู้ขนสง่ ตราบนั นผู้สง่ หรือถ้าได้ทําใบตราสง่ ผู้ทรงใบตราสง่นั น อาจจะให้ผู้
ขนสง่งดการสง่ของนั นไปหรือให้สง่กลบัคืน หรือให้จดัการแก่ของนั นเป็นอยา่งอื นประการใดก็ได้ 
          ในเหตเุช่นนี  ผู้ขนสง่ชอบที จะได้รับเงินคา่ระวางพาหนะตามสว่นแหง่ระยะทางที ได้จดัการขนสง่ไปแล้ว กบัทั ง 
คา่ใช้จา่ยอื น ๆ ที ต้องเสยีไปเพราะเหตทีุ บอกงดหรือเพราะสง่ของกลบัคืน หรือเพราะจดัการเป็นประการอื นนั น 
          มาตรา 627  เมื อของถึงตาํบลที กําหนดให้สง่ และผู้ รับตราสง่ได้เรียกให้สง่มอบแล้ว ทา่นวา่แตน่ั นไปสทิธิทั งหลาย
ของผู้สง่อนัเกิดแตส่ญัญารับขนนั นยอ่มตกไปได้แก่ผู้ รับตราสง่ 
          มาตรา 628  ถ้าวา่ของสญูหายไปเพราะเหตสุดุวิสยั ทา่นวา่ผู้ขนสง่ไมม่ีสทิธิจะได้เงินคา่ระวางพาหนะ ถ้าและได้รับ
ไปไว้ก่อนแล้วเทา่ใดต้องสง่คืนจงสิ น 
          มาตรา 629  ถ้าผู้ขนสง่คนใดสง่มอบของเสยีแตก่่อนได้รับคา่ระวางพาหนะและอปุกรณ์ไซร้ ทา่นวา่ผู้ขนสง่คนนั น
ยงัคงต้องรับผิดตอ่ผู้ขนสง่ก่อน ๆ ตนเพื อคา่ระวางพาหนะและอปุกรณ์ซึ งยงัค้างชําระแก่เขา 
          มาตรา 630  ผู้ขนสง่ชอบที จะยดึหนว่งเอาของไว้ก่อนได้ตามที จําเป็นเพื อประกนัการใช้เงินคา่ระวางพาหนะและ
อปุกรณ์ 
          มาตรา 631  ถ้าหาตวัผู้ รับตราสง่ไมพ่บก็ดี หรือถ้าผู้ รับตราสง่บอกปัดไมย่อมรับมอบของก็ด ีผู้ขนสง่ต้องบอกกลา่ว
ไปยงัผู้สง่ทนัที และถามเอาคําสั งของผู้สง่ 
          ถ้าหากวา่พฤติการณ์ขดัขวางไมส่ามารถจะทําได้ดงันี ก็ดี หรือถ้าผู้สง่ละเลยเสยีไมส่ง่คาํสั งมาในเวลาอนัควรก็ดี 
หรือสง่มาเป็นคําสั งอนัไมอ่าจปฏิบตัิให้เป็นไปได้ก็ดี ทา่นวา่ผู้ขนสง่มีอํานาจที จะเอาของไปฝากไว้ ณ สาํนกังานฝากทรัพย์
ได้ 
          ถ้าของนั นเป็นลหภุณัฑ์ของสดเสยีได้ และการหนว่งช้าไว้ยอ่มเป็นการเสี ยงความเสยีหายก็ดี หรือถ้าราคาของนั นดู
ไมน่า่จะคุ้มคา่ระวางพาหนะและอปุกรณ์ก็ดี ผู้ขนสง่จะเอาของนั นออกขายทอดตลาดเสยีก็ได้ 
          อนึ งการเอาของไปฝากหรือเอาออกขายทอดตลาดเช่นวา่นั นผู้ขนสง่ต้องบอกกลา่วแก่ผู้สง่หรือผู้ รับตราสง่มิให้ชกัช้า 
เว้นแตไ่มส่ามารถจะทําได้ ถ้าและผู้ขนสง่ละเลยเสยีไมบ่อกกลา่วไซร้ ทา่นวา่จะต้องรับผิดใช้คา่เสยีหาย 
          มาตรา 632  เมื อเอาของออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินจํานวนสทุธิเทา่ใด ให้ผู้ขนสง่หกัเอาไว้เป็นเงินคา่ระวาง
พาหนะและคา่อปุกรณ์ ถ้าและยงัมีเงินเหลอือยูอี่กเทา่ใดต้องสง่มอบให้แก่บคุคลผู้ควรที จะได้เงินนั นโดยพลนั 



          มาตรา 633  ถ้าของนั นได้ขนสง่ไปโดยมีผู้ขนสง่หลายคนหลายทอดทา่นวา่ผู้ขนสง่ทอดหลงัที สดุอาจใช้สทิธิ
ดงักลา่วไว้ในมาตรา 630,631,632 นั นในการเรียกคา่ระวางพาหนะและอปุกรณ์อนัค้างชําระแก่ผู้ขนสง่ทั วทกุคนได้ 
 

หมวด 2 
รับขนคนโดยสาร 

 
          มาตรา 634  ผู้ขนสง่จะต้องรับผิดตอ่คนโดยสารในความเสยีหายอนัเกิดแกต่วัเขา หรือในความเสื อมเสยีอยา่งใด ๆ 
อนัเป็นผลโดยตรงแตก่ารที ต้องชกัช้าในการขนสง่ เว้นแตก่ารเสยีหายหรือชกัช้านั นเกิดแตเ่หตสุดุวสิยัหรือเกิดแตค่วามผิด
ของคนโดยสารนั นเอง 
          มาตรา 635  เครื องเดินทางหากได้มอบหมายแก่ผู้ขนสง่ทนัเวลาทา่นวา่ต้องสง่มอบในขณะคนโดยสารถงึ 
          มาตรา 636   ถ้าคนโดยสารไมรั่บมอบเครื องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ งนบัแตว่นัเครื องเดินทางนั นถงึไซร้ 
ผู้ขนสง่อาจเอาออกขายทอดตลาดเสยีได้ 
          ถ้าเครื องเดินทางนั นมีสภาพเป็นของสดของเสยีได้ ผู้ขนสง่อาจเอาออกขายทอดตลาดได้ เมื อของนั นถึงแล้วรออยู่
ลว่งเวลากวา่ยี สบิสี ชั วโมง 
          บทบญัญตัิในมาตรา 632 นั น  ทา่นให้ใช้บงัคบัแกค่ดีดงัวา่นี ด้วยอนโุลมตามควร 
          มาตรา 637  สทิธิและความรับผิดของผู้ขนสง่เพื อเครื องเดินทางอนัได้มอบหมายแก่ผู้ขนสง่นั น แม้ผู้ขนสง่จะมิได้คิด
เอาคา่ขนสง่ตา่งหากก็ตาม ทา่นให้บงัคบัตามความในหมวด 1 
          มาตรา 638  ผู้ขนสง่ไมต้่องรับผิดในเครื องเดินทางซึ งตนมิได้รับมอบหมาย เว้นแตเ่มื อเครื องเดินทางนั นสญูหาย
หรือบบุสลายไปเพราะความผิดของผู้ขนสง่หรือลกูจ้างของผู้ขนสง่ 
          มาตรา 639  ตัTว ใบรับ หรือเอกสารอื นทํานองเช่นวา่นี อนัผู้ขนสง่ได้สง่มอบแกค่นโดยสารนั น หากมีข้อความยกเว้น
หรือจํากดัความรับผิดของผู้ขนสง่อยา่งใด ๆ ทา่นวา่ข้อความนั นเป็นโมฆะ เว้นแตค่นโดยสารจะได้ตกลงด้วยชดัแจ้งในการ
ยกเว้นหรือจํากดัความรับผิดเช่นนั น 
 

ลักษณะ 9 
ยมื 
 

หมวด 1 
ยมืใช้คงรูป 

 
          มาตรา 640  อนัวา่ยมืใช้คงรูปนั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ผู้ให้ยืม ให้บคุคลอีกคนหนึ ง เรียกวา่ผู้ยมื ใช้
สอยทรัพย์สนิสิ งใดสิ งหนึ งได้เปลา่และผู้ยืมตกลงวา่จะคืนทรัพย์สนินั น เมื อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว 
          มาตรา 641  การให้ยมืใช้คงรูปนั น ทา่นวา่ยอ่มบริบรูณ์ตอ่เมื อสง่มอบทรัพย์สนิซึ งให้ยืม 
          มาตรา 642  คา่ฤชาธรรมเนียมในการทําสญัญาก็ดี คา่สง่มอบและคา่สง่คืนทรัพย์สนิซึ งยืมก็ดี ยอ่มตกแก่ผู้ยมืเป็น
ผู้ เสยี 
 
 



          มาตรา 643  ทรัพย์สนิซึ งยืมนั น ถ้าผู้ยมืเอาไปใช้การอยา่งอื นนอกจากการอนัเป็นปกติแก่ทรัพย์สนินั น หรือนอกจาก
การอนัปรากฏในสญัญาก็ดี  เอาไปให้บคุคลภายนอกใช้สอยก็ดี เอาไปไว้นานกวา่ที ควรจะเอาไว้ก็ดี ทา่นวา่ผู้ยืมจะต้องรับ
ผิดในเหตทุรัพย์สนินั นสญูหายหรือบบุสลายไปอยา่งหนึ งอยา่งใด แม้ถึงจะเป็นเพราะเหตสุดุวิสยั เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ถึง
อยา่งไร ๆ ทรัพย์สนินั นก็คงจะต้องสญูหายหรือบบุสลายอยูน่ั นเอง 
          มาตรา 644  ผู้ยืมจําต้องสงวนทรัพย์สนิซึ งยืมไปเหมือนเชน่วิญUชูนจะพงึสงวนทรัพย์สนิของตนเอง 
          มาตรา 645  ในกรณีทั งหลายดงักลา่วไว้ในมาตรา 643 นั นก็ดี หรือถ้าผู้ยมืประพฤติฝ่าฝืนตอ่ความในมาตรา 644 ก็
ดี ผู้ให้ยืมจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          มาตรา 646  ถ้ามิได้กําหนดเวลากนัไว้ ทา่นให้คืนทรัพย์สนิที ยืมเมื อผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์สนินั นเสร็จแล้วตามการอนั
ปรากฏในสญัญา แตผู่้ให้ยืมจะเรียกคืนก่อนนั นก็ได้เมื อเวลาได้ลว่งไปพอแก่การที ผู้ยืมจะได้ใช้สอยทรัพย์สนินั นเสร็จแล้ว 
          ถ้าเวลาก็มิได้กําหนดกนัไว้ ทั งในสญัญาก็ไมป่รากฏวา่ยืมไปใช้เพื อการใดไซร้ ทา่นวา่ผู้ให้ยมืจะเรียกของคืนเมื อไร 
ก็ได้ 
          มาตรา 647  คา่ใช้จา่ยอนัเป็นปรกติแกก่ารบํารุงรักษาทรัพย์สนิซึ งยมืนั นผู้ยืมต้องเป็นผู้ เสยี 
          มาตรา 648 อนัการยืมใช้คงรูป ยอ่มระงบัสิ นไปด้วยมรณะแหง่ผู้ยืม 
          มาตรา 649  ในข้อความรับผิดเพื อเสยีคา่ทดแทนอนัเกี ยวกบัการยืมใช้คงรูปนั น ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องเมื อพ้นเวลาหก
เดือนนบัแตว่นัสิ นสญัญา 
 

หมวด 2 
ยมืใช้สิ �นเปลอืง 

 
          มาตรา 650  อนัวา่ยมืใช้สิ นเปลอืงนั น คือสญัญาซึ งผู้ให้ยืมโอนกรรมสทิธิMในทรัพย์สนิชนิดใช้ไปสิ นไปนั นเป็น
ปริมาณมีกําหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงวา่จะคืนทรัพย์สนิเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเชน่เดียวกนัให้แทน
ทรัพย์สนิซึ งให้ยืมนั น 
          สญัญานี ยอ่มบริบรูณ์ตอ่เมื อสง่มอบทรัพย์สนิที ยืม 
          มาตรา 651  คา่ฤชาธรรมเนียมในการทําสญัญาก็ดี คา่สง่มอบและสง่คืนทรัพย์สนิซึ งยืมก็ด ียอ่มตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้
เสยี 
          มาตรา 652  ถ้าในสญัญาไมม่ีกําหนดเวลาให้คืนทรัพย์สนิซึ งยมืไป  ผู้ให้ยืมจะบอกกลา่วแก่ผู้ยืมให้คืนทรัพย์สนิ
ภายในเวลาอนัควร ซึ งกําหนดให้ในคําบอกกลา่วนั นก็ได้ 
          มาตรา 653  การกู้ยมืเงินกวา่ห้าสบิบาทขึ นไปนั น ถ้ามิได้มีหลกัฐานแหง่การกู้ยมืเป็นหนงัสอือยา่งใดอยา่งหนึ งลง
ลายมือชื อผู้ยืมเป็นสาํคญั ทา่นวา่จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาได้ไม ่
          ในการกู้ยืมเงินมีหลกัฐานเป็นหนงัสอืนั น ทา่นวา่จะนําสบืการใช้เงินได้ตอ่เมื อมีหลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งใดอยา่ง
หนึ งลงลายมือชื อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอนัเป็นหลกัฐานแหง่การกู้ยืมนั นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงใน
เอกสารนั นแล้ว 
          มาตรา 654  ทา่นห้ามมใิห้คิดดอกเบี ยเกินร้อยละสบิห้าตอ่ปี ถ้าในสญัญากําหนดดอกเบี ยเกินกวา่นั น ก็ให้ลดลงมา
เป็นร้อยละสบิห้าตอ่ปี 



          มาตรา 655  ทา่นห้ามมใิห้คิดดอกเบี ยในดอกเบี ยที ค้างชําระ แตท่วา่เมื อดอกเบี ยค้างชําระไมน้่อยกวา่ปีหนึ ง 
คูส่ญัญากู้ยมืจะตกลงกนัให้เอาดอกเบี ยนั นทบเข้ากบัต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี ยในจํานวนเงินที ทบเข้ากนันั นก็ได้ แตก่าร
ตกลงเช่นนั นต้องทําเป็นหนงัสอื 
          สว่นประเพณีการค้าขายที คํานวณดอกทบต้นในบญัชีเดินสะพดัก็ดี ในการค้าขายอยา่งอื นทํานองเช่นวา่นี ก็ดี หาอยู่
ในบงัคบัแหง่บทบญัญตัซิึ งกลา่วมาในวรรคก่อนนั นไม ่
          มาตรา 656  ถ้าทําสญัญากู้ยมืเงินกนั และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ งของหรือทรัพย์สนิอยา่งอื นแทนจํานวนเงินนั นไซร้ 
ทา่นให้คดิเป็นหนี เงินค้างชําระโดยจํานวนเทา่กบัราคาท้องตลาดแหง่สิ งของหรือทรัพย์สนินั นในเวลาและ ณ สถานที สง่
มอบ 
          ถ้าทําสญัญากู้ยืมเงินกนั และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ งของหรือทรัพย์สนิอยา่งอื นเป็นการชําระหนี แทนเงินที กู้ยืมไซร้ 
หนี อนัระงบัไปเพราะการชําระเชน่นั น ทา่นให้คิดเป็นจํานวนเทา่กบัราคาท้องตลาดแหง่สิ งของหรือทรัพย์สนินั นในเวลาและ 
ณ สถานที สง่มอบ 
          ความตกลงกนัอยา่งใด ๆ ขดักบัข้อความดงักลา่วมานี  ทา่นวา่เป็นโมฆะ 
 

ลักษณะ 10 
ฝากทรัพย์ 

 
หมวด1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 657  อนัวา่ฝากทรัพย์นั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ผู้ฝาก สง่มอบทรัพย์สนิให้แก่บคุคลอีกคนหนึ ง 
เรียกวา่ผู้ รับฝากและผู้ รับฝากตกลงวา่จะเก็บรักษาทรัพย์สนินั นไว้ในอารักขาแหง่ตน แล้วจะคืนให้ 
          มาตรา 658  ถ้าโดยพฤตกิารณ์พงึคาดหมายได้วา่เขารับฝากทรัพย์ก็เพื อจะได้รับบําเหน็จคา่ฝากทรัพย์เทา่นั นไซร้ 
ทา่นให้ถือวา่เป็นอนัได้ตกลงกนัแล้วโดยปริยายวา่มีบําเหน็จเช่นนั น 
          มาตรา 659  ถ้าการรับฝากทรัพย์เป็นการทําให้เปลา่ไมม่ีบําเหน็จไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับฝากจําต้องใช้ความระมดัระวงั
สงวนทรัพย์สนิซึ งฝากนั นเหมือนเช่นเคยประพฤตใินกิจการของตนเอง 
          ถ้าการรับฝากทรัพย์นั นมบํีาเหน็จคา่ฝาก ทา่นวา่ผู้ รับฝากจําต้องใช้ความระมดัระวงัและใช้ฝีมือเพื อสงวนทรัพย์สนิ
นั นเหมือนเช่นวิญUชูนจะพงึประพฤติโดยพฤติการณ์ดงันั น ทั งนี ยอ่มรวมทั งการใช้ฝีมืออนัพิเศษเฉพาะการในที จะพงึใช้
ฝีมือเช่นนั นด้วย 
          ถ้าและผู้ รับฝากเป็นผู้มวีิชาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีวะอยา่งหนึ งอยา่งใด ก็จําต้องใช้ความระมดัระวงัและ
ใช้ฝีมือเทา่ที เป็นธรรมดาจะต้องใช้ และสมควรจะต้องใช้ในกิจการค้าขายหรืออาชีวะอยา่งนั น 
          มาตรา 660  ถ้าผู้ฝากมิได้อนญุาต และผู้ รับฝากเอาทรัพย์สนิซึ งฝากนั นออกใช้สอยเอง หรือเอาไปให้
บคุคลภายนอกใช้สอย หรือให้บคุคลภายนอกเก็บรักษาไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับฝากจะต้องรับผิดเมื อทรัพย์สนิซึ งฝากนั นสญูหาย
หรือบบุสลายอยา่งหนึ งอยา่งใด แม้ถึงจะเป็นเพราะเหตสุดุวิสยั เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ถงึอยา่งไร ๆ ทรัพย์สนินั นก็คงจะต้อง
สญูหายหรือบบุสลายอยูน่ั นเอง 
          มาตรา 661  ถ้าบคุคลภายนอกอ้างวา่มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิซึ งฝากและยื นฟ้องผู้ รับฝากก็ดี หรือยดึทรัพย์สนินั นก็ดี 
ผู้ รับฝากต้องรีบบอกกลา่วแก่ผู้ฝากโดยพลนั 



          มาตรา 662  ถ้าได้กําหนดเวลากนัไว้วา่จะพงึคืนทรัพย์สนิซึ งฝากนั นเมื อไร ทา่นวา่ผู้ รับฝากไมม่ีสทิธิจะคืนทรัพย์สนิ
ก่อนถึงเวลากําหนด เว้นแตใ่นเหตจํุาเป็นอนัมิอาจจะก้าวลว่งเสยีได้ 
          มาตรา 663  ถึงแม้วา่คูส่ญัญาจะได้กําหนดเวลาไว้วา่จะพงึคืนทรัพย์สนิซึ งฝากนั นเมื อไรก็ตาม ถ้าวา่ผู้ฝากจะเรียก
คืนในเวลาใด ๆ ผู้ รับฝากก็ต้องคนืให้ 
          มาตรา 664  ถ้าคูส่ญัญาไมไ่ด้กําหนดเวลาไว้วา่จะพงึคืนทรัพย์สนิซึ งฝากนั นเมื อไรไซร้ ผู้ รับฝากอาจคืนทรัพย์สนินั น
ได้ทกุเมื อ 
          มาตรา 665  ผู้ รับฝากจําต้องคืนทรัพย์สนิซึ งรับฝากไว้นั นให้แก่ผู้ฝาก หรือทรัพย์สนินั นฝากในนามของผู้ใด คืนให้แก่
ผู้นั น หรือผู้ รับฝากได้รับคําสั งโดยชอบให้คืนทรัพย์สนินั นไปแก่ผู้ใด คืนให้แก่ผู้นั น 
          แตห่ากผู้ฝากทรัพย์ตาย ทา่นให้คืนทรัพย์สนินั นให้แก่ทายาท 
          มาตรา 666  เมื อคืนทรัพย์ ถ้ามดีอกผลเกิดแตท่รัพย์สนิซึ งฝากนั นเทา่ใดผู้ รับฝากจําต้องสง่มอบพร้อมไปกบั
ทรัพย์สนินั นด้วย 
          มาตรา 667  คา่คืนทรัพย์สนิซึ งฝากนั น ยอ่มตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้ เสยี 
          มาตรา 668  คา่ใช้จา่ยใดอนัควรแกก่ารบํารุงรักษาทรัพย์สนิซึ งฝากนั นผู้ฝากจําต้องชดใช้ให้แก่ผู้ รับฝาก เว้นแตจ่ะ
ได้ตกลงกนัไว้โดยสญัญาฝากทรัพย์วา่ผู้ รับฝากจะต้องออกเงินคา่ใช้จา่ยนั นเอง 
          มาตรา 669  ถ้าไมไ่ด้กําหนดเวลาไว้ในสญัญา หรือไมม่ีกําหนดโดยจารีตประเพณีวา่บําเหน็จคา่ฝากทรัพย์นั นจะพงึ
ชําระเมื อไรไซร้ ทา่นให้ชําระเมื อคืนทรัพย์สนิซึ งฝาก ถ้าได้กําหนดเวลากนัไว้เป็นระยะอยา่งไรก็พงึชําระเมื อสิ นระยะเวลา
นั นทกุคราวไป 
          มาตรา 670  ผู้ รับฝากชอบที จะยดึหนว่งเอาทรัพย์สนิซึ งฝากนั นไว้ได้จนกวา่จะได้รับเงินบรรดาที ค้างชําระแก่ตน
เกี ยวด้วยการฝากทรัพย์นั น 
          มาตรา 671  ในข้อความรับผิดเพื อใช้เงินบําเหน็จคา่ฝากทรัพย์ก็ดี ชดใช้เงินคา่ใช้จ่ายก็ดี ใช้คา่สนิไหมทดแทนเกี ยว
แก่การฝากทรัพย์ก็ดี ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องเมื อพ้นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัสิ นสญัญา 
 

หมวด 2 
วิธีเฉพาะการฝากเงนิ 

 
          มาตรา 672  ถ้าฝากเงิน ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้ รับฝากไมพ่งึต้องสง่คืนเป็นเงินทองตราอนัเดียวกนักบัที ฝาก 
แตจ่ะต้องคืนเงินให้ครบจํานวน 
          อนึ งผู้ รับฝากจะเอาเงินซึ งฝากนั นออกใช้ก็ได้ แตห่ากจําต้องคืนเงินให้ครบจํานวนเทา่นั น แม้วา่เงินซึ งฝากนั นจะได้
สญูหายไปด้วยเหตสุดุวิสยัก็ตามผู้ รับฝากก็จําต้องคืนเงินเป็นจํานวนดงัวา่นั น 
          มาตรา 673  เมื อใดผู้ รับฝากจําต้องคืนเงินแตเ่พียงเทา่จํานวนที ฝาก ผู้ฝากจะเรียกถอนเงินคนืก่อนถึงเวลาที ได้ตก
ลงกนัไว้ไมไ่ด้ หรือฝ่ายผู้ รับฝากจะสง่คืนเงินก่อนถงึกําหนดเวลานั นก็ไมไ่ด้ดจุกนั 
 
 
 
 
 



หมวด 3 
วิธีเฉพาะสาํหรับเจ้าสาํนักโรงแรม 

 
          มาตรา 674  เจ้าสาํนกัโรงแรมหรือโฮเต็ล หรือสถานที อื นทํานองเช่นวา่นั น จะต้องรับผิดเพื อความสญูหายหรือบบุ
สลายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแก่ทรัพย์สนิซึ งคนเดินทางหรือแขกอาศยั หากได้พามา 
          มาตรา 675  เจ้าสาํนกัต้องรับผิดในการที ทรัพย์สนิของคนเดินทางหรือแขกอาศยัสญูหายหรือบบุสลายไปอยา่งใด ๆ 
แม้ถึงวา่ความสญูหายหรือบบุสลายนั นจะเกิดขึ นเพราะผู้คนไปมาเข้าออก ณ โรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที เช่นนั นก็คงต้อง
รับผิด 
          ความรับผิดนี  ถ้าเกี ยวด้วยเงินทองตรา ธนบตัร ตัTวเงิน พนัธบตัร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้  ประทวนสนิค้า อญัมณี หรือของมี
คา่อื น ๆ ไซร้ ทา่นจํากดัไว้เพียงห้าร้อยบาท เว้นแตจ่ะได้ฝากของมคีา่เช่นนี ไว้แกเ่จ้าสาํนกัและได้บอกราคาแหง่ของนั นชดั
แจ้ง 
          แตเ่จ้าสาํนกัไมต้่องรับผิดเพื อความสญูหายหรือบบุสลายอนัเกิดแตเ่หตสุดุวิสยั หรือแตส่ภาพแหง่ทรัพย์สนินั น หรือ
แตค่วามผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศยัผู้นั นเอง หรือบริวารของเขา หรือบคุคลซึ งเขาได้ต้อนรับ    
       มาตรา 676  ทรัพย์สนิซึ งมิได้นําฝากบอกราคาชดัแจ้งนั น เมื อพบเห็นวา่สญูหายหรือบบุสลายขึ น คนเดินทางหรือแขก
อาศยัต้องแจ้งความนั นตอ่เจ้าสาํนกัโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที เชน่นั นทนัที มิฉะนั นทา่นวา่เจ้าสาํนกัยอ่มพ้นจากความรับ
ผิดดั งบญัญตัิไว้ในมาตรา 674 และ 675 
          มาตรา 677  ถ้ามีคาํแจ้งความปิดไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที อื นทํานองเช่นวา่นี  เป็นข้อความยกเว้นหรือจํากดั
ความรับผิดของเจ้าสาํนกัไซร้ ทา่นวา่ความนั นเป็นโมฆะ เว้นแตค่นเดินทางหรือแขกอาศยัจะได้ตกลงด้วยชดัแจ้งในการ
ยกเว้นหรือจํากดัความรับผิดดงัวา่นั น 
          มาตรา 678  ในข้อความรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื อทรัพย์สนิของคนเดินทางหรือของแขกอาศยัสญูหายหรือบบุ
สลายนั น ทา่นห้ามมิให้ฟ้องเมื อพ้นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัที คนเดินทางหรือแขกอาศยัออกไปจากสถานที นั น 
          มาตรา 679  เจ้าสาํนกัชอบที จะยดึหนว่งเครื องเดินทางหรือทรัพย์สนิอยา่งอื นของคนเดินทางหรือแขกอาศยัอนั
เอาไว้ในโรงแรม โฮเต็ล หรือสถานที เช่นนั นได้จนกวา่จะได้รับใช้เงินบรรดาที ค้างชําระแกต่น เพื อการพกัอาศยัและการอื น ๆ 
อนัได้ทําให้แกค่นเดินทางหรือแขกอาศยัตามที เขาพงึต้องการนั นรวมทั งการชดใช้เงินทั งหลายที ได้ออกแทนไปด้วย 
          เจ้าสาํนกัจะเอาทรัพย์สนิที ได้ยดึหนว่งไว้เช่นวา่นั นออกขายทอดตลาดแล้วหกัเอาเงินใช้จํานวนที ค้างชําระแก่ตน
รวมทั งคา่ฤชาธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการขายทอดตลาดนั นจากเงินที ขายทรัพย์สนินั นก็ได้ แตท่า่นมิให้เจ้าสาํนกัใช้
สทิธิดงัวา่นี  จนเมื อ 
          (1) ทรัพย์สนินั นตกอยูแ่กต่นเป็นเวลานานถึงหกสปัดาห์ยงัมิได้รับชําระหนี สนิ และ 
          (2) อยา่งน้อยเดือนหนึ งกอ่นวนัขายทอดตลาด ตนได้ประกาศโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ประจําท้องถิ นฉบบัหนึ งแจ้ง
ความจํานงที จะขายทรัพย์สนิ บอกลกัษณะแหง่ทรัพย์สนิที จะขายโดยยอ่ กบัถ้ารู้ชื อเจ้าของก็บอกด้วย 
          เมื อขายทอดตลาดหกัใช้หนี ดงักลา่วแล้ว มเีงินเหลอือยูอี่กเทา่ใดต้องคืนให้แก่เจ้าของหรือฝากไว้ ณ สาํนกังานฝาก
ทรัพย์ตามบทบญัญตัิในมาตรา 331 และ 333 
 
 
 
 



ลักษณะ 11 
คํ �าประกัน 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 680  อนัวา่คํ าประกนันั น คือสญัญาซึ งบคุคลภายนอกคนหนึ งเรียกวา่ผู้คํ าประกนั ผกูพนัตนตอ่เจ้าหนี คน
หนึ งเพื อชําระหนี ในเมื อลกูหนี ไมชํ่าระหนี นั น 
          อนึ งสญัญาคํ าประกนันั น ถ้ามิได้มีหลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งใดอยา่งหนึ งลงลายมือชื อผู้คํ าประกนัเป็นสาํคญั ทา่น
วา่จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาได้ไม ่
          มาตรา 681  คํ าประกนันั นจะมีได้แตเ่ฉพาะเพื อหนี อนัสมบรูณ์ 
          หนี ในอนาคตหรือหนี มเีงื อนไข จะประกนัไว้เพื อเหตกุารณ์ซึ งหนี นั นอาจเป็นผลได้จริง ก็ประกนัได้ 
          หนี อนัเกิดแตส่ญัญาซึ งไมผ่กูพนัลกูหนี เพราะทําด้วยความสาํคญัผิดหรือเพราะเป็นผู้ไร้ความสามารถนั น ก็อาจจะมี
ประกนัอยา่งสมบรูณ์ได้ ถ้าหากวา่ผู้คํ าประกนัรู้เหตสุาํคญัผิดหรือไร้ความสามารถนั นในขณะที เข้าทําสญัญาผกูพนัตน 
           มาตรา 682  ทา่นวา่บคุคลจะยอมเข้าเป็นผู้ รับเรือน คือเป็นประกนัของผู้คํ าประกนัอีกชั นหนึ ง ก็เป็นได้ 
          ถ้าบคุคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้คํ าประกนัในหนี รายเดยีวกนัไซร้ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัเหลา่นั นมีความรับผิดอยา่ง
ลกูหนี ร่วมกนั แม้ถึงวา่มิได้เข้ารับคํ าประกนัรวมกนั 
          มาตรา 683  อนัคํ าประกนัอยา่งไมม่ีจํากดันั นยอ่มคุ้มถึงดอกเบี ยและคา่สนิไหมทดแทนซึ งลกูหนี ค้างชําระ 
ตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แหง่หนี รายนั นด้วย 
          มาตรา 684  ผู้คํ าประกนัยอ่มรับผิดเพื อคา่ฤชาธรรมเนียมความซึ งลกูหนี จะต้องใช้ให้แก่เจ้าหนี  แตถ้่าโจทก์ฟ้องคดี
โดยมิได้เรียกให้ผู้คํ าประกนัชําระหนี นั นก่อนไซร้ ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัหาต้องรับผิดเพื อใช้คา่ฤชาธรรมเนียมเช่นนั นไม ่
          มาตรา 685  ถ้าเมื อบงัคบัตามสญัญาคํ าประกนันั น ผู้คํ าประกนัไมชํ่าระหนี ทั งหมดของลกูหนี  รวมทั งดอกเบี ย คา่
สนิไหมทดแทน และอปุกรณ์ด้วยไซร้ หนี ยงัเหลอือยูเ่ทา่ใด ทา่นวา่ลกูหนี ยงัคงรับผิดตอ่เจ้าหนี ในสว่นที เหลอืนั น 
 

หมวด 2 
ผลก่อนชาํระหนี � 

 
          มาตรา 686  ลกูหนี ผิดนดัลงเมื อใด ทา่นวา่เจ้าหนี ชอบที จะเรียกให้ผู้คํ าประกนัชําระหนี ได้แตน่ั น 
          มาตรา 687  ผู้คํ าประกนัไมจํ่าต้องชําหนี ก่อนถึงเวลากําหนดที จะชําระแม้ถึงวา่ลกูหนี จะไมอ่าจถือเอาซึ งประโยชน์
แหง่เงื อนเวลาเริ มต้นหรือเวลาสดุสิ นได้ตอ่ไปแล้ว 
          มาตรา 688  เมื อเจ้าหนี ทวงให้ผู้คํ าประกนัชําระหนี   ผู้คํ าประกนัจะขอให้เรียกลกูหนี ชําระกอ่นก็ได้ เว้นแตล่กูหนี จะ
ถกูศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสยีแล้ว หรือไมป่รากฏวา่ลกูหนี ไปอยูแ่หง่ใดในพระราชอาณาเขต 
          มาตรา 689  ถึงแม้จะได้เรียกให้ลกูหนี ชําระหนี ดงักลา่วมาในมาตราก่อนนั นแล้วก็ตาม ถ้าผู้คํ าประกนัพิสจูน์ได้วา่
ลกูหนี นั นมีทางที จะชําระหนี ได้ และการที จะบงัคบัให้ลกูหนี ชําระหนี นั นจะไมเ่ป็นการยากไซร้ ทา่นวา่เจ้าหนี จะต้องบงัคบั
การชําระหนี รายนั นเอาจากทรัพย์สนิของลกูหนี ก่อน 



          มาตรา 690  ถ้าเจ้าหนี มีทรัพย์ของลกูหนี ยดึถือไว้เป็นประกนัไซร้ เมื อผู้คํ าประกนัร้องขอ ทา่นวา่เจ้าหนี จะต้องให้
ชําระหนี เอาจากทรัพย์ซึ งเป็นประกนันั นก่อน 
          มาตรา 691  ถ้าผู้คํ าประกนัต้องรับผิดร่วมกนักบัลกูหนี  ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัยอ่มไมม่ีสทิธิดงักลา่วไว้ในมาตรา 
688,689 และ 690 
          มาตรา 692  อายคุวามสะดดุหยดุลงเป็นโทษแก่ลกูหนี นั น ยอ่มเป็นโทษแก่ผู้คํ าประกนัด้วย 
 

หมวด 3 
ผลภายหลังชาํระหนี � 

 
          มาตรา 693  ผู้คํ าประกนัซึ งได้ชําระหนี แล้ว ยอ่มมีสทิธิที จะไลเ่บี ยเอาจากลกูหนี  เพื อต้นเงินกบัดอกเบี ยและเพื อการ
ที ต้องสญูหายหรือเสยีหายไปอยา่งใด ๆ เพราะการคํ าประกนันั น 
          อนึ งผู้คํ าประกนัยอ่มเข้ารับช่วงสทิธิของเจ้าหนี บรรดามีเหนือลกูหนี ด้วย 
          มาตรา 694  นอกจากข้อตอ่สู้ซึ งผู้คํ าประกนัมตีอ่เจ้าหนี นั น ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัยงัอาจยกข้อตอ่สู้ทั งหลายซึ งลกูหนี 
มีตอ่เจ้าหนี ขึ นตอ่สู้ได้ด้วย 
          มาตรา 695  ผู้คํ าประกนัซึ งละเลยไมย่กข้อตอ่สู้ของลกูหนี ขึ นตอ่สู้ เจ้าหนี นั น ทา่นวา่ยอ่มสิ นสทิธิที จะไลเ่บี ยเอาแก่
ลกูหนี เพียงเทา่ที ไมย่กขึ นเป็นข้อตอ่สู้  เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้รู้วา่มีข้อตอ่สู้เช่นนั น และที ไมรู้่นั นมิได้เป็นเพราะ
ความผิดของตนด้วย 
          มาตรา 696  ผู้คํ าประกนัไมม่ีสทิธิจะไลเ่บี ยเอาแก่ลกูหนี ได้ ถ้าวา่ตนได้ชําระหนี แทนไปโดยมไิด้บอกลกูหนี  และ
ลกูหนี ยงัมิรู้ความมาชําระหนี ซํ าอีก 
          ในกรณีเช่นวา่นี  ผู้คํ าประกนัก็ได้แตเ่พียงจะฟ้องเจ้าหนี เพื อคืนลาภมิควรได้เทา่นั น 
          มาตรา 697  ถ้าเพราะการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึ งของเจ้าหนี เองเป็นเหตใุห้ผู้คํ าประกนัไมอ่าจเข้ารับชว่งได้
ทั งหมดหรือแตบ่างสว่นในสทิธิก็ดีจํานองก็ดี จํานําก็ดี และบริุมสทิธิอนัได้ให้ไว้แกเ่จ้าหนี แตก่่อนหรือในขณะทําสญัญาคํ า
ประกนัเพื อชําระหนี นั น ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัยอ่มหลดุพ้นจากความรับผิดเพียงเทา่ที ตนต้องเสยีหายเพราะการนั น 
 

หมวด 4 
ความระงบัสิ �นไปแห่งการคํ �าประกัน 

 
          มาตรา 698  อนัผู้คํ าประกนัยอ่มหลดุพ้นจากความรับผิดในขณะเมื อหนี ของลกูหนี ระงบัสิ นไปไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ  
          มาตรา 699  การคํ าประกนัเพื อกิจการเนื องกนัไปหลายคราวไมม่จํีากดัเวลาเป็นคณุแกเ่จ้าหนี นั น ทา่นวา่ผู้คํ า
ประกนัอาจเลกิเสยีเพื อคราวอนัเป็นอนาคตได้ โดยบอกกลา่วความประสงค์นั นแกเ่จ้าหนี  
          ในกรณีเช่นนี  ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัไมต้่องรับผิดในกิจการที ลกูหนี กระทําลงภายหลงัคาํบอกกลา่วนั นได้ไปถึงเจ้าหนี  
          มาตรา 700  ถ้าคํ าประกนัหนี อนัจะต้องชําระ ณ เวลามกํีาหนดแนน่อนและเจ้าหนี ยอมผอ่นเวลาให้แก่ลกูหนี ไซร้ 
ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัยอ่มหลดุพ้นจากความรับผิด 
          แตถ้่าผู้คํ าประกนัได้ตกลงด้วยในการผอ่นเวลา ทา่นวา่ผู้คํ าประกนัหาหลดุพ้นจากความรับผิดไม ่
          มาตรา 701  ผู้คํ าประกนัจะขอชําระหนี แก่เจ้าหนี ตั งแตเ่มื อถึงกําหนดชําระก็ได้ 
          ถ้าเจ้าหนี ไมย่อมรับชําระหนี  ผู้คํ าประกนัก็เป็นอนัหลดุพ้นจากความรับผิด 



 
ลักษณะ 12 

จาํนอง 
 

หมวด 1 
บทเบด็เสร็จทั"วไป 

 
          มาตรา 702  อนัวา่จํานองนั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ ง เรียกวา่ผู้ จํานอง เอาทรัพย์สนิตราไว้แก่บคุคลอีกคนหนึ ง 
เรียกวา่ผู้ รับจํานอง เป็นประกนัการชําระหนี  โดยไมส่ง่มอบทรัพย์สนินั นให้แก่ผู้ รับจํานอง 
          ผู้ รับจํานองชอบที จะได้รับชําระหนี จากทรัพย์สนิที จํานองกอ่นเจ้าหนี สามญัมิพกัต้องพิเคราะห์วา่กรรมสทิธิMใน
ทรัพย์สนิจะได้โอนไปยงับคุคลภายนอกแล้วหรือหาไม ่
          มาตรา 703  อนัอสงัหาริมทรัพย์นั นอาจจํานองได้ไมว่า่ประเภทใด ๆ 
          สงัหาริมทรัพย์อนัจะกลา่วตอ่ไปนี ก็อาจจํานองได้ดจุกนัหากวา่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย คือ 
          (1) เรือกําปั น หรือเรือมีระวางตั งแตห่กตนัขึ นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั งแตห้่าตนัขึ นไป 
          (2) แพ 
          (3) สตัว์พาหนะ 
          (4) สงัหาริมทรัพย์อื น ๆ ซึ งกฎหมายหากบญัญตัิไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ 
          มาตรา 704  สญัญาจํานองต้องระบทุรัพย์สนิซึ งจํานอง 
          มาตรา 705  การจํานองทรัพย์สนินั น นอกจากผู้ เป็นเจ้าของในขณะนั นแล้ว ทา่นวา่ใครอื นจะจํานองหาได้ไม ่
          มาตรา 706  บคุคลมีกรรมสทิธิMในทรัพย์สนิแตภ่ายในบงัคบัเงื อนไขเช่นใด จะจํานองทรัพย์สนินั นได้แตภ่ายใน
บงัคบัเงื อนไขเช่นนั น 
          มาตรา 707  บทบญัญตัิมาตรา 681 วา่ด้วยคํ าประกนันั น ทา่นให้ใช้ได้ในการจํานอง อนโุลมตามควร 
          มาตรา 708  สญัญาจํานองนั นต้องมีจํานวนเงินระบไุว้เป็นเรือนเงินไทยเป็นจํานวนแนต่รงตวั หรือจํานวนขั นสงูสดุที 
ได้เอาทรัพย์สนิจํานองนั นตราไว้เป็นประกนั 
          มาตรา 709  บคุคลคนหนึ งจะจํานองทรัพย์สนิของตนไว้เพื อประกนัหนี อนับคุคลอื นจะต้องชําระ ก็ให้ทําได้ 
          มาตรา 710  ทรัพย์สนิหลายสิ งมเีจ้าของคนเดียวหรือหลายคนจะจํานองเพื อประกนัการชําระหนี แตร่ายหนึ งราย
เดียว ทา่นก็ให้ทําได้  
          และในการนี คูส่ญัญาจะตกลงกนัดงัตอ่ไปนี ก็ได้ คือวา่ 
          (1) ให้ผู้ รับจํานองใช้สทิธิบงัคบัเอาแก่ทรัพย์สนิซึ งจํานองตามลาํดบัอนัระบไุว้ 
          (2) ให้ถือเอาทรัพย์สนิแตล่ะสิ งเป็นประกนัหนี เฉพาะแตส่ว่นหนึ งสว่นใดที ระบไุว้ 
          มาตรา 711  การที จะตกลงกนัไว้เสยีแตก่่อนเวลาหนี ถึงกําหนดชําระเป็นข้อความอยา่งใดอยา่งหนึ งวา่ ถ้าไมชํ่าระ
หนี  ให้ผู้ รับจํานองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิซึ งจํานอง หรือวา่ให้จดัการแก่ทรัพย์สนินั นเป็นประการอื นอยา่งใดนอกจากตาม
บทบญัญตัิทั งหลายวา่ด้วยการบงัคบัจํานองนั นไซร้ ข้อตกลงเช่นนั นทา่นวา่ไมส่มบรูณ์ 
          มาตรา 712  แม้ถึงวา่มีข้อสญัญาเป็นอยา่งอื นก็ตาม ทรัพย์สนิซึ งจํานองไว้แก่บคุคลคนหนึ งนั น ทา่นวา่จะเอาไป
จํานองแก่บคุคลอีกคนหนึ งในระหวา่งเวลาที สญัญาก่อนยงัมอีายอุยูก็่ได้ 



          มาตรา 713  ถ้ามิได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื นในสญัญาจํานอง ทา่นวา่ผู้ จํานองจะชําระหนี ล้างจํานองเป็นงวด ๆ     
ก็ได้ 
          มาตรา 714  อนัสญัญาจํานองนั น ทา่นวา่ต้องทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที  
    

หมวด 2 
สิทธิจาํนองครอบเพียงใด 

 
          มาตรา  715  ทรัพย์สนิซึ งจํานองยอ่มเป็นประกนัเพื อการชําระหนี กบัทั งคา่อปุกรณ์ตอ่ไปนี ด้วย คือ 
          (1) ดอกเบี ย 
          (2) คา่สนิไหมทดแทนในการไมชํ่าระหนี  
          (3) คา่ฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัจํานอง 
          มาตรา 716  จํานองยอ่มครอบไปถึงบรรดาทรัพย์สนิซึ งจํานองหมดทกุสิ งแม้จะได้ชําระหนี แล้วบางสว่น 
          มาตรา 717  แม้วา่ทรัพย์สนิซึ งจํานองจะแบง่ออกเป็นหลายสว่นก็ตาม ทา่นวา่จํานองก็ยงัคงครอบไปถึงสว่น
เหลา่นั นหมดทกุสว่นด้วยกนัอยูน่ั นเอง 
          ถึงกระนั นก็ดี ถ้าผู้ รับจํานองยินยอมด้วย ทา่นวา่จะโอนทรัพย์สนิสว่นหนึ งสว่นใดไปปลอดจากจํานองก็ให้ทําได้ แต่
ความยินยอมดงัวา่นี หากมิได้จดทะเบียน ทา่นวา่จะยกเอาขึ นเป็นข้อตอ่สู้แก่บคุคลภายนอกหาได้ไม ่
          มาตรา 718  จํานองยอ่มครอบไปถึงทรัพย์ทั งปวงอนัติดพนัอยูก่บัทรัพย์สนิซึ งจํานอง แตต้่องอยูภ่ายในบงัคบัซึ ง
ทา่นจํากดัไว้ในสามมาตราตอ่ไปนี  
          มาตรา 719  จํานองที ดินไมค่รอบไปถึงเรือนโรงอนัผู้ จํานองปลกูสร้างลงในที ดินภายหลงัวนัจํานอง เว้นแตจ่ะมี
ข้อความกลา่วไว้โดยเฉพาะในสญัญาวา่ให้ครอบไปถึง 
          แตก่ระนั นก็ดี ผู้ รับจํานองจะให้ขายเรือนโรงนั นรวมไปกบัที ดินด้วยก็ได้ แตผู่้ รับจํานองอาจใช้บริุมสทิธิของตนได้
เพียงแก่ราคาที ดินเทา่นั น 
          มาตรา 720  จํานองเรือนโรงหรือสิ งปลกูสร้างอยา่งอื นซึ งได้ทําขึ นไว้บนดินหรือใต้ดิน ในที ดินอนัเป็นของคนอื นเขา
นั นยอ่มไมค่รอบไปถึงที ดินนั นด้วยฉนัใดกลบักนัก็ฉนันั น 
          มาตรา 721  จํานองไมค่รอบไปถึงดอกผลแหง่ทรัพย์สนิซึ งจํานอง  เว้นแตใ่นเมื อผู้ รับจํานองได้บอกกลา่วแก่ผู้
จํานองหรือผู้ รับโอนแล้ววา่ตนจํานงจะบงัคบัจํานอง 
 

หมวด 3 
สิทธิและหน้าที"ของผู้รับจาํนองและผู้จาํนอง 

 
          มาตรา 722 ถ้าทรัพย์สนิได้จํานองแล้ว และภายหลงัที จดทะเบียนจํานองมีจดทะเบียนภาระจํายอมหรือทรัพยสทิธิ
อยา่งอื น โดยผู้ รับจํานองมิได้ยินยอมด้วยไซร้ ทา่นวา่สทิธิจํานองยอ่มเป็นใหญ่กวา่ภาระจํายอมหรือทรัพยสทิธิอยา่งอื นนั น 
หากวา่เป็นที เสื อมเสยีแก่สทิธิของผู้ รับจํานองในเวลาบงัคบัจํานองก็ให้ลบสทิธิที กลา่วหลงันั นเสยีจากทะเบียน 
 
 
 



          มาตรา 723  ถ้าทรัพย์สนิซึ งจํานองบบุสลาย หรือถ้าทรัพย์สนิซึ งจํานองแตส่ิ งใดสิ งหนึ งสญูหายหรือบบุสลาย เป็น
เหตใุห้ไมเ่พียงพอแก่การประกนัไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับจํานองจะบงัคบัจํานองเสยีในทนัทีก็ได้ เว้นแตเ่มื อเหตนุั นมิได้เป็นเพราะ
ความผิดของผู้ จํานอง และผู้ จํานองก็เสนอจะจํานองทรัพย์สนิอื นแทนให้มีราคาเพียงพอ หรือเสนอจะรับซอ่มแซมแก้ไข
ความบบุสลายนั นภายในเวลาอนัสมควรแกเ่หต ุ
          มาตรา 724  ผู้ จํานองใดได้จํานองทรัพย์สนิของตนไว้เพื อประกนัหนี อนับคุคลอื นจะต้องชําระแล้วและเข้าชําระหนี 
เสยีเองแทนลกูหนี เพื อจะปัดป้องมิให้ต้องบงัคบัจํานอง ทา่นวา่ผู้ จํานองนั นชอบที จะได้รับเงินใช้คืนจากลกูหนี ตามจํานวนที 
ตนได้ชําระไป 
          ถ้าวา่ต้องบงัคบัจํานอง ทา่นวา่ผู้ จํานองชอบที จะได้รับเงินใช้คืนจากลกูหนี ตามจํานวนซึ งผู้ รับจํานองจะได้รับใช้หนี 
จากการบงัคบัจํานองนั น 
          มาตรา 725  เมื อบคุคลสองคนหรือกวา่นั นตา่งได้จํานองทรัพย์สนิแหง่ตนเพื อประกนัหนี แตร่ายหนึ งรายเดียวอนั
บคุคลอื นจะต้องชําระและมิได้ระบลุาํดบัไว้ไซร้ ทา่นวา่ผู้ จํานองซึ งได้เป็นผู้ ชําระหนี  หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สนิซึ งต้องบงัคบั
จํานองนั นหามีสทิธิจะไลเ่บี ยเอาแก่ผู้ จํานองอื น ๆ ตอ่ไปได้ไม ่
          มาตรา 726  เมื อบคุคลหลายคนตา่งได้จํานองทรัพย์สนิแหง่ตนเพื อประกนัหนี แตร่ายหนึ งรายเดียวอนับคุคลอื น
จะต้องชําระและได้ระบลุาํดบัไว้ด้วยไซร้ ทา่นวา่การที ผู้ รับจํานองยอมปลดหนี ให้แก่ผู้ จํานองคนหนึ งนั น ยอ่มทําให้ผู้ จํานอง
คนหลงั ๆ ได้หลดุพ้นด้วยเพียงขนาดที เขาต้องรับความเสยีหายแตก่ารนั น 
          มาตรา 727  ถ้าบคุคลคนเดียวจํานองทรัพย์สนิแหง่ตนเพื อประกนัหนี อนับคุคลอื นจะต้องชําระ ทา่นให้ใช้
บทบญัญตัิมาตรา 697,700 และ 701 วา่ด้วยคํ าประกนันั นบงัคบัอนโุลมตามควร 
 

หมวด 4 
การบังคับจาํนอง 

 
          มาตรา 728  เมื อจะบงัคบัจํานองนั น ผู้ รับจํานองต้องมจีดหมายบอกกลา่วไปยงัลกูหนี ก่อนวา่ให้ชําระหนี ภายใน 
เวลาอนัสมควรซึ งกําหนดให้ในคาํบอกกลา่วนั น ถ้าและลกูหนี ละเลยเสยีไมป่ฏิบตัิตามคาํบอกกลา่ว ผู้ รับจํานองจะฟ้องคดี
ตอ่ศาลเพื อให้พิพากษาสั งให้ยดึทรัพย์สนิซึ งจํานองและให้ขายทอดตลอดก็ได้ 
          มาตรา 729  นอกจากทางแก้ดงับญัญตัิไว้ในมาตราก่อนนั น ผู้ รับจํานองยงัชอบที จะเรียกเอาทรัพย์จํานองหลดุได้
ภายในบงัคบัแหง่เงื อนไข ดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  
          (1) ลกูหนี ได้ขาดสง่ดอกเบี ยมาแล้วเป็นเวลาถงึห้าปี 
          (2) ผู้ จํานองมิได้แสดงให้เป็นที พอใจแกศ่าลวา่ราคาทรัพย์สนินั นทว่มจํานวนเงินอนัค้างชําระ และ 
          (3) ไมม่ีการจํานองรายอื น หรือบริุมสทิธิอื นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สนิอนัเดยีวกนันี เอง 
           มาตรา 730  เมื อทรัพย์สนิอนัหนึ งอนัเดียวได้จํานองแก่ผู้ รับจํานองหลายคนด้วยกนั ทา่นให้ถือลาํดบัผู้ รับจํานอง
เรียงตามวนัและเวลาจดทะเบียน และผู้ รับจํานองคนก่อนจกัได้รับใช้หนี ก่อนผู้ รับจํานองคนหลงั 
           มาตรา 731  อนัผู้ รับจํานองคนหลงัจะบงัคบัตามสทิธิของตนให้เสยีหายแก่ผู้ รับจํานองคนก่อนนั น ทา่นวา่หาอาจ
ทําได้ไม ่
           มาตรา 732  ทรัพย์สนิซึ งจํานองขายทอดตลาดได้เงินเป็นจํานวนสทุธิเทา่ใด ทา่นให้จดัใช้แก่ผู้ รับจํานองเรียง
ตามลาํดบั และถ้ายงัมีเงินเหลอือยูอี่ก ก็ให้สง่มอบแก่ผู้ จํานอง 



           มาตรา 733  ถ้าเอาทรัพย์จํานองหลดุ และราคาทรัพย์สนินั นมีประมาณตํ ากวา่จํานวนเงินที ค้างชําระกนัอยูก็่ดี หรือ
ถ้าเอาทรัพย์สนิซึ งจํานองออกขายทอดตลาดใช้หนี  ได้เงินจํานวนสทุธิน้อยกวา่จํานวนเงินที ค้างชําระกนัอยูน่ั นก็ดี เงินยงั
ขาดจํานวนอยูเ่ทา่ใด ลกูหนี ไมต้่องรับผิดในเงินนั น 
          มาตรา 734  ถ้าจํานองทรัพย์สนิหลายสิ งเพื อประกนัหนี แตร่ายหนึ งรายเดียวและมิได้ระบลุาํดบัไว้ไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับ
จํานองจะใช้สทิธิของตนบงัคบัแก่ทรัพย์สนินั น ๆ ทั งหมดหรือแตเ่พียงบางสิ งก็ได้ แตท่า่นห้ามมใิห้ทําเช่นนั นแก่ทรัพย์สนิ
มากสิ งกวา่ที จําเป็นเพื อใช้หนี ตามสทิธิแหง่ตน 
          ถ้าผู้ รับจํานองใช้สทิธิของตนบงัคบัแก่ทรัพย์สนิทั งหมดพร้อมกนั ทา่นให้แบง่ภาระแหง่หนี นั นกระจายไปตามสว่น
ราคาแหง่ทรัพย์สนินั น ๆ เว้นแตใ่นกรณีที ได้ระบจํุานวนเงินจํานองไว้เฉพาะทรัพย์สนิแตล่ะสิ ง ๆ เป็นจํานวนเทา่ใด ทา่นให้
แบง่กระจายไปตามจํานวนเงินจํานองที ระบไุว้เฉพาะทรัพย์สิ งนั น ๆ  
          แตถ้่าผู้ รับจํานองใช้สทิธิของตนบงัคบัแก่ทรัพย์สนิอนัใดอนัหนึ งแตเ่พียงสิ งเดียวไซร้ ผู้ รับจํานองจะให้ชําระหนี อนั
เป็นสว่นของตนทั งหมดจากทรัพย์สนิอนันั นก็ได้ ในกรณีเช่นนั น ทา่นให้ถือวา่ผู้ รับจํานองคนถดัไปโดยลาํดบัยอ่มเข้ารับชว่ง
สทิธิของผู้ รับจํานองคนก่อนและจะเข้าบงัคบัจํานองแทนที คนก่อนก็ได้แตเ่พียงเทา่จํานวนซึ งผู้ รับจํานองคนก่อนจะพงึ
ได้รับจากทรัพย์สนิอื น ๆ ตามบทบญัญตัิดงักลา่วมาในวรรคก่อนนั น 
          มาตรา 735  เมื อผู้ รับจํานองคนใดจํานงจะบงัคบัจํานองเอาแก่ผู้ รับโอนทรัพย์สนิซึ งจํานอง ทา่นวา่ต้องมีจดหมาย
บอกกลา่วแก่ผู้ รับโอนลว่งหน้าเดอืนหนึ งก่อนแล้วจึ งจะบงัคบัจํานองได้ 
 

หมวด 5 
สิทธิและหน้าที"ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ"งจาํนอง 

 
          มาตรา 736  ผู้ รับโอนทรัพย์สนิซึ งจํานองจะไถ่ถอนจํานองก็ได้ถ้าหากมิได้เป็นตวัลกูหนี หรือผู้คํ าประกนั หรือเป็น
ทายาทของลกูหนี หรือผู้คํ าประกนั 
          มาตรา 737  ผู้ รับโอนจะไถ่ถอนจํานองเมื อใดก็ได้ แตถ้่าผู้ รับจํานองได้บอกกลา่ววา่มจํีานงจะบงัคบัจํานองไซร้ ผู้ รับ
โอนต้องไถ่ถอนจํานองภายในเดอืนหนึ งนบัแตว่นัรับคาํบอกกลา่ว 
          มาตรา 738  ผู้ รับโอนซึ งประสงค์จะไถ่ถอนจํานองต้องบอกกลา่วความประสงค์นั นแก่ผู้ เป็นลกูหนี ชั นต้น และต้องสง่
คําเสนอไปยงับรรดาเจ้าหนี ที ได้จดทะเบียน ไมว่า่ในทางจํานองหรือประการอื น วา่จะรับใช้เงินให้เป็นจํานวนอนัสมควรกบั
ราคาทรัพย์สนินั น 
          คําเสนอนั นให้แจ้งข้อความทั งหลายตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ตําแหนง่แหลง่ที และลกัษณะแหง่ทรัพย์สนิซึ งจํานอง 
          (2) วนัซึ งโอนกรรมสทิธิM 
          (3) ชื อเจ้าของเดมิ 
          (4) ชื อและภมูิลาํเนาของผู้ รับโอน 
          (5) จํานวนเงินที เสนอวา่จะใช้ 
          (6) คํานวณยอดจํานวนเงินที ค้างชําระแก่เจ้าหนี คนหนึ ง ๆ รวมทั งอปุกรณ์และจํานวนเงินที จะจดัเป็นสว่นใช้แก่
บรรดาเจ้าหนี ตามลาํดบักนั 
          อนึ งให้คดัสาํเนารายงานจดทะเบียนของเจ้าพนกังานในเรื องทรัพย์สนิซึ งจํานองนั น อนัเจ้าพนกังานรับรองวา่เป็น
สาํเนาถกูถ้วนสอดสง่ไปด้วย 



          มาตรา 739  ถ้าเจ้าหนี คนหนึ งคนใดไมย่อมรับคําเสนอ เจ้าหนี คนนั นต้องฟ้องคดีตอ่ศาลภายในเดือนหนึ งนบัแตว่นั
มีคําเสนอ เพื อให้ศาลพิพากษาสั งขายทอดตลาดทรัพย์สนิซึ งจํานองนั น  แตว่า่เจ้าหนี นั นจะต้องปฏิบตัิการดงัจะกลา่ว
ตอ่ไปนี ด้วย คือ 
          (1) ออกเงินทดรองคา่ฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด 
          (2) ต้องเข้าสู้ราคาเอง หรือแตง่คนเข้าสู้ราคาเป็นจํานวนเงินสงูกวา่ที ผู้ รับโอนเสนอจะใช้ 
          (3) บอกกลา่วการที ตนไมย่อมนั นให้ผู้ รับโอนและเจ้าหนี คนอื น ๆ  บรรดาได้จดทะเบียนกบัทั งเจ้าของทรัพย์คนก่อน
และลกูหนี ชั นต้นทราบด้วย 
          มาตรา 740  ถ้าขายทอดตลาดได้เงินจํานวนสทุธิลํ าจํานวนเงินที ผู้ รับโอนเสนอวา่จะใช้ ทา่นให้ผู้ รับโอนเป็นผู้ออกใช้
คา่ฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถ้าได้ไมถ่งึลํ าจํานวน ทา่นให้เจ้าหนี ผู้ ร้องขอให้ขายทอดตลาดเป็นผู้ออก 
          มาตรา 741  เมื อเจ้าหนี ทั งหลายได้สนองรับคาํเสนอทั วทกุคนแล้วโดยแสดงออกชดัหรือโดยปริยายก็ดี ทา่นวา่
จํานองหรือบริุมสทิธิก็เป็นอนัไถ่ถอนได้ด้วยผู้ รับโอนใช้เงิน หรือวางเงินตามจํานวนที เสนอจะใช้แทนการชําระหนี  
          มาตรา 742  ถ้าการบงัคบัจํานองก็ดี ถอนจํานองก็ดี เป็นเหตใุห้ทรัพย์สนิซึ งจํานองหลดุมือไปจากบคุคลผู้ได้
ทรัพย์สนินั นไว้แตก่่อนไซร้ ทา่นวา่การที ทรัพย์สนิหลดุมือไปเช่นนั นหามีผลย้อนหลงัไม ่และบริุมสทิธิทั งหลายของเจ้าหนี 
แหง่ผู้ ที ทรัพย์หลดุมือไปอนัมีอยูเ่หนือทรัพย์สนิและได้จดทะเบียนไว้นั นก็ยอ่มเข้าอยูใ่นลาํดบัหลงับริุมสทิธิอนัเจ้าหนี ของผู้
จํานอง หรือเจ้าของคนก่อนได้จดทะเบียนไว้ 
          ในกรณีเช่นนี  ถ้าสทิธิใด ๆ อนัมีอยูเ่หนือทรัพย์สนิซึ งจํานองเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่บคุคลผู้ได้ทรัพย์สนิซึ งจํานองไว้
แตก่่อนได้ระงบัไปแล้วด้วยเกลื อนกลนืกนัในขณะที ได้ทรัพย์สนินั นมาไซร้ สทิธินั นทา่นให้กลบัคืนมาเป็นคณุหรือเป็นโทษ
แก่บคุคลนั นได้อีก ในเมื อทรัพย์สนิซึ งจํานองกลบัหลดุมือไป 
         มาตรา 743  ถ้าผู้ รับโอนได้ทําให้ทรัพย์สนิซึ งจํานองเสื อมราคาลงเพราะการกระทําหรือความประมาทเลนิเลอ่แหง่
ตน เป็นเหตใุห้เจ้าหนี ทั งหลายผู้มีสทิธิจํานองหรือบริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนินั นต้องเสยีหายไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับโอนจะต้องรับผิด
เพื อความเสยีหายนั น อยา่งไรก็ด ีอนัผู้ รับโอนจะเรียกเอาเงินจํานวนใด ๆ ซึ งตนได้ออกไป หรือเรียกให้ชดใช้คา่ใช้จ่ายที ตน
ได้ทําให้ทรัพย์สนิดีขึ นนั น ทา่นวา่หาอาจจะเรียกได้ไม ่เว้นแตที่ เป็นการทําให้ทรัพย์สนินั นงอกราคาขึ นและจะเรียกได้เพียง
เทา่จํานวนราคาที งอกขึ นเมื อขายทอดตลาดเทา่นั น 
 

หมวด 6 
ความระงบัสิ �นไปแห่งสัญญาจาํนอง 

 
          มาตรา 744  อนัจํานองยอ่มระงบัสิ นไป 
          (1) เมื อหนี ที ประกนัระงบัสิ นไปด้วยเหตปุระการอื นใดมใิชเ่หตอุายคุวาม 
          (2) เมื อปลดจํานองให้แกผู่้ จํานองด้วยหนงัสอืเป็นสาํคญั 
          (3) เมื อผู้ จํานองหลดุพ้น 
          (4) เมื อถอนจํานอง 
          (5) เมื อขายทอดตลาดทรัพย์สนิซึ งจํานองตามคําสั งศาลอนัเนื องมาแตก่ารบงัคบัจํานองหรือถอนจํานอง 
          (6) เมื อเอาทรัพย์สนิซึ งจํานองนั นหลดุ 
          มาตรา 745  ผู้ รับจํานองจะบงัคบัจํานองแม้เมื อหนี ที ประกนันั นขาดอายคุวามแล้วก็ได้ แตจ่ะบงัคบัเอาดอกเบี ยที 
ค้างชําระในการจํานองเกินกวา่ห้าปีไมไ่ด้ 



          มาตรา 746  การชําระหนี ไมว่า่ครั งใด ๆ สิ นเชิงหรือแตบ่างสว่นก็ดีการระงบัหนี อยา่งใด ๆ ก็ดี การตกลงกนัแก้ไข
เปลี ยนแปลงจํานองหรือหนี อนัจํานองเป็นประกนันั นเป็นประการใดก็ดี ทา่นวา่ต้องนําความไปจดทะเบียนตอ่พนกังาน
เจ้าหนี ที ในเมื อมีคาํร้องของผู้มีสว่นได้เสยี มิฉะนั นทา่นห้ามมใิห้ยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอก 
 

ลักษณะ 13 
จาํนํา 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 747  อนัวา่จํานํานั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ผู้ จํานําสง่มอบสงัหาริมทรัพย์สิ งหนึ งให้แก่บคุคลอีก
คนหนึ ง เรียกวา่ผู้ รับจํานํา เพื อเป็นประกนัการชําระหนี  
          มาตรา 748  การจํานํานั นยอ่มเป็นประกนัเพื อการชําระหนี กบัทั งคา่อปุกรณ์ตอ่ไปนี ด้วย คือ 
          (1) ดอกเบี ย 
          (2) คา่สนิไหมทดแทนในการไมชํ่าระหนี  
          (3) คา่ฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัจํานํา 
          (4) คา่ใช้จา่ยเพื อรักษาทรัพย์สนิซึ งจํานํา 
          (5) คา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายอนัเกิดแตค่วามชํารุดบกพร่องแหง่ทรัพย์สนิจํานําซึ งไมเ่ห็นประจกัษ์ 
          มาตรา 749  คูส่ญัญาจํานําจะตกลงกนัให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ เก็บรักษา 
ทรัพย์สนิจํานําไว้ก็ได้ 
          มาตรา 750  ถ้าทรัพย์สนิที จํานําเป็นสทิธิซึ งมีตราสาร และมิได้สง่มอบตราสารนั นให้แก่ผู้ รับจํานํา ทั งมิได้บอก
กลา่วเป็นหนงัสอืแจ้งการจํานําแก่ลกูหนี แหง่สทิธินั นด้วยไซร้ ทา่นวา่การจํานํายอ่มเป็นโมฆะ 
          มาตรา 751  ถ้าจํานําตราสารชนิดออกให้แก่บคุคลเพื อเขาสั ง ทา่นห้ามมิให้ยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอก เว้น
แตจ่ะได้สลกัหลงัไว้ที ตราสารให้ปรากฏการจํานําเช่นนั น 
          อนึ งในการนี ไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วแก่ลกูหนี แหง่ตราสาร 
          มาตรา 752  ถ้าจํานําตราสารชนิดออกให้แก่บคุคลโดยนามและจะโอนกนัด้วยสลกัหลงัไมไ่ด้ ทา่นวา่ต้องจด
ข้อความแสดงการจํานําไว้ให้ปรากฏในตราสารนั นเอง และทา่นห้ามมใิห้ยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้ลกูหนี แหง่ตราสารหรือ
บคุคลภายนอก เว้นแตจ่ะได้บอกกลา่วการจํานํานั นให้ทราบถงึลกูหนี แหง่ตราสาร 
          มาตรา 753  ถ้าจํานําใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ชนิดระบชืุ อ ทา่นห้ามมใิห้ยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บริษัทหรือบคุคลภายนอก เว้น
แตจ่ะได้จดลงทะเบียนการจํานํานั นไว้ในสมดุของบริษัทตามบทบญัญตัิทั งหลายในลกัษณะ 22 วา่ด้วยการโอนหุ้นหรือหุ้น
กู้  
          มาตรา 754  ถ้าสทิธิซึ งจํานํานั นถึงกําหนดชําระก่อนหนี ซึ งประกนัไว้นั นไซร้ ทา่นวา่ลกูหนี แหง่สทิธิต้องสง่มอบ
ทรัพย์สนิอนัเป็นวตัถแุหง่สทิธิให้แก่ผู้ รับจํานํา และทรัพย์สนินั นก็กลายเป็นของจํานําแทนสทิธิซึ งจํานํา 
          ถ้าสทิธิซึ งจํานํานั นเป็นมลูหนี ซึ งต้องชําระเป็นเงิน และถึงกําหนดชําระก่อนหนี ซึ งประกนัไว้นั นไซร้ ทา่นวา่ต้องใช้เงิน
ให้แก่ผู้ รับจํานําและผู้ จํานําร่วมกนั ถ้าและเขาทั งสองนั นไมป่รองดองตกลงกนัได้ ทา่นวา่แตล่ะคนชอบที จะเรียกให้วางเงิน
จํานวนนั นไว้ ณ สาํนกังานฝากทรัพย์ได้เพื อประโยชน์อนัร่วมกนั 



             มาตรา 755  ถ้าจํานําสทิธิ ทา่นห้ามมใิห้ทําสทิธินั นให้สิ นไปหรือแก้ไขสทิธินั นให้เสยีหายแก่ผู้ รับจํานําโดยผู้ รับ
จํานํามิได้ยินยอมด้วย 
          มาตรา 756  การที จะตกลงกนัไว้เสยีแตก่่อนเวลาหนี ถึงกําหนดชําระเป็นข้อความอยา่งใดอยา่งหนึ งวา่ ถ้าไมชํ่าระ
หนี  ให้ผู้ รับจํานําเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สนิจํานํา หรือให้จดัการแกท่รัพย์สนินั นเป็นประการอื นนอกจากตามบทบญัญตัิ
ทั งหลายวา่ด้วยการบงัคบัจํานํานั นไซร้ ข้อตกลงเช่นนั นทา่นวา่ไมส่มบรูณ์ 
          มาตรา 757  บทบญัญตัิทั งหลายในลกัษณะ 13 นี  ทา่นให้ใช้บงัคบัแก่สญัญาจํานําที ทํากบัผู้ตั งโรงรับจํานําโดย
อนญุาตรัฐบาลแตเ่พียงที ไมข่ดักบักฎหมายหรือข้อบงัคบัวา่ด้วยโรงจํานํา 
          มาตรา 758  ผู้ รับจํานําชอบที จะยดึของจํานําไว้ได้ทั งหมดจนกวา่จะได้รับชําระหนี และคา่อปุกรณ์ครบถ้วน 
 

หมวด 2 
สิทธิและหน้าที"ของผู้จาํนําและผู้รับจาํนํา 

 
          มาตรา 759  ผู้ รับจํานําจําต้องรักษาทรัพย์สนิจํานําไว้ให้ปลอดภยั และต้องสงวนทรัพย์สนิจํานํานั นเช่นอยา่งวิญUู
ชนจะพงึสงวนทรัพย์สนิของตนเอง 
          มาตรา 760  ถ้าผู้ รับจํานําเอาทรัพย์สนิซึ งจํานําออกใช้เอง หรือเอาไปให้บคุคลภายนอกใช้สอย หรือเก็บรักษาโดยผู้
จํานํามิได้ยินยอมด้วยไซร้  ทา่นวา่ผู้ รับจํานําจะต้องรับผิดเพื อที ทรัพย์สนิจํานํานั นสญูหาย หรือบบุสลายไปอยา่งใด ๆ แม้
ทั งเป็นเพราะเหตสุดุวิสยั เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ถงึอยา่งไร ๆ ก็คงจะต้องสญูหาย หรือบบุสลายอยูน่ั นเอง 
          มาตรา 761  ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื นในสญัญา หากมีดอกผลนิตินยังอกจากทรัพย์สนินั นอยา่งไร ทา่นให้ผู้ รับ
จํานําจดัสรรใช้เป็นคา่ดอกเบี ยอนัค้างชําระแก่ตน และถ้าไมม่ีดอกเบี ยค้างชําระ ทา่นให้จดัสรรใช้ต้นเงินแหง่หนี อนัได้จํานํา
ทรัพย์สนิเป็นประกนันั น 
          มาตรา 762  คา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัควรแก่การบํารุงรักษาทรัพย์สนิจํานํานั น ผู้ จํานําจําต้องชดใช้ให้แก่ผู้ รับจํานํา  เว้น
แตจ่ะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื นในสญัญา 
          มาตรา 763  ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องคดีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  เมื อพ้นหกเดือนนบัแตว่นัสง่คืน หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
จํานํา คือ 
          (1) ฟ้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนเพื อความบบุสลายอนัผู้ รับจํานําก่อให้เกิดแก่ทรัพย์สนิจํานํา 
          (2) ฟ้องเรียกให้ชดใช้คา่ใช้จ่ายเพื อการบํารุงรักษาทรัพย์สนิจํานํา 
          (3) ฟ้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายอนัเกิดแก่ผู้ รับจํานําเพราะความชํารุดบกพร่องในทรัพย์สนิจํานํา
ซึ งไมเ่ห็นประจกัษ์ 
 

หมวด 3 
การบังคับจาํนํา 

 
          มาตรา 764  เมื อจะบงัคบัจํานํา ผู้ รับจํานําต้องบอกกลา่วเป็นหนงัสอืไปยงัลกูหนี ก่อนวา่ ให้ชําระหนี และอปุกรณ์
ภายในเวลาอนัควรซึ งกําหนดให้ในคําบอกกลา่วนั น 
          ถ้าลกูหนี ละเลยไมป่ฏิบตัติามคําบอกกลา่ว ผู้ รับจํานําชอบที จะเอาทรัพย์สนิซึ งจํานําออกขายได้ แตต้่องขาย
ทอดตลาด 



          อนึ งผู้ รับจํานําต้องมจีดหมายบอกกลา่วไปยงัผู้ จํานําบอกเวลาและสถานที ซึ งจะขายทอดตลาดด้วย 
          มาตรา 765  ถ้าไมส่ามารถจะบอกกลา่วก่อนได้ ผู้ รับจํานําจะเอาทรัพย์สนิจํานําออกขายทอดตลาดเสยีในเมื อหนี 
ค้างชําระมาลว่งเวลาเดือนหนึ งแล้วก็ให้ทําได้ 
          มาตรา 766  ถ้าจํานําตัTวเงิน ทา่นให้ผู้ รับจํานําเก็บเรียกเงินตามตัTวเงินนั นในวนัถงึกําหนด ไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่ว
ก่อน 
          มาตรา 767  เมื อบงัคบัจํานําได้เงินจํานวนสทุธิเทา่ใด ทา่นวา่ผู้ รับจํานําต้องจดัสรรชําระหนี และอปุกรณ์เพื อให้เสร็จ
สิ นไป และถ้ายงัมเีงินเหลอืก็ต้องสง่คืนให้แก่ผู้ จํานํา หรือแก่บคุคลผู้ควรจะได้เงินนั น 
          ถ้าได้เงินน้อยกวา่จํานวนค้างชําระ ทา่นวา่ลกูหนี ก็ยงัคงต้องรับใช้ในสว่นที ขาดอยูน่ั น 
          มาตรา 768  ถ้าจํานําทรัพย์สนิหลายสิ งเพื อประกนัหนี แตร่ายหนึ งรายเดียว ทา่นวา่ผู้ รับจํานําจะเลอืกเอาทรัพย์สนิ
สิ งหนึ งสิ งใดออกขายก็ได้ แตจ่ะขายจนเกินกวา่ที จําเป็นเพื อใช้เงินตามสทิธิแหง่ตนนั นหาได้ไม ่
 

หมวด 4 
ความระงบัสิ �นไปแห่งการจาํนํา 

 
          มาตรา 769  อนัจํานํายอ่มระงบัสิ นไป 
          (1) เมื อหนี ซึ งจํานําเป็นประกนัอยูน่ั นระงบัสิ นไปเพราะเหตปุระการอื นมใิช่เพราะอายคุวาม หรือ 
          (2) เมื อผู้ รับจํานํายอมให้ทรัพย์สนิจํานํากลบัคืนไปสูค่รอบครองของผู้ จํานํา 
 

ลักษณะ 14 
เก็บของในคลังสนิค้า 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 770  อนัวา่นายคลงัสนิค้านั น คือบคุคลผู้ รับทําการเก็บรักษาสนิค้าเพื อบําเหน็จเป็นทางค้าปกตขิองตน   
          มาตรา 771  บทบญัญตัิทั งหลายในประมวลกฎหมายนี อนัวา่ด้วยฝากทรัพย์นั น ทา่นให้นํามาใช้บงัคบัแก่การเก็บ
ของในคลงัสนิค้าด้วยเพียงเทา่ที ไมข่ดักบับทบญัญตัใินลกัษณะนี  
          มาตรา 772  บทบญัญตัิมาตรา 616,619,623,625,630,631 และ 632  อนัวา่ด้วยการรับขนนั น ทา่นให้นํามาใช้
บงัคบัแกก่ารเก็บของในคลงัสนิค้า อนโุลมตามควรแก่บท 
          มาตรา 773  นายคลงัสนิค้าจําต้องยอมให้ผู้ทรงใบรับของคลงัสนิค้าหรือผู้ทรงประทวนสนิค้าตรวจสนิค้าและเอา
ตวัอยา่งไปได้ในเวลาอนัควรระหวา่งเวลาทํางานทกุเมื อ 
          มาตรา 774  นายคลงัสนิค้าจะเรียกให้ผู้ฝากถอนสนิค้าไปก่อนสิ นระยะเวลาที ตกลงกนัไว้นั น ทา่นวา่หาอาจทําได้ไม ่
ถ้าไมม่กํีาหนดเวลาสง่คืนสนิค้า นายคลงัสนิค้าจะสง่คืนได้ตอ่เมื อบอกกลา่วให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้าเดือนหนึ งแตท่า่นมิให้ผู้
ฝากต้องถกูบงัคบัให้ถอนสนิค้าไปก่อนเวลาลว่งแล้วสองเดือน นบัแตว่นัที ได้สง่มอบฝากไว้ 
 
 



หมวด 2 
ใบรับของคลงัสินค้าและประทวนสนิค้า 

 
          มาตรา 775  ถ้าผู้ฝากต้องการไซร้ นายคลงัสนิค้าต้องสง่มอบเอกสารซึ งเอาออกจากทะเบียนมีต้นขั วเฉพาะการ
อนัมีใบรับของคลงัสนิค้าฉบบัหนึ ง และประทวนสนิค้าฉบบัหนึ งให้แก่ผู้ฝาก 
          มาตรา 776  อนัใบรับของคลงัสนิค้านั น ยอ่มให้สทิธิแก่ผู้ฝากที จะสลกัหลงัโอนกรรมสทิธิMในสนิค้าไปเป็นของผู้ อื นได้ 
          มาตรา 777  อนัประทวนสนิค้านั น ยอ่มให้สทิธิแก่ผู้ฝากที จะสลกัหลงัจํานําสนิค้าซึ งจดแจ้งไว้ในประทวนได้ โดยไม่
ต้องสง่มอบสนิค้านั นแก่ผู้ รับสลกัหลงั 
          แตว่า่เมื อผู้ฝากประสงค์จะจํานําสนิค้า ต้องแยกประทวนออกเสยีจากใบรับของคลงัสนิค้า และสง่มอบประทวนนั น
ให้แก่ผู้ รับสลกัหลงั 
          มาตรา 778  ใบรับของคลงัสนิค้าและประทวนสนิค้าต้องมเีลขลาํดบัตรงกนักบัเลขในต้นขั ว และลงลายมือชื อของ
นายคลงัสนิค้า 
          อนึ งใบรับของคลงัสนิค้าและประทวนสนิค้านั น ทา่นให้มีรายละเอียดดงักลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ชื อหรือยี ห้อ และสาํนกัของผู้ฝาก 
          (2) ที ตั งคลงัสนิค้า 
          (3) คา่บําเหน็จสาํหรับเก็บรักษา 
          (4) สภาพของสนิค้าที เก็บรักษา และนํ าหนกัหรือขนาดแหง่สนิค้านั น กบัทั งสภาพ จํานวน และเครื องหมายหีบหอ่ 
          (5) สถานที และวนัออกใบรับของคลงัสนิค้าและประทวนสนิค้านั น 
          (6) ถ้าได้กําหนดกนัไว้วา่ให้เก็บสนิค้าไว้ชั วเวลาเทา่ใดให้แจ้งกําหนดนั นด้วย 
          (7) ถ้าของที เก็บรักษามีประกนัภยั ให้แสดงจํานวนเงินที ประกนัภยักําหนดเวลาที ประกนัภยั และชื อหรือยี ห้อของ
ผู้ รับประกนัภยัด้วย 
          อนึ งนายคลงัสนิค้าต้องจดรายละเอียดทั งนี ลงไว้ในต้นขั วด้วย 
          มาตรา 779  อนัใบรับของคลงัสนิค้าก็ดี ประทวนสนิค้าก็ดี ทา่นวา่หาอาจออกให้หรือสลกัหลงัให้แก่ผู้ ถือได้ไม ่
          มาตรา 780  เมื อใดผู้ฝากสลกัหลงัประทวนสนิค้าให้แก่ผู้ รับจํานําคูส่ญัญาต้องจดแจ้งการที สลกัหลงันั นลงไว้ในใบ
รับของคลงัสนิค้าด้วย 
          ถ้ามิได้จดแจ้งไว้ดงันั น ทา่นวา่การจํานํานั นหาอาจยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้ผู้ซื อสนิค้าสบืไปนั นได้ไม ่
          มาตรา 781  เมื อประทวนสนิค้าได้สลกัหลงัและสง่มอบแกผู่้ รับจํานําแล้ว ให้ผู้ฝากกบัผู้ รับจํานําจดลงไว้ในประทวน
สนิค้าเป็นสาํคญั วา่ได้จดข้อความตามที บญัญตัใินมาตราก่อนไว้ในใบรับของคลงัสนิค้าแล้ว 
          มาตรา 782  เมื อใดผู้ฝากจํานําสนิค้าและสง่มอบประทวนสนิค้าแก่ผู้ รับสลกัหลงัแล้ว ผู้ รับสลกัหลงัเช่นนั นต้องมี
จดหมายบอกกลา่วแก่นายคลงัสนิค้าให้ทราบจํานวนหนี ซึ งจํานําสนิค้านั นเป็นประกนั ทั งจํานวนดอกเบี ยและวนัอนัหนี นั น
จะถึงกําหนดชําระ เมื อนายคลงัสนิค้าได้รับคําบอกกลา่วเช่นนั นแล้ว ต้องจดรายการทั งนั นลงในต้นขั ว 
          ถ้าและมิได้จดในต้นขั วเชน่นั น  ทา่นวา่การจํานํานั นหาอาจจะยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้เจ้าหนี ทั งหลายของผู้ฝากได้ไม ่
          มาตรา 783  ผู้ทรงเอกสารอนัมีทั งใบรับของคลงัสนิค้าและประทวนสนิค้านั น จะให้นายคลงัสนิค้าแยกสนิค้าที เก็บ
รักษาไว้ออกเป็นหลายสว่นและให้สง่มอบเอกสารแก่ตนสว่นละใบก็ได้ ในกรณีเช่นนี ผู้ทรงเอกสารต้องคืนเอกสารเดิมแก่
นายคลงัสนิค้า 
          อนึ งคา่ใช้จา่ยในการแยกสนิค้าและการสง่มอบเอกสารใหมน่ั น ผู้ทรงเอกสารต้องรับใช้ 



          มาตรา 784  กรรมสทิธิMในสนิค้าที เก็บรักษาไว้นั น ทา่นวา่อาจโอนได้แตด้่วยสลกัหลงัใบรับของคลงัสนิค้าเทา่นั น 
          มาตรา 785  สนิค้าซึ งเก็บรักษาไว้นั นอาจจํานําได้แตด้่วยสลกัหลงัประทวนสนิค้า เมื อประทวนสนิค้าได้สลกัหลงั
แล้ว สนิค้านั นจะจํานําแก่ผู้ อื นอีกชั นหนึ งด้วยสลกัหลงัใบรับของคลงัสนิค้าอยา่งเดยีวกบัสลกัหลงัประทวนสนิค้านั นก็ได้ 
          มาตรา 786  ตราบใดสนิค้าที เก็บรักษาไว้ไมไ่ด้จํานํา ทา่นวา่จะโอนใบรับของคลงัสนิค้าและประทวนสนิค้าไป
ตา่งหากจากกนัไมไ่ด้อยูต่ราบนั น   
          มาตรา 787  ในการสลกัหลงัลงในประทวนสนิค้าครั งแรกนั นต้องจดแจ้งจํานวนหนี ที จํานําสนิค้าเป็นประกนั ทั ง
จํานวนดอกเบี ยที จะต้องชําระและวนัที หนี จะถงึกําหนดชําระด้วย 
           มาตรา 788  อนัสนิค้าที เก็บรักษาไว้ในคลงันั น  จะรับเอาไปได้แตเ่มื อเวนคืนใบรับของคลงัสนิค้า 
           มาตรา 789  ถ้าได้แยกประทวนสนิค้าออกสลกัหลงัจํานําแล้วจะรับเอาสนิค้าได้แตเ่มื อเวนคืนทั งใบรับของ
คลงัสนิค้าและประทวนสนิค้า 
          แตว่า่ผู้ทรงใบรับของคลงัสนิค้าอาจให้คืนสนิค้าแกต่นได้ในเวลาใด ๆ  เมื อวางเงินแก่นายคลงัสนิค้าเต็มจํานวนหนี 
ซึ งลงไว้ในประทวนสนิค้า กบัทั งดอกเบี ยจนถงึวนักําหนดชําระหนี นั นด้วย 
          อนึ งจํานวนเงินที วางเช่นนี นายคลงัสนิค้าต้องชําระแก่ผู้ทรงประทวนสนิค้าเมื อเขาเวนคืนประทวนนั น 
          มาตรา 790  ถ้าหนี ซึ งสนิค้าจํานําเป็นประกนัมิได้ชําระเมื อวนัถึงกําหนดไซร้ ผู้ทรงประทวนสนิค้าเมื อได้ยื นคํา
คดัค้านตามระเบียบแล้วชอบที จะให้นายคลงัสนิค้าขายทอดตลาดสนิค้านั นได้ แตท่า่นห้ามมิให้ขายทอดตลาดก่อนแปด
วนันบัแตว่นัคดัค้าน 
          มาตรา 791  ผู้ทรงประทวนสนิค้าต้องมีจดหมายบอกกลา่วให้ผู้ฝากทราบเวลาและสถานที จะขายทอดตลาด 
          มาตรา 792  นายคลงัสนิค้าต้องหกัเงินที ค้างชําระแก่ตนเนื องด้วยการเก็บรักษาสนิค้านั นจากจํานวนเงินสทุธิที ขาย
ทอดตลาดได้ และเมื อผู้ทรงประทวนสนิค้านําประทวนมาเวนคืน ต้องเอาเงินที เหลอืนั นให้ตามจํานวนที ค้างชําระแกเ่ขา 
          ถ้ามีเงินเหลอืเทา่ใด ต้องใช้แก่ผู้ รับจํานําคนหลงัเมื อเขาเวนคืนใบรับของคลงัสนิค้า หรือถ้าไมม่ีผู้ รับจํานําคนหลงั
หรือผู้ รับจํานําคนหลงัได้รับชําระหนี แล้ว ก็ให้ชําระเงินที เหลอือยูน่ั นแก่ผู้ทรงใบรับของคลงัสนิค้า 
          มาตรา 793  ถ้าจํานวนเงินสทุธิที ขายทอดตลาดได้ไมพ่อชําระหนี แก่ผู้ทรงประทวนสนิค้าไซร้ นายคลงัสนิค้าต้องคืน
ประทวนสนิค้าแกเ่ขา กบัจดบอกจํานวนเงินที ได้ชําระลงไว้ในประทวนสนิค้านั นแล้วจดลงไว้ในสมดุบญัชีของตนด้วย 
           มาตรา 794  ผู้ทรงประทวนสนิค้าจะมีสทิธิไลเ่บี ยเอาจํานวนเงินที ยงัค้างชําระนั นแก่ผู้สลกัหลงัคนก่อน ๆ ทั งหมด 
หรือแตค่นใดคนหนึ งได้ แตต้่องได้ขายทอดตลาดภายในเดือนหนึ งนบัแตว่นัคดัค้าน 
          อนึ งทา่นห้ามมิให้ฟ้องเมื อพ้นเวลาปีหนึ งนบัแตว่นัขายทอดตลาด 
          มาตรา 795  บทบญัญตัิทั งหลายในประมวลกฎหมายนี อนัวา่ด้วยตัTวเงินนั น ทา่นให้ใช้ได้ถึงประทวนสนิค้าและใบ
รับของคลงัสนิค้าซึ งได้สลกัหลงัอยา่งประทวนสนิค้านั นด้วยเพียงที ไมข่ดักบับทบญัญตัิทั งหลายในลกัษณะนี  
          มาตรา 796  ถ้าเอกสารมทีั งใบรับของคลงัสนิค้าและประทวนสนิค้าหรือแตอ่ยา่งหนึ งอยา่งใดสญูหายไป เมื อผู้ทรง
เอกสารนั น ๆ ให้ประกนัตามสมควรแล้วจะให้นายคลงัสนิค้าออกให้ใหมก็่ได้ 
          ในกรณีเช่นนี นายคลงัสนิค้าต้องจดหมายลงไว้ในต้นขั วเป็นสาํคญั 
 
 
 
 



 
ลักษณะ 15 

ตัวแทน 
 

หมวด 1 
บทเบด็เสร็จทั"วไป 

 
          มาตรา 797  อนัวา่สญัญาตวัแทนนั น คือสญัญาซึ งให้บคุคลคนหนึ ง เรียกวา่ตวัแทน มีอํานาจทําการแทนบคุคลอีก
คนหนึ ง เรียกวา่ตวัการ และตกลงจะทําการดงันั น 
          อนัความเป็นตวัแทนนั นจะเป็นโดยตั งแตง่แสดงออกชดัหรือโดยปริยายก็ยอ่มได้ 
          มาตร 798  กิจการอนัใดทา่นบงัคบัไว้โดยกฎหมายวา่ต้องทําเป็นหนงัสอื การตั งตวัแทนเพื อกิจการอนันั นก็ต้องทํา
เป็นหนงัสอืด้วย 
          กิจการอนัใดทา่นบงัคบัไว้วา่ต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสอื การตั งตวัแทนเพื อกิจการอนันั นก็ต้องมีหลงัฐานเป็นหนงัสอื
ด้วย 
          มาตรา 799  ตวัการคนใดใช้บคุคลผู้ไร้ความสามารถเป็นตวัแทนทา่นวา่ตวัการคนนั นยอ่มต้องผกูพนัในกิจการที 
ตวัแทนกระทํา 
          มาตรา 800  ถ้าตวัแทนได้รับมอบอํานาจแตเ่ฉพาะการ ทา่นวา่จะทําการแทนตวัการได้แตเ่พียงในสิ งที จําเป็น 
เพื อให้กิจอนัเขาได้มอบหมายแกต่นนั นสาํเร็จลลุว่งไป 
          มาตรา 801  ถ้าตวัแทนได้รับมอบอํานาจทั วไป ทา่นวา่จะทํากิจใด ๆ  ในทางจดัการแทนตวัการก็ยอ่มทําได้ทกุอยา่ง 
          แตก่ารเช่นอยา่งจะกลา่วตอ่ไปนี  ทา่นวา่หาอาจจะทําได้ไม ่คือ 
          (1) ขายหรือจํานองอสงัหาริมทรัพย์ 
          (2) ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์กวา่สามปีขึ นไป 
          (3) ให้ 
          (4) ประนีประนอมยอมความ 
          (5) ยื นฟ้องตอ่ศาล 
          (6) มอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการพิจารณา 
          มาตรา 802  ในเหตฉุกุเฉิน เพื อจะป้องกนัมิให้ตวัการต้องเสยีหายทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ตวัแทนจะทําการ    
ใด ๆ เช่นอยา่งวิญUชูนจะพงึกระทําก็ยอ่มมีอํานาจจะทําได้ทั งสิ น 
          มาตรา 803  ตวัแทนไมม่สีทิธิจะได้รับบําเหน็จ เว้นแตจ่ะได้มีข้อตกลงกนัไว้ในสญัญาวา่มบํีาเหน็จ หรือทางการที 
คูส่ญัญาประพฤตติอ่กนันั นเป็นปริยายวา่มีบําเหน็จ หรือเคยเป็นธรรมเนียมมีบําเหน็จ 
          มาตรา 804  ถ้าในสญัญาอนัเดียวตวัการคนเดยีวตั งตวัแทนหลายคนเพื อแก่การอนัเดยีวกนัไซร้ ทา่นให้สนันิษฐาน
ไว้ก่อนวา่ตวัแทนจะตา่งทําการนั น ๆ  แยกกนัไมไ่ด้ 
          มาตรา 805  ตวัแทนนั น เมื อไมไ่ด้รับความยินยอมของตวัการจะเข้าทํานิติกรรมอนัใดในนามของตวัการทํากบั
ตนเองในนามของตนเองหรือในฐานเป็นตวัแทนของบคุคลภายนอกหาได้ไม ่เว้นแตนิ่ตกิรรมนั นมีเฉพาะแตก่ารชําระหนี  



          มาตรา 806  ตวัการซึ งมิได้เผยชื อจะกลบัแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสญัญาใด ๆ ซึ งตวัแทนได้ทําไว้แทนตนก็
ได้ แตถ้่าตวัการผู้ใดได้ยอมให้ตวัแทนของตนทําการออกหน้าเป็นตวัการไซร้ ทา่นวา่ตวัการผู้นั นหาอาจจะทําให้เสื อมเสยี
ถึงสทิธิของบคุคลภายนอกอนัเขามีตอ่ตวัแทนและเขาขวนขวายได้มาแตก่่อนที รู้วา่เป็นตวัแทนนั นได้ไม ่
 

หมวด 2 
หน้าที"และความรับผิดของตวัแทนต่อตัวการ 

 
          มาตรา 807  ตวัแทนต้องทําการตามคําสั งแสดงออกชดัหรือโดยปริยายของตวัการ เมื อไมม่คีําสั งเช่นนั น ก็ต้อง
ดําเนินตามทางที เคยทํากนัมาในกิจการค้าขายอนัเขาให้ตนทําอยูน่ั น 
          อนึ งบทบญัญตัิมาตรา 659 วา่ด้วยการฝากทรัพย์นั น ทา่นให้นํามาใช้ด้วยโดยอนโุลมตามควร 
          มาตรา 808  ตวัแทนต้องทําการด้วยตนเอง เว้นแตจ่ะมีอํานาจใช้ตวัแทนชว่งทําการได้ 
          มาตรา 809  เมื อตวัการมปีระสงค์จะทราบความเป็นไปของการที ได้มอบหมายแก่ตวัแทนนั นในเวลาใด ๆ ซึ งสมควร
แก่เหต ุตวัแทนก็ต้องแจ้งให้ตวัการทราบ อนึ งเมื อการเป็นตวัแทนนั นสิ นสดุลงแล้ว ตวัแทนต้องแถลงบญัชีด้วย 
          มาตรา 810  เงินและทรัพย์สนิอยา่งอื นบรรดาที ตวัแทนได้รับไว้เกี ยวด้วยการเป็นตวัแทนนั น ทา่นวา่ตวัแทนต้องสง่
ให้แก่ตวัการจงสิ น 
          อนึ งสทิธิทั งหลายซึ งตวัแทนขวนขวายได้มาในนามของตนเอง แตโ่ดยฐานที ทําการแทนตวัการนั น ตวัแทนก็ต้องโอน
ให้แก่ตวัการจงสิ น 
          มาตรา 811  ถ้าตวัแทนเอาเงินซึ งควรจะได้สง่แกต่วัการ หรือซึ งควรจะใช้ในกิจของตวัการนั นไปใช้สอยเป็น
ประโยชน์ตนเสยี ทา่นวา่ตวัแทนต้องเสยีดอกเบี ยในเงินนั นนบัแตว่นัที ได้เอาไปใช้ 
          มาตรา 812  ถ้ามีความเสยีหายเกิดขึ นอยา่งใดๆ เพราะความประมาทเลนิเลอ่ของตวัแทนก็ดี เพราะไมทํ่าการเป็น
ตวัแทนก็ดี หรือเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจก็ดี ทา่นวา่ตวัแทนจะต้องรับผิด 
          มาตรา 813  ตวัแทนผู้ใดตั งตวัแทนชว่งตามที ตวัการระบตุวัให้ตั งทา่นวา่ตวัแทนผู้นั นจะต้องรับผิดแตเ่พียงในกรณีที 
ตนได้รู้วา่ตวัแทนช่วงนั นเป็นผู้ ที ไมเ่หมาะแกก่ารหรือเป็นผู้ ที ไมส่มควรไว้วางใจแล้วและมิได้แจ้งความนั นให้ตวัการทราบ
หรือมิได้เลกิถอนตวัแทนชว่งนั นเสยีเอง 
          มาตรา 814  ตวัแทนชว่งยอ่มรับผิดโดยตรงตอ่ตวัการฉนัใดกลบักนัก็ฉนันั น 
 

หมวด 3 
หน้าที"และความรับผิดของตวัการต่อตัวแทน 

 
          มาตรา 815  ถ้าตวัแทนมปีระสงค์ไซร้ ตวัการต้องจา่ยเงินทดรองให้แก่ตวัแทนตามจํานวนที จําเป็น เพื อทําการอนั
มอบหมายแก่ตวัแทนนั น 
          มาตรา 816  ถ้าในการจดัทํากิจการอนัเขามอบหมายแก่ตนนั นตวัแทนได้ออกเงินทดรองหรือออกเงินคา่ใช้จ่ายไป 
ซึ งพิเคราะห์ตามเหตคุวรนบัวา่เป็นการจําเป็นได้ไซร้ ทา่นวา่ตวัแทนจะเรียกเอาเงินชดใช้จากตวัการรวมทั งดอกเบี ยนบัแต่
วนัที ได้ออกเงินไปนั นด้วยก็ได้ 



          ถ้าในการจดัทํากิจการอนัเขามอบหมายแก่ตนนั น ตวัแทนต้องรับภาระเป็นหนี ขึ นอยา่งหนึ งอยา่งใด ซึ งพิเคราะห์
ตามเหตคุวรนบัวา่เป็นการจําเป็นได้ไซร้ ทา่นวา่ตวัแทนจะเรียกให้ตวัการชําระหนี แทนตนก็ได้ หรือถ้ายงัไมถ่งึเวลากําหนด
ชําระหนี  จะให้ตวัการให้ประกนัอนัสมควรก็ได้ 
          ถ้าในการจดัทํากิจการอนัเขามอบหมายแก่ตนนั น เป็นเหตใุห้ตวัแทนต้องเสยีหายอยา่งหนึ งอยา่งใด มใิชเ่ป็นเพราะ
ความผิดของตนเองไซร้ ทา่นวา่ตวัแทนจะเรียกเอาคา่สนิไหมทดแทนจากตวัการก็ได้ 
          มาตรา 817  ในกรณีที มีบําเหน็จตวัแทน ถ้าไมม่ีข้อสญัญาตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น ทา่นวา่บําเหน็จนั นพงึจา่ยให้
ตอ่เมื อการเป็นตวัแทนได้สดุสิ นลงแล้ว 
          มาตรา 818  การในหน้าที ตวัแทนสว่นใดตวัแทนได้ทํามิชอบในสว่นนั นทา่นวา่ตวัแทนไมม่ีสทิธิจะได้บําเหน็จ 
          มาตรา 819  ตวัแทนชอบที จะยดึหนว่งทรัพย์สนิอยา่งใด ๆ  ของตวัการอนัตกอยูใ่นความครอบครองของตน เพราะ
เป็นตวัแทนนั นเอาไว้ได้จนกวา่จะได้รับเงินบรรดาค้างชําระแกต่นเพราะการเป็นตวัแทน 
 

หมวด 4 
ความรับผิดของตวัการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก 

 
          มาตรา 820  ตวัการยอ่มมีความผกูพนัตอ่บคุคลภายนอกในกิจการทั งหลายอนัตวัแทนหรือตวัแทนหรือตวัแทนชว่ง
ได้ทําไปภายในขอบอํานาจแหง่ฐานตวัแทน 
          มาตรา 821  บคุคลผู้ใดเชิดบคุคลอีกคนหนึ งออกแสดงเป็นตวัแทนของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บคุคลอีกคนหนึ งเชิดตวั
เขาเองออกแสดงเป็นตวัแทนของตนก็ดี ทา่นวา่บคุคลผู้นั นจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกผู้สจุริตเสมือนวา่บคุคลอีกคน
หนึ งนั นเป็นตวัแทนของตน 
          มาตรา 822  ถ้าตวัแทนทําการอนัใดเกินอํานาจตวัแทน แตท่างปฏิบตัิของตวัการทําให้บคุคลภายนอกมมีลูเหตอุนั
สมควรจะเชื อวา่การอนันั นอยูภ่ายในขอบอํานาจของตวัแทนไซร้ ทา่นให้ใช้บทบญัญตัมิาตราก่อนนี เป็นบทบงัคบัแล้วแต่
กรณี 
          มาตรา 823  ถ้าตวัแทนกระทําการอนัใดอนัหนึ งโดยปราศจากอํานาจก็ดี หรือทํานอกทําเหนือขอบอํานาจก็ดี ทา่น
วา่ยอ่มไมผ่กูพนัตวัการเว้นแตต่วัการจะให้สตัยาบนัแก่การนั น 
          ถ้าตวัการไมใ่ห้สตัยาบนั ทา่นวา่ตวัแทนยอ่มต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกโดยลาํพงัตนเอง เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่
บคุคลภายนอกนั นได้รู้อยูว่า่ตนทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือทํานอกเหนือขอบอํานาจ 
          มาตรา 824  ตวัแทนคนใดทําสญัญาแทนตวัการซึ งอยูต่า่งประเทศและมีภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ ทา่นวา่ตวัแทน
คนนั นจะต้องรับผิดตามสญัญานั นแตล่าํพงัตนเอง แม้ทั งชื อของตวัการจะได้เปิดเผยแล้ว เว้นแตข้่อความแหง่สญัญาจะ
แย้งกนักบัความรับผิดของตวัแทน 
          มาตรา 825  ถ้าตวัแทนเข้าทําสญัญากบับคุคลภายนอกโดยเห็นแก่อามิสสนิจ้างเป็นทรัพย์สนิอยา่งใด ๆ หรือ
ประโยชน์อยา่งอื นอนับคุคลภายนอกได้ให้เป็นลาภสว่นตวัก็ดี หรือให้คํามั นวา่จะให้ก็ดี ทา่นวา่ตวัการหาต้องผกูพนัใน
สญัญาซึ งตวัแทนของตนได้ทํานั นไม ่เว้นแตต่วัการจะได้ยินยอมด้วย 
 
 
 
 



หมวด 5 
ความระงบัสิ �นไปแห่งสัญญาตวัแทน 

 
          มาตรา 826  อนัสญัญาตวัแทนยอ่มระงบัสิ นไปด้วยตวัการถอนตวัแทนหรือด้วยตวัแทนบอกเลกิเป็นตวัแทน 
          อนึ งสญัญาตวัแทนยอ่มระงบัสิ นไปเมื อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย 
เว้นแตจ่ะปรากฏวา่ขดักบัข้อสญัญาหรือสภาพแหง่กิจการนั น 
          มาตรา 827  ตวัการจะถอนตวัแทน และตวัแทนจะบอกเลกิเป็นตวัแทนเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ทกุเมื อ 
          คูส่ญัญาฝ่ายซึ งถอนตวัแทนหรือบอกเลกิเป็นตวัแทนในเวลาที ไมส่ะดวกแก่อีกฝ่ายหนึ ง จะต้องรับผิดตอ่คูส่ญัญา
ฝ่ายนั นในความเสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตก่ารนั น เว้นแตใ่นกรณีที เป็นความจําเป็นอนัมิอาจจะก้าวลว่งเสยีได้ 
          มาตรา 828  เมื อสญัญาตวัแทนระงบัสิ นไปเพราะตวัการตายก็ดี ตวัการตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือล้มละลายก็ดี 
ทา่นวา่ตวัแทนต้องจดัการอนัสมควรทกุอยา่งเพื อจะปกปักรักษาประโยชน์อนัเขาได้มอบหมายแกต่นไป จนกวา่ทายาท
หรือผู้แทนของตวัการจะอาจเข้าปกปักรักษาประโยชน์นั น ๆ ได้ 
          มาตรา 829  เมื อสญัญาตวัแทนระงบัสิ นไปเพราะตวัแทนตายก็ดี ตวัแทนตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือล้มละลายก็
ดี ทา่นวา่ทายาทหรือบคุคลผู้ รับหน้าที ดแูลทรัพย์มรดกของตวัแทนโดยชอบด้วยกฎหมายต้องบอกกลา่วแก่ตวัการและ
จดัการเพื อปกปักรักษาประโยชน์ของตวัการไปตามสมควรแก่พฤตกิารณ์จนกวา่ตวัการอาจเข้าปกปักรักษาประโยชน์นั น ๆ 
ได้ 
          มาตรา 830  อนัเหตทีุ ทําให้สญัญาตวัแทนระงบัสิ นไปนั นจะเกิดแตต่วัการหรือตวัแทนก็ตาม ทา่นห้ามมใิห้ยกขึ น
เป็นข้อตอ่สู้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ ง จนกวา่จะได้บอกกลา่วเหตนุั น ๆ ไปยงัคูส่ญัญาฝ่ายนั นแล้ว หรือจนกวา่คูส่ญัญาฝ่ายนั น
จะได้ทราบเหตแุล้ว 
          มาตรา 831  อนัความระงบัสิ นไปแหง่สญัญาตวัแทนนั น ทา่นห้ามมิให้ยกขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้ ทําการ
โดยสจุริต เว้นแตบ่คุคลภายนอกหากไมท่ราบความนั นเพราะความประมาทเลนิเลอ่ของตนเอง 
          มาตรา 832  ในเมื อสญัญาตวัแทนระงบัสิ นไป  ตวัการชอบที จะเรียกให้เวนคืนหนงัสอืมอบอํานาจอยา่งใด ๆ อนัได้
ให้ไว้แกต่วัแทนนั นได้ 
 

หมวด 6 
ตัวแทนค้าต่าง 

 
          มาตรา 833  อนัวา่ตวัแทนค้าตา่ง คือบคุคลซึ งในทางค้าขายของเขายอ่มทําการซื อ หรือขายทรัพย์สนิ หรือรับจดัทํา
กิจการค้าขายอยา่งอื นในนามของตนเองตา่งตวัการ 
          มาตรา 834  ถ้ามิได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น ทา่นวา่ตวัแทนค้าตา่งชอบที จะได้รับบําเหน็จโดยอตัราตามธรรมเนียม
เพื อกิจการค้าขายอนัตนได้จดัการให้ตกลงไปนั นทกุรายไป 
          มาตรา 835  บทบญัญตัิทั งหลายแหง่ประมวลกฎหมายนี อนัวา่ด้วยตวัแทนนั น ทา่นให้ใช้บงัคบัถึงตวัแทนค้าตา่ง
ด้วยเพียงที ไมข่ดักบับทบญัญตัิในหมวดนี  
          มาตรา 836  บคุคลผู้ไร้ความสามารถหาอาจจะทําการเป็นตวัแทนค้าตา่งได้ไม ่เว้นแตไ่ด้รับอํานาจโดยชอบให้ทําได้ 



          มาตรา 837  ในการที ตวัแทนค้าตา่งทําการขายหรือซื อหรือจดัทํากิจการค้าขายอยา่งอื นตา่งตวัการนั น ทา่นวา่
ตวัแทนค้าตา่งยอ่มได้ซึ งสทิธิอนัมีตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ งในกิจการเช่นนั น และตวัแทนค้าตา่งยอ่มเป็นผู้ ต้องผกูพนัตอ่
คูส่ญัญาฝ่ายนั นด้วย 
          มาตรา 838  ถ้าคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ งไมชํ่าระหนี ไซร้ ทา่นวา่ตวัแทนค้าตา่งหาต้องรับผิดตอ่ตวัการเพื อชําระหนี 
นั นเองไม ่เว้นแตจ่ะได้มีข้อกําหนดในสญัญาหรือมีปริยายแตท่างการที ตวัการกบัตวัแทนประพฤตติอ่กนั หรือมีธรรมเนียม
ในท้องถิ นวา่จะต้องรับผิดถึงเพียงนั น 
          อนึ งตวัแทนค้าตา่งคนใดเข้ารับประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาโดยนยัดงักลา่วในวรรคก่อนนั นไซร้ ทา่นวา่ตวัแทนคน
นั นชื อวา่เป็นตวัแทนฐานประกนัชอบที จะได้รับบําเหน็จพิเศษ 
          มาตรา 839  ถ้าตวัแทนค้าตา่งได้ทําการขายเป็นราคาตํ าไปกวา่ที ตวัการกําหนด หรือทําการซื อเป็นราคาสงูไปกวา่ที 
ตวัการกําหนดไซร้ หากวา่ตวัแทนรับใช้เศษที ขาดเกินนั นแล้ว ทา่นวา่การขายหรือการซื ออนันั นตวัการก็ต้องรับขายรับซื อ 
          มาตรา 840  ถ้าตวัแทนค้าตา่งได้ทําการขายได้ราคาสงูกวา่ที ตวัการกําหนด หรือทําการซื อได้ราคาตํ ากวา่ที ตวัการ
กําหนดไซร้ ทา่นวา่ตวัแทนหาอาจจะถือเอาเป็นประโยชน์ของตนได้ไม ่ต้องคดิให้แก่ตวัการ 
          มาตรา 841  ตวัแทนค้าตา่งทําการไปอยา่งไรบ้าง ทา่นให้แถลงรายงานแก่ตวัการ และเมื อได้ทําการค้าตา่งเสร็จลง
แล้ว ก็ให้แจ้งแก่ตวัการทราบมิให้ชกัช้า 
          มาตรา 842  เมื อใดเขามอบหมายทรัพย์สนิไว้แก่ตวัแทนค้าตา่งทา่นให้นําบทบญัญตัิทั งหลายแหง่ประมวล
กฎหมายนี  ลกัษณะฝากทรัพย์มาใช้บงัคบัอนโุลมตามควร 
          อนึ งในกรณีที เป็นความจําเป็นอนัมิก้าวลว่งเสยีได้ ทา่นวา่ตวัแทนค้าตา่งจะจดัการแก่ทรัพย์สนินั นตามวิธีการดงั
บญัญตัิไว้ในมาตรา 631 วา่ด้วยรับขนนั นก็ได้ 
          มาตรา 843  ตวัแทนค้าตา่งคนใดได้รับคาํสั งให้ขายหรือซื อทรัพย์สนิอนัมีรายการขานราคาของสถานแลกเปลี ยน 
ทา่นวา่ตวัแทนคนนั นจะเป็นผู้ซื อหรือผู้ขายเองก็ได้ เว้นแตจ่ะมีข้อห้ามไว้ชดัแจ้งโดยสญัญา ในกรณีเช่นนั น ราคาอนัจะพงึ
ใช้เงินแกก่นัก็พงึกําหนดตามรายการขานราคาทรัพย์สนินั น ณ  สถานแลกเปลี ยนในเวลาเมื อตวัแทนค้าตา่งให้คําบอก
กลา่ววา่ตนจะเป็นผู้ซื อหรือผู้ขาย 
          เมื อตวัการรับคาํบอกกลา่วเช่นนั น ถ้าไมบ่อกปัดเสยีในทนัที ทา่นให้ถือวา่ตวัการเป็นอนัได้สนองรับการนั นแล้ว 
          อนึ งแม้ในกรณีเช่นนั น ตวัแทนค้าตา่งจะคิดเอาบําเหน็จก็ยอ่มคิดได้ 
          มาตรา 844  ในระหวา่งตวัการกบัตวัแทนค้าตา่ง ทา่นให้ถือวา่กิจการอนัตวัแทนได้ทําให้ตกลงไปนั น ยอ่มมีผล
เสมือนดงัวา่ได้ทําให้ตกลงไปในนามของตวัการโดยตรง 
 

ลักษณะ 16 
นายหน้า 

 
          มาตรา 845  บคุคลผู้ใดตกลงจะให้คา่บําเหน็จแก่นายหน้าเพื อที ชี ช่องให้ได้เข้าทําสญัญาก็ดี จดัการให้ได้ทําสญัญา
กนัก็ดี ทา่นวา่บคุคลผู้นั นจะต้องรับผิดใช้คา่บําเหน็จก็ตอ่เมื อสญัญานั นได้ทํากนัสาํเร็จเนื องแตผ่ลแหง่การที นายหน้าได้ชี 
ช่องหรือจดัการนั น ถ้าสญัญาที ได้ทํากนัไว้นั นมีเงื อนไขเป็นเงื อนบงัคบัก่อนไซร้ ทา่นวา่จะเรียกร้องบําเหน็จคา่นายหน้ายงั
หาได้ไมจ่นกวา่เงื อนไขนั นสาํเร็จแล้ว     
          นายหน้ามีสทิธิจะได้รับชดได้คา่ใช้จ่ายที ได้เสยีไปก็ตอ่เมื อได้ตกลงกนัไว้เช่นนั น ความข้อนี ทา่นให้ใช้บงัคบัแม้ถงึวา่
สญัญาจะมิได้ทํากนัสาํเร็จ 



          มาตรา 846  ถ้ากิจการอนัได้มอบหมายแก่นายหน้านั น โดยพฤติการณ์เป็นที คาดหมายได้วา่ยอ่มทําให้แตเ่พื อจะ
เอาคา่บําเหน็จไซร้ ทา่นให้ถือวา่ได้ตกลงกนัโดยปริยายวา่มคีา่บําเหน็จนายหน้า 
          คา่บําเหน็จนั นถ้ามิได้กําหนดจํานวนกนัไว้ ทา่นให้ถือวา่ได้ตกลงกนัเป็นจํานวนตามธรรมเนียม 
          มาตรา 847  ถ้านายหน้าทําการให้แก่บคุคลภายนอกด้วยก็ดี หรือได้รับคํามั นแตบ่คุคลภายนอกเช่นนั นวา่จะให้คา่
บําเหน็จอนัไมค่วรแก่นายหน้าผู้กระทําการโดยสจุริตก็ดี เป็นการฝ่าฝืนตอ่การที ตนเข้ารับทําหน้าที ไซร้ ทา่นวา่นายหน้าหา
มีสทิธิจะได้รับคา่บําเหน็จหรือรับชดใช้คา่ใช้จา่ยที ได้เสยีไปไม ่
          มาตรา 848  ตวันายหน้าไมต้่องรับผิดไปถงึการชําระหนี ตามสญัญาซึ งได้ทําตอ่กนัเพราะตนเป็นสื อ เว้นแตจ่ะมิได้
บอกชื อของฝ่ายหนึ งให้รู้ถงึอีกฝ่ายหนึ ง 
          มาตรา 849  การรับเงินหรือรับชําระหนี อนัจะพงึชําระตามสญัญานั นทา่นให้สนันิษฐานไว้กอ่นวา่นายหน้ายอ่มไมม่ี
อํานาจที จะรับแทนผู้ เป็นคูส่ญัญา 
 

ลักษณะ 17 
ประนีประนอมยอมความ 

 
          มาตรา 850  อนัวา่ประนีประนอมยอมความนั น คือสญัญาซึ งผู้ เป็นคูส่ญัญาทั งสองฝ่ายระงบัข้อพิพาทอนัใด
อนัหนึ งซึ งมีอยูห่รือจะมีขึ นนั นให้เสร็จไปด้วยตา่งยอมผอ่นผนัให้แก่กนั 
          มาตรา 851  อนัสญัญาประนีประนอมยอมความนั น ถ้ามิได้มีหลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งใดอยา่งหนึ งลงลายมือชื อ
ฝ่ายที ต้องรับผิด หรือลายมือชื อตวัแทนของฝ่ายนั นเป็นสาํคญั ทา่นวา่จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาได้ไม ่
          มาตรา 852  ผลของสญัญาประนีประนอมยอมความนั น ยอ่มทําให้การเรียกร้องซึ งแตล่ะฝ่ายได้ยอมสละนั นระงบั
สิ นไป และทําให้แตล่ะฝ่ายได้สทิธิตามที แสดงในสญัญานั นวา่เป็นของตน 
 

ลักษณะ 18 
การพนัน และขนัต่อ 

 
          มาตรา 853 อนัการพนนัหรือขนัตอ่ ทา่นวา่หาก่อให้เกิดหนี ไม ่สิ งที ได้ให้กนัไปในการพนนัหรือขนัตอ่ก็จะทวงคืน
ไมไ่ด้ เพราะเหตหุามลูหนี อยา่งหนึ งอยา่งใดมิได้ 
          ข้อบญัญตัิที กลา่วนี  ทา่นให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมลูหนี อยา่งหนึ งอยา่งใดอนัฝ่ายข้างเสยีพนนัขนัตอ่หากทํา
ให้แก่อีกฝ่ายหนึ งเพื อจะใช้หนี เงินพนนัหรือขนัตอ่นั นด้วย 
          มาตรา 854  อนัการออกสลากกินแบง่ก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ทา่นวา่เป็นสญัญาอนัจะผกูพนัตอ่เมื อรัฐบาลได้ให้
อํานาจหรือให้สตัยาบนัแก่การนั นเฉพาะราย นอกนั นทา่นให้บงัคบัตามบทบญัญตัิมาตรา 853 
          มาตรา 855  ภายในบงัคบัแหง่บทบญัญตัิมาตรา 312 และ 916 ตัTวเงินหรือเอกสารอยา่งอื นทกุฉบบัซึ งออกให้เตม็
จํานวน หรือแตโ่ดยสว่นเพื อแทนเงินใด ๆ อนัได้แตช่นะพนนัหรือขนัตอ่ก็ดี ออกให้เพื อใช้เงินที ยมืมาใช้ในการพนนัหรือขนั
ตอ่เช่นวา่นั นก็ดี ทา่นวา่ไมส่มบรูณ์ 
          เพื อประโยชน์แหง่บทบญัญตัินี  เงินรายใดให้ยมืแก่บคุคลกําลงัเลน่การพนนัหรือขนัตอ่ ในเวลาหรือ ณ สถานที เลน่
เช่นนั น ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เงินนั นได้ให้ยืมไปเพื อเลน่การพนนัหรือขนัตอ่ 
 



 
 
 

ลักษณะ 19 
บัญชีเดนิสะพดั 

 
          มาตรา 856  อนัวา่สญัญาบญัชีเดินสะพดันั น คือสญัญาซึ งบคุคลสองคนตกลงกนัวา่สบืแตน่ั นไป หรือในชั วเวลา
กําหนดอนัใดอนัหนึ ง ให้ตดัทอนบญัชีทั งหมดหรือแตบ่างสว่นอนัเกิดขึ นแตกิ่จการในระหวา่งเขาทั งสองนั นหกักลบลบกนั
และคงชําระแตส่ว่นที เป็นจํานวนคงเหลอืโดยดลุภาค 
          มาตรา 857  การนําตัTวเงินลงเป็นรายการในบญัชีเดินสะพดันั น ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ได้ลงด้วยเงื อนไขวา่จะ
มีผู้ ชําระเงินตามตัTวนั นถ้าและตัTวนั นมิได้ชําระเงินไซร้ จะเพิกถอนรายการอนันั นเสยีก็ได้ 
          มาตรา 858  ถ้าคูส่ญัญามิได้กําหนดกนัไว้วา่ให้หกัทอนบญัชีโดยระยะเวลาอยา่งไรไซร้ ทา่นให้ถือเอาเป็นกําหนด
หกเดือน 
         มาตรา 859  คูส่ญัญาฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาบญัชีเดินสะพดัและให้หกัทอนบญัชีกนัเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ ถ้าไมม่ี
อะไรปรากฏเป็นข้อขดักบัที กลา่วมานี  
          มาตรา 860  เงินสว่นที ผิดกนัอยูน่ั นถ้ายงัมิได้ชําระ ทา่นให้คิดดอกเบี ยนบัแตว่นัที หกัทอนบญัชีเสร็จเป็นต้นไป 
 

ลักษณะ 20 
ประกันภยั 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 861  อนัวา่สญัญาประกนัภยันั น คือสญัญาซึ งบคุคลคนหนึ งตกลงจะใช้คา่สนิไหมทดแทน หรือใช้เงิน
จํานวนหนึ งให้ในกรณีวินาศภยัหากมีขึ น หรือในเหตอุยา่งอื นในอนาคตดงัได้ระบไุว้ในสญัญา และในการนี บคุคลอีกคน
หนึ งตกลงจะสง่เงินซึ งเรียกวา่ เบี ยประกนัภยั 
          มาตรา 862  ตามข้อความในลกัษณะนี  
          คําวา่ "ผู้ประกนัภยั" ทา่นหมายความวา่ คูส่ญัญาฝ่ายซึ งตกลงจะใช้คา่สนิไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ งให้ 
          คําวา่ "ผู้ เอาประกนัภยั" ทา่นหมายความวา่ คูส่ญัญาฝ่ายซึ งตกลงจะสง่เบี ยประกนัภยั 
          คําวา่ "ผู้ รับประโยชน์" ทา่นหมายความวา่ บคุคลผู้จะพงึได้รับคา่สนิไหมทดแทน หรือรับจํานวนเงินใช้ให้ 
          อนึ งผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์นั น จะเป็นบคุคลคนหนึ งคนเดยีวกนัก็ได้ 
          มาตรา 863  อนัสญัญาประกนัภยันั น ถ้าผู้ เอาประกนัภยัมไิด้มีสว่นได้เสยีในเหตทีุ ประกนัภยัไว้นั นไซร้ ทา่นวา่ยอ่ม
ไมผ่กูพนัคูส่ญัญาแตอ่ยา่งหนึ งอยา่งใด 
          มาตรา 864  เมื อคูส่ญัญาประกนัภยัยกเอาภยัใดโดยเฉพาะขึ นเป็นข้อพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี ย
ประกนัภยั และภยัเช่นนั นสิ นไปหามีไมแ่ล้ว ทา่นวา่ภายหน้าแตน่ั นไปผู้ เอาประกนัภยัชอบที จะได้ลดเบี ยประกนัภยัตาม
สว่น 



          มาตรา 865  ถ้าในเวลาทําสญัญาประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภยัก็ดีหรือในกรณีประกนัชีวิต บคุคลอนัการใช้เงินยอ่ม
อาศยัความทรงชีพหรือมรณะของเขานั นก็ดี รู้อยูแ่ล้วละเว้นเสยีไมเ่ปิดเผยข้อความจริงซึ งอาจจะได้จงูใจผู้ รับประกนัภยัให้
เรียกเบี ยประกนัภยัสงูขึ นอีกหรือให้บอกปัดไมย่อมทําสญัญา หรือวา่รู้อยูแ่ล้วแถลงข้อความนั นเป็นความเท็จไซร้ ทา่นวา่
สญัญานั นเป็นโมฆียะ 
          ถ้ามิได้ใช้สทิธิบอกล้างภายในกําหนดเดือนหนึ งนบัแตว่นัที ผู้ รับประกนัภยัทราบมลูอนัจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้
สทิธินั นภายในกําหนดห้าปีนบัแตว่นัทําสญัญาก็ดี ทา่นวา่สทิธินั นเป็นอนัระงบัสิ นไป 
          มาตรา 866  ถ้าผู้ รับประกนัภยัได้รู้ข้อความจริงดงักลา่วในมาตรา 865 นั นก็ดี หรือรู้วา่ข้อแถลงความเป็นความเท็จ
ก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั นหากใช้ความระมดัระวงัดั งจะพงึคาดหมายได้แตว่ิญUชูนก็ดี ทา่นให้ฟังวา่สญัญานั นเป็นอนั
สมบรูณ์ 
          มาตรา 867  อนัสญัญาประกนัภยันั น ถ้ามิได้มีหลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งใดอยา่งหนึ งลงลายมือชื อฝ่ายที ต้องรับผิด
หรือลายมือชื อตวัแทนของฝ่ายนั นเป็นสาํคญั ทา่นวา่จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาได้ไม ่
          ให้สง่มอบกรมธรรม์ประกนัภยัอนัมีเนื อความต้องตามสญัญานั นแก่ผู้ เอาประกนัภยัฉบบัหนึ ง 
          กรมธรรม์ประกนัภยั ต้องลงลายมือชื อของผู้ รับประกนัภยัและมีรายการดงัตอ่ไปนี  
          (1) วตัถทีุ เอาประกนัภยั 
          (2) ภยัใดซึ งผู้ รับประกนัภยัรับเสี ยง 
          (3) ราคาแหง่มลูประกนัภยั ถ้าหากได้กําหนดกนัไว้ 
          (4) จํานวนเงินซึ งเอาประกนัภยั 
          (5) จํานวนเบี ยประกนัภยั และวิธีสง่เบี ยประกนัภยั 
          (6) ถ้าหากสญัญาประกนัภยัมีกําหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ มต้น และเวลาสิ นสดุไว้ด้วย 
          (7) ชื อหรือยี ห้อของผู้ รับประกนัภยั 
          (8) ชื อหรือยี ห้อของผู้ เอาประกนัภยั 
          (9) ชื อของผู้ รับประโยชน์ ถ้าจะพงึม ี
         (10) วนัทําสญัญาประกนัภยั 
         (11) สถานที และวนัที ได้ทํากรมธรรม์ประกนัภยั 
          มาตรา 868  อนัสญัญาประกนัภยัทะเล ทา่นให้บงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายทะเล 
 

หมวด 2 
ประกันวนิาศภยั 

 
ส่วนที" 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 869  อนัคําวา่ "วินาศภยั" ในหมวดนี  ทา่นหมายรวมเอาความเสยีหายอยา่งใด ๆ บรรดาซึ งจะพงึประมาณ
เป็นเงินได้ 
          มาตรา 870  ถ้าได้ทําสญัญาประกนัภยัเป็นสองรายหรือกวา่นั นพร้อมกนัเพื อความวินาศภยัอนัเดียวกนั และ
จํานวนเงินซึ งเอาประกนัภยัรวมกนัทั งหมดนั นทว่มจํานวนที วินาศจริงไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับประโยชน์ชอบที จะได้รับคา่สนิไหม



ทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเทา่นั น ผู้ รับประกนัภยัแตล่ะคนต้องใช้เงินจํานวนวินาศจริงแบง่ตามสว่นมากน้อยที ตน
ได้รับประกนัภยัไว้ 
          อนัสญัญาประกนัภยัทั งหลาย ถ้าลงวนัเดียวกนั ทา่นให้ถือวา่ได้ทําพร้อมกนั 
          ถ้าได้ทําสญัญาประกนัภยัเป็นสองรายหรือกวา่นั นสบืเนื องเป็นลาํดบักนัทา่นวา่ผู้ รับประกนัภยัคนแรกจะต้องรับผิด
เพื อความวินาศภยัก่อน ถ้าและจํานวนเงินซึ งผู้ รับประกนัภยัคนแรกได้ใช้นั นยงัไมคุ่้มจํานวนวินาศภยัไซร้ ผู้ รับประกนัภยั
คนถดัไปก็ต้องรับผิดในสว่นที ยงัขาดอยูน่ั นตอ่ ๆ กนัไปจนกวา่จะคุ้มวินาศ 
          มาตรา 871  ถ้าได้ทําสญัญาประกนัภยัเป็นสองรายหรือกวา่นั นพร้อมกนัก็ดี หรือสบืเนื องเป็นลาํดบักนัก็ดี ทา่นวา่
การที ยอมสละสทิธิอนัมตีอ่ผู้ รับประกนัภยัรายหนึ งนั น ไมก่ระทบกระทั งถึงสทิธิและหน้าที ของผู้ รับประกนัภยัรายอื น ๆ 
          มาตรา 872  ก่อนเริ มเสี ยงภยั ผู้ เอาประกนัภยัจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ แตผู่้ รับประกนัภยัชอบที จะได้เบี ย
ประกนัภยักึ งจํานวน 
          มาตรา 873  ถ้าในระหวา่งอายสุญัญาประกนัภยันั น มลูประกนัภยัได้ลดน้อยถอยลงไปหนกัไซร้ ทา่นวา่ผู้ เอา
ประกนัภยัชอบที จะได้ลดจํานวนเงินซึ งเอาประกนัภยัไว้ และลดจํานวนเงินเบี ยประกนัภยั 
          การลดจํานวนเบี ยประกนัภยันั น ให้เป็นผลตอ่ในอนาคต 
         มาตรา 874  ถ้าคูส่ญัญาได้กําหนดราคาแหง่มลูประกนัภยัไว้ ผู้ รับประกนัภยัชอบที จะได้ลดจํานวนคา่สนิไหม
ทดแทน ก็แตเ่มื อพิสจูน์ได้วา่ราคาแหง่มลูประกนัภยัตามที ได้ตกลงกนัไว้นั นเป็นจํานวนสงูเกินไปหนกั และคืนจํานวนเบี ย
ประกนัภยัให้ตามสว่นกบัทั งดอกเบี ยด้วย 
          มาตรา 875  ถ้าวตัถอุนัได้ประกนัภยัไว้นั น เปลี ยนมือไปจากผู้ เอาประกนัภยัโดยพินยักรรมก็ดี หรือโดยบญัญตัิ
กฎหมายก็ดี ทา่นวา่สทิธิอนัมีอยูใ่นสญัญาประกนัภยัก็ยอ่มโอนตามไปด้วย 
          ถ้าในสญัญามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื น เมื อผู้ เอาประกนัภยัโอนวตัถทีุ เอาประกนัภยัและบอกกลา่วการโอนไปยงั
ผู้ รับประกนัภยัไซร้ ทา่นวา่สทิธิอนัมีอยูใ่นสญัญาประกนัภยันั นยอ่มโอนตามไปด้วย อนึ งถ้าในการโอนเช่นนี ช่องแหง่ภยั
เปลี ยนแปลงไปหรือเพิ มขึ นหนกัไซร้ ทา่นวา่สญัญาประกนัภยันั นกลายเป็นโมฆะ 
          มาตรา 876  ถ้าผู้ รับประกนัภยัต้องคาํพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ผู้ เอาประกนัภยัจะเรียกให้หาประกนัอนั
สมควรให้แก่ตนก็ได้ หรือจะบอกเลกิสญัญาเสยีก็ได้ 
          ถ้าผู้ เอาประกนัภยัต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ทา่นให้ใช้วธีิเดยีวกนันี บงัคบัตามควรแก่เรื อง แตก่ระนั นก็ดี
ถ้าเบี ยประกนัภยัได้สง่แล้วเตม็จํานวนเพื ออายปุระกนัภยัเป็นระยะเวลามากน้อยเทา่ใดไซร้ ทา่นห้ามมใิห้ผู้ รับประกนัภยั
บอกเลกิสญัญาก่อนระยะเวลานั นสดุลง  
         มาตรา 877  ผู้ รับประกนัภยัจําต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) เพื อจํานวนวินาศภยัอนัแท้จริง 
          (2) เพื อความบบุสลายอนัเกิดแก่ทรัพย์สนิซึ งได้เอาประกนัภยัไว้เพราะได้จดัการตามสมควรเพื อป้องปัดความ  
วินาศภยั 
          (3) เพื อบรรดาคา่ใช้จา่ยอนัสมควรซึ งได้เสยีไปเพื อรักษาทรัพย์สนิซึ งเอาประกนัภยัไว้นั นมิให้วินาศ 
          อนัจํานวนวินาศจริงนั น ทา่นให้ตีราคา ณ สถานที และในเวลาซึ งเหตวุินาศภยันั นได้เกิดขึ น อนึ งจํานวนเงินซึ งได้เอา
ประกนัภยัไว้นั น ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นหลกัประมาณอนัถกูต้องในการตีราคาเช่นวา่นั น 
          ทา่นห้ามมใิห้คิดคา่สนิไหมทดแทนเกินไปกวา่จํานวนเงินซึ งเอาประกนัภยัไว้ 
          มาตรา 878  คา่ใช้จา่ยในการตีราคาวินาศภยันั น ทา่นวา่ผู้ รับประกนัภยัต้องเป็นผู้ออกใช้ 



          มาตรา 879  ผู้ รับประกนัภยัไมต้่องรับผิดในเมื อความวินาศภยัหรือเหตอืุ นซึ งได้ระบไุว้ในสญัญานั นได้เกิดขึ นเพราะ
ความทจุริต หรือความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ รับประโยชน์ 
          ผู้ รับประกนัภยัไมต้่องรับผิดในความวินาศภยัอนัเป็นผลโดยตรงมาแตค่วามไมส่มประกอบในเนื อแหง่วตัถทีุ เอา
ประกนัภยั เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 880  ถ้าความวินาศภยันั นได้เกิดขึ นเพราะการกระทําของบคุคลภายนอกไซร้ ผู้ รับประกนัได้ใช้คา่สนิไหม
ทดแทนไปเป็นจํานวนเพียงใด ผู้ รับประกนัภยัยอ่มเข้ารับชว่งสทิธิของผู้ เอาประกนัภยัและของผู้ รับประโยชน์ซึ งมีตอ่
บคุคลภายนอกเพียงนั น 
          ถ้าผู้ รับประกนัภยัได้ใช้คา่สนิไปไหมทดแทนไปแตเ่พียงบางสว่นไซร้ทา่นห้ามมิให้ผู้ รับประกนัภยันั นใช้สทิธิของตน
ให้เสื อมเสยีสทิธิของผู้ เอาประกนัภยั หรือผู้ รับประโยชน์ ในการที เขาจะเรียกร้องเอาคา่สนิไหมทดแทนจากบคุคลภายนอก
เพื อเศษแหง่จํานวนวินาศนั น 
         มาตรา 881  ถ้าความวินาศเกิดขึ นเพราะภยัมีขึ นดงัผู้ รับประกนัภยัตกลงประกนัภยัไว้ไซร้ เมื อผู้ เอาประกนัภยัหรือ
ผู้ รับประโยชน์ทราบความวินาศนั นแล้ว ต้องบอกกลา่วแก่ผู้ รับประกนัภยัโดยไมช่กัช้า 
          ถ้ามิได้ปฏิบตัิตามบทบญัญตัิที กลา่วมาในวรรคก่อน ผู้ รับประกนัภยัอาจเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนเพื อความ
เสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตก่ารนั นได้เว้นแตอี่กฝ่ายหนึ งจะพิสจูน์ได้วา่ไมส่ามารถที จะปฏิบตัิได้ 
          มาตรา 882  ในการเรียกให้ใช้คา่สนิไหมทดแทน ทา่นห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื อพ้นกําหนดเวลาสองปีนบัแตว่นัวินาศภยั 
          ในการเรียกให้ใช้หรือให้คนืเบี ยประกนัภยั ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องคดเีมื อพ้นเวลาสองปีนบัแตว่นัซึ งสทิธิจะเรียกให้ใช้หรือ
คืนเบี ยประกนัภยัถึงกําหนด 
 

ส่วนที" 2 
วิธีเฉพาะการประกันภยัในการรับขน 

 
          มาตรา 883  อนัสญัญาประกนัภยัในการรับขนนั น ยอ่มคุ้มถึงความวินาศภยัทกุอยา่งซึ งอาจเกิดแก่ของที ขนสง่ใน
ระหวา่งเวลาตั งแตผู่้ขนสง่ได้รับของไป จนได้สง่มอบของนั นแก่ผู้ รับตราสง่ และจํานวนคา่สนิไหมทดแทนนั นยอ่มกําหนด
ตามที ของซึ งขนสง่นั นจะได้มีราคาเมื อถึงตําบลอนักําหนดให้สง่ 
          มาตรา 884  ถ้าของซึ งขนสง่นั นได้เอาประกนัภยัเมื ออยูใ่นระหวา่งสง่เดินทางไป ทา่นให้คิดมลูประกนัภยัในของนั น
นบัรวมทั งราคาของ ณ สถานที และในเวลาที ผู้ขนสง่ได้รับของ และให้เพิ มคา่ระวางสง่ของไปยงัสถานที สง่มอบแก่ผู้ รับตรา
สง่ กบัทั งคา่ใช้จา่ยอื น ๆ เนื องด้วยการสง่ของไปนั นเข้าด้วย 
          กําไรอนัจะพงึได้ในเวลาเมื อสง่มอบของนั น ยอ่มจะคิดรวมเข้าเป็นมลูประกนัภยัได้ตอ่เมื อได้มีข้อตกลงกนัไว้เช่นนั น
ชดัแจ้ง 
         มาตรา 885  อนัสญัญาประกนัภยัในการรับขนนั น ถึงแม้การขนสง่จะต้องสะดดุหยดุลงชั วขณะหรือจะต้องเปลี ยน
ทางหรือเปลี ยนวิธีขนสง่อยา่งหนึ งอยา่งใดโดยเหตจํุาเป็นในระหวา่งสง่เดินทางก็ดี ทา่นวา่สญัญานั นก็ยอ่มคงเป็นอนั
สมบรูณ์ เว้นแตจ่ะได้ระบไุว้ในสญัญาเป็นอยา่งอื น 
           มาตรา 886  อนักรมธรรม์ประกนัภยัในการรับขนนั น นอกจากที ได้ระบไุว้แล้วในมาตรา 867 ต้องมีรายการเพิ มขึ น
อีกดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ระบทุางและวธีิขนสง่ 
          (2) ชื อหรือยี ห้อของผู้ขนสง่ 



          (3) สถานที ซึ งกําหนดให้รับและสง่มอบของ 
          (4) กําหนดระยะเวลาขนสง่ตามแตม่ ี
 

ส่วนที" 3 
ประกันภยัคํ �าจุน 

 
          มาตรา 887  อนัวา่ประกนัภยัคํ าจนุนั น คือสญัญาประกนัภยัซึ งผู้ รับประกนัภยัตกลงวา่จะใช้คา่สนิไหมทดแทนใน
นามของผู้เอาประกนัภยัเพื อความวินาศภยัอนัเกิดขึ นแก่บคุคลอีกคนหนึ ง และซึ งผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบ 
          บคุคลผู้ ต้องเสยีหายชอบที จะได้รับคา่สนิไหมทดแทนตามที ตนควรจะได้นั น จากผู้ รับประกนัภยัโดยตรง แตค่า่
สนิไหมทดแทนเช่นวา่นี หาอาจจะคิดเกินไปกวา่จํานวนอนัผู้ รับประกนัภยัจะพงึต้องใช้ตามสญัญานั นได้ไม ่ในคดีระหวา่ง
บคุคลผู้ ต้องเสยีหายกบัผู้ รับประกนัภยันั น ทา่นให้ผู้ ต้องเสยีหายเรียกตวัผู้เอาประกนัภยัเข้ามาในคดีด้วย 
          อนึ งผู้ รับประกนัภยันั นแม้จะได้สง่คา่สนิไหมทดแทนให้แกผู่้ เอาประกนัภยัแล้ว ก็ยงัหาหลดุพ้นจากความรับผิดตอ่
บคุคลผู้ ต้องเสยีหายนั นไม ่เว้นแตต่นจะพิสจูน์ได้วา่สนิไหมทดแทนนั นผู้ เอาประกนัภยัได้ใช้ให้แก่ผู้ ต้องเสยีหายแล้ว                           
          มาตรา 888   ถ้าคา่สนิไหมทดแทนอนัผู้ รับประกนัภยัได้ใช้ไปโดยคําพิพากษานั นยงัไมคุ่้มคา่วินาศภยัเต็มจํานวน
ไซร้ ทา่นวา่ผู้ เอาประกนัภยัก็ยงัคงต้องรับใช้จํานวนที ยงัขาด เว้นไว้แตบ่คุคลผู้ ต้องเสยีหายจะได้ละเลยเสยีไมเ่รียกตวัผู้ เอา
ประกนัภยัเข้ามาสูค่ดีด้วยดงักลา่วไว้ในมาตราก่อน 
 

หมวด 3 
ประกันชวีิต 

 
          มาตรา 889  ในสญัญาประกนัชีวตินั น การใช้จํานวนเงินยอ่มอาศยัความทรงชีพ หรือมรณะของบคุคลคนหนึ ง 
          มาตรา 890  จํานวนเงินอนัจะพงึใช้นั น จะชําระเป็นเงินจํานวนเดยีวหรือเป็นเงินรายปีก็ได้ สดุแล้วแตจ่ะตกลงกนั
ระหวา่งคูส่ญัญา 
          มาตรา 891  แม้ในกรณีที ผู้ เอาประกนัภยัมิได้เป็นผู้ รับประโยชน์เองก็ดี ผู้ เอาประกนัภยัยอ่มมีสทิธิที จะโอน
ประโยชน์แหง่สญัญานั นให้แก่บคุคลอีกคนหนึ งได้ เว้นแตจ่ะได้สง่มอบกรมธรรม์ประกนัภยัให้แกผู่้ รับประโยชน์ไปแล้ว และ
ผู้ รับประโยชน์ได้บอกกลา่วเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ รับประกนัภยัแล้ววา่ตนจํานงจะถือเอาประโยชน์แหง่สญัญานั น 
          ถ้ากรมธรรม์ประกนัภยัได้ทําเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั งแล้ว ทา่นให้นําบทบญัญตัิมาตรา 309 มาใช้บงัคบั 
           มาตรา 892  ในกรณีบอกล้างสญัญาตามความในมาตรา 865 ผู้ รับประกนัภยัต้องคืนคา่ไถถ่อนกรมธรรม์
ประกนัภยัให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัหรือทายาทของผู้นั น 
           มาตรา 893  การใช้เงินอาศยัเหตคุวามทรงชีพ หรือมรณะของบคุคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายขุองบคุคลผู้นั นไว้
คลาดเคลื อนไมถ่กูต้อง เป็นเหตใุห้ได้กําหนดจํานวนเบี ยประกนัภยัไว้ตํ าไซร้ ทา่นให้ลดจํานวนเงินอนัผู้ รับประกนัภยัจะพงึ
ต้องใช้นั นลงตามสว่น 
          แตถ้่าผู้ รับประกนัภยัพิสจูน์ได้วา่ ในขณะที ทําสญัญานั นอายทีุ ถกูต้องแท้จริงอยูน่อกจํากดัอตัราตามทางค้าปกติ
ของเขาแล้ว ทา่นวา่สญัญานั นเป็นโมฆียะ 



          มาตรา 894  ผู้ เอาประกนัภยัชอบที จะบอกเลกิสญัญาประกนัภยัเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการงดไมส่ง่เบี ย
ประกนัภยัตอ่ไป ถ้าและได้สง่เบี ยประกนัภยัมาแล้วอยา่งน้อยสามปีไซร้ ทา่นวา่ผู้ เอาประกนัภยัชอบที จะได้รับเงินคา่
เวนคืนกรมธรรม์ประกนัภยั หรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสาํเร็จจากผู้ รับประกนัภยั 
          มาตรา 895  เมื อใดจะต้องใช้จํานวนเงินในเหตมุรณะของบคุคลคนหนึ งคนใด ทา่นวา่ผู้ รับประกนัภยัจําต้องใช้เงิน
นั นในเมื อมรณภยัอนันั นเกิดขึ น เว้นแต ่
          (1) บคุคลผู้นั นได้กระทําอตัวินิบาตด้วยใจสมคัรภายในปีหนึ งนบัแตว่นัทําสญัญา หรือ 
          (2) บคุคลผู้นั นถกูผู้ รับประโยชน์ฆา่ตายโดยเจตนา 
          ในกรณีที  2 นี ทา่นวา่ผู้ รับประกนัภยัจําต้องใช้เงินคา่ไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั หรือให้แก่ทายาทของผู้
นั น 
          มาตรา 896  ถ้ามรณภยัเกิดขึ นเพราะความผิดของบคุคลภายนอก ผู้ รับประกนัภยัหาอาจจะเรียกเอาคา่สนิไหม
ทดแทนจากบคุคลภายนอกนั นได้ไม ่แตส่ทิธิของฝ่ายทายาทแหง่ผู้มรณะในอนัจะได้คา่สนิไหมทดแทนจากบคุคลภายนอก
นั นหาสญูสิ นไปด้วยไม ่แม้ทั งจํานวนเงินอนัจะพงึใช้ตามสญัญาประกนัชีวตินั นจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย 
         มาตรา 897  ถ้าผู้ เอาประกนัภยัได้เอาประกนัภยัไว้โดยกําหนดวา่เมื อตนถึงซึ งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาท
ทั งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบชืุ อผู้หนึ งผู้ใดไว้ไซร้ จํานวนเงินอนัจะพงึใช้นั น ทา่นให้ฟังเอาเป็นสนิทรัพย์สว่นหนึ งแหง่
กองมรดกของผู้เอาประกนัภยั ซึ งเจ้าหนี จะเอาใช้หนี ได้ 
          ถ้าได้เอาประกนัภยัไว้โดยกําหนดวา่ให้ใช้เงินแก่บคุคลคนใดคนหนึ งโดยเฉพาะเจาะจง ทา่นวา่เฉพาะแตจํ่านวนเงิน
เบี ยประกนัภยัซึ งผู้ เอาประกนัภยัได้สง่ไปแล้วเทา่นั น จกัเป็นสนิทรัพย์สว่นหนึ งแหง่กองมรดกของผู้ เอาประกนัภยัอนัเจ้าหนี 
จะเอาใช้หนี ได้ 
 

ลักษณะ 21 
ตัDวเงนิ 

 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
 
          มาตรา 898  อนัตัTวเงินตามความหมายแหง่ประมวลกฎหมายนี มีสามประเภท ๆ หนึ งคือ ตัTวแลกเงิน ประเภทหนึ ง
คือ ตัTวสญัญาใช้เงิน  
   ประเภทหนึ ง คือ เช็ค 
          มาตรา 899  ข้อความอนัใดซึ งมิได้มีบญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายลกัษณะนี  ถ้าเขียนลงในตัTวเงิน ทา่นวา่ข้อความ
อนันั นหาเป็นผลอยา่งหนึ งอยา่งใดแก่ตัTวเงินนั นไม ่
          มาตรา 900  บคุคลผู้ลงลายมือชื อของตนในตัTวเงินยอ่มจะต้องรับผิดตามเนื อความในตัTวเงินนั น 
          ถ้าลงเพียงแตเ่ครื องหมายอยา่งหนึ งอยา่งใด เช่น แกงไดหรือลายพิมพ์นิ วมืออ้างเอาเป็นลายมือชื อในตัTวเงินนั นไซร้ 
แม้ถึงวา่จะมีพยานลงชื อรับรองก็ตาม ทา่นวา่หาให้ผลเป็นลงลายมือชื อในตัTวเงินนั นไม ่
          มาตรา 901  ถ้าบคุคลคนใดลงลายมือชื อของตนในตัTวเงิน และมิได้เขียนแถลงวา่กระทําการแทนบคุคลอีกคนหนึ ง
ไซร้ ทา่นวา่บคุคลคนนั นยอ่มเป็นผู้ รับผิดตามความในตัTวเงินนั น 



          มาตรา 902  ถ้าตัTวเงินลงลายมือชื อของบคุคลหลายคน มทีั งบคุคลซึ งไมอ่าจจะเป็นคูส่ญัญาแหง่ตัTวเงินนั นได้เลย 
หรือเป็นได้แตไ่มเ่ต็มผลไซร้ทา่นวา่การนี ยอ่มไมก่ระทบกระทั งถงึความรับผิดของบคุคลอื น ๆ  นอกนั นซึ งคงต้องรับผิดตาม
ตัTวเงิน 
          มาตรา 903  ในการใช้เงินตามตัTวเงิน ทา่นมใิห้ให้วนัผอ่น 
          มาตรา 904  อนัผู้ทรงนั น หมายความวา่ บคุคลผู้มตีัTวเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้ รับเงินหรือเป็นผู้ รับสลกั
หลงั ถ้าและเป็นตัTวเงินสั งจ่ายให้แก่ผู้ ถือ ๆ ก็นบัวา่เป็นผู้ทรงเหมือนกนั 
          มาตรา 905  ภายในบงัคบัแหง่บทบญัญตัิมาตรา 1008 บคุคลผู้ได้ตัTวเงินไว้ในครอบครอง ถ้าแสดงให้ปรากฏสทิธิ
ด้วยการสลกัหลงัไมข่าดสายแม้ถงึวา่การสลกัหลงัรายที สดุจะเป็นสลกัหลงัลอยก็ตาม ทา่นให้ถือวา่เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วย
กฎหมาย เมื อใดรายการสลกัหลงัลอยมีสลกัหลงัรายอื นตามหลงัไปอีก ทา่นให้ถือวา่บคุคลผู้ ที ลงลายมือชื อในการสลกัหลงั
รายที สดุนั น เป็นผู้ได้ไปซึ งตัTวเงินด้วยการสลกัหลงัลอย อนึ งคําสลกัหลงัเมื อขดีฆา่เสยีแล้วทา่นให้ถือเสมือนวา่มิได้มเีลย 
          ถ้าบคุคลผู้หนึ งผู้ใดต้องปราศจากตัTวเงินไปจากครอบครอง ทา่นวา่ผู้ทรงซึ งแสดงให้ปรากฏสทิธิของตนในตัTวตาม
วิธีการดงักลา่วมาในวรรคก่อนนั นหาจําต้องสละตัTวเงินไม ่เว้นแตจ่ะได้มาโดยทจุริต หรือได้มาด้วยความประมาทเลนิเลอ่
อยา่งร้ายแรง 
          อนึ งข้อความในวรรคกอ่นนี  ให้ใช้บงัคบัตลอดถึงผู้ทรงตัTวเงินสั งจ่ายให้แก่ผู้ ถือด้วย 
          มาตรา 906  คําวา่คูส่ญัญาคนก่อน ๆ นั น รวมทั งผู้สั งจา่ย หรือผู้ออกตัTวเงินและผู้สลกัหลงัคนก่อน ๆ ด้วย 
          มาตรา 907  เมื อใดไมม่ีที ในตัTวเงินซึ งจะสลกัหลงัได้ตอ่ไปไซร้ทา่นอนญุาตให้เอากระดาษแผน่หนึ งผนกึตอ่เข้ากบั
ตัTวเงินเรียกวา่ใบประจําตอ่นบัเป็นสว่นหนึ งแหง่ตัTวเงินนั น 
          การสลกัหลงัในใบประจําตอ่ครั งแรกต้องเขียนคาบบนตัTวเงินเดมิบ้างบนใบประจําตอ่บ้าง 
 

หมวด 2 
ตัDวแลกเงนิ 

 
ส่วนที" 1 

การออกและสลักหลังตัDวแลกเงนิ 
 
          มาตรา 908  อนัวา่ตัTวแลกเงินนั น คือหนงัสอืตราสารซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ผู้สั งจา่ย สั งบคุคลอีกคนหนึ ง เรียกวา่
ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจํานวนหนึ งแก่บคุคลคนหนึ ง หรือให้ใช้ตามคาํสั งของบคุคลคนหนึ ง ซึ งเรียกวา่ผู้ รับเงิน 
          มาตรา 909  อนัตัTวแลกเงินนั น ต้องมีรายการดงักลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) คําบอกชื อวา่เป็นตัTวแลกเงิน 
          (2) คําสั งอนัปราศจากเงื อนไขให้จ่ายเงินเป็นจํานวนแนน่อน 
          (3) ชื อ หรือยี ห้อผู้จ่าย 
          (4) วนัถึงกําหนดใช้เงิน 
          (5) สถานที ใช้เงิน 
          (6) ชื อ หรือยี ห้อผู้ รับเงิน หรือคําจดแจ้งวา่ให้ใช้เงินแก่ผู้ ถือ 
          (7) วนัและสถานที ออกตัTวเงิน 
          (8) ลายมือชื อผู้สั งจ่าย 



          มาตรา 910  ตราสารอนัมรีายการขาดตกบกพร่องไปจากที ทา่นระบบุงัคบัไว้ในมาตราก่อนนี  ยอ่มไมส่มบรูณ์เป็นตัTว
แลกเงิน เว้นแตก่รณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          ตัTวแลกเงินซึ งไมร่ะบเุวลาใช้เงิน ทา่นให้ถือวา่พงึใช้เงินเมื อได้เห็น 
          ถ้าสถานที ใช้เงินมิได้แถลงไว้ในตัTวแลกเงิน ทา่นให้ถือเอาภมูิลาํเนาของผู้จา่ยเป็นสถานที ใช้เงิน 
          ถ้าตัTวแลกเงินไมแ่สดงให้ปรากฏสถานที ออกตัTว ทา่นให้ถือวา่ตัTวเงินนั นได้ออก ณ ภมูิลาํเนาของผู้สั งจ่าย 
          ถ้ามิได้ลงวนัออกตัTว ทา่นวา่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ งคนใด ทําการโดยสจุริตจะจดวนัตามที ถกูต้อง
แท้จริงลงก็ได้ 
          มาตรา 911  ผู้สั งจ่ายจะเขียนข้อความกําหนดลงไว้วา่จํานวนเงินอนัจะพงึใช้นั นให้คิดดอกเบี ยด้วยก็ได้ และในกรณี
เช่นนั น ถ้ามิได้กลา่วลงไว้เป็นอยา่งอื น ทา่นวา่ดอกเบี ยยอ่มคิดแตว่นัที ลงในตัTวเงิน 
          มาตรา 912  อนัตัTวแลกเงินนั นจะออกสั งให้ใช้เงินตามคําสั งของผู้สั งจ่ายก็ได้ 
          อนึ งจะสั งจา่ยเอาจากตวัผู้สั งจ่ายเอง หรือสั งจา่ยเพื อบคุคลภายนอกก็ได้ 
          มาตรา 913  อนัวนัถึงกําหนดของตัTวแลกเงินนั น  ทา่นวา่ยอ่มเป็นอยา่งใดอยา่งหนึ งดั งกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ในวนัใดวนัหนึ งที กําหนดไว้ หรือ 
          (2) เมื อสิ นระยะเวลาอนักําหนดไว้นบัแตว่นัที ลงในตัTวนั น หรือ 
          (3) เมื อทวงถาม หรือเมื อได้เห็น หรือ 
          (4) เมื อสิ นระยะเวลาอนักําหนดไว้นบัแตไ่ด้เห็น       
          มาตรา 914  บคุคลผู้สั งจา่ยหรือสลกัหลงัตัTวแลกเงินยอ่มเป็นอนัสญัญาวา่ เมื อตัTวนั นได้นํายื นโดยชอบแล้วจะมี
ผู้ รับรองและใช้เงินตามเนื อความแหง่ตัTว ถ้าและตัTวแลกเงินนั นเขาไมเ่ชื อถือโดยไมย่อมรับรองก็ดี หรือไมย่อมจา่ยเงินก็ดี ผู้
สั งจ่ายหรือผู้สลกัหลงัก็จะใช้เงินแก่ผู้ทรง หรือแก่ผู้สลกัหลงัคนหลงัซึ งต้องถกูบงัคบัให้ใช้เงินตามตัTวนั น ถ้าหากวา่ได้ทํา
ถกูต้องตามวิธีการในข้อไมรั่บรองหรือไมจ่่ายเงินนั นแล้ว 
          มาตรา 915  ผู้สั งจ่ายตัTวแลกเงินและผู้สลกัหลงัคนใด ๆ ก็ด ีจะจดข้อกําหนดซึ งจะกลา่วตอ่ไปนี ลงไว้ชดัแจ้งในตัTว
นั นก็ได้ คือ 
          (1) ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของตนเองตอ่ผู้ทรงตัTวเงิน 
          (2) ข้อกําหนดยอมลดละให้แก่ผู้ทรงตัTวเงินซึ งหน้าที ทั งหลายอนัผู้ทรงจะพงึต้องมีแก่ตนบางอยา่งหรือทั งหมด 
           มาตรา 916  บคุคลทั งหลายผู้ถกูฟ้องในมลูตัTวแลกเงินหาอาจจะตอ่สู้ผู้ทรงด้วยข้อตอ่สู้อนัอาศยัความเกี ยวพนักนั
เฉพาะบคุคลระหวา่งตนกบัผู้สั งจา่ยหรือกบัผู้ทรงคนก่อน ๆ นั นได้ไม ่เว้นแตก่ารโอนจะได้มีขึ นด้วยคบคิดกนัฉ้อฉล 
           มาตรา 917  อนัตัTวแลกเงินทกุฉบบั ถึงแม้วา่จะมิใช่สั งจ่ายให้แก่บคุคลเพื อเขาสั งก็ตาม ทา่นวา่ยอ่มโอนให้กนัได้
ด้วยสลกัหลงัและสง่มอบ 
          เมื อผู้สั งจ่ายเขยีนลงในด้านหน้าแหง่ตัTวแลกเงินวา่ "เปลี ยนมือไมไ่ด้" ดงันี ก็ดี หรือเขียนคาํอื นอนัได้ความเป็นทํานอง
เช่นเดียวกนันั นก็ดี ทา่นวา่ตัTวเงินนั นยอ่มจะโอนให้กนัได้แตโ่ดยรูปการและด้วยผลอยา่งการโอนสามญั 
          อนึ งตัTวเงินจะสลกัหลงัให้แก่ผู้จ่ายก็ได้ ไมว่า่ผู้จ่ายจะได้รับรองตัTวนั นหรือไม ่หรือจะสลกัหลงัให้แก่ผู้สั งจ่าย หรือ
ให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายอื นใดแหง่ตัTวเงินนั นก็ได้ สว่นบคุคลทั งหลายเหลา่นี ก็ยอ่มจะสลกัหลงัตัTวเงินนั นตอ่ไปอีกได้ 
           มาตรา 918  ตัTวแลกเงินอนัสั งให้ใช้เงินแก่ผู้ ถือนั น ทา่นวา่ยอ่มโอนไปเพียงด้วยสง่มอบให้กนั 
           มาตรา 919  คําสลกัหลงันั นต้องเขยีนลงในตัTวแลกเงินหรือใบประจําตอ่ และต้องลงลายมอืชื อผู้สลกัหลงั 



           การสลกัหลงัยอ่มสมบรูณ์แม้ทั งมิได้ระบชืุ อผู้ รับประโยชน์ไว้ด้วยหรือแม้ผู้สลกัหลงัจะมิได้กระทําอะไรยิ งไปกวา่ลง
ลายมือชื อของตนที ด้านหลงัตัTวแลกเงินหรือที ใบประจําตอ่ ก็ยอ่มฟังเป็นสมบรูณ์ดจุกนั การสลกัหลงัเช่นนี ทา่นเรียกวา่ 
"สลกัหลงัลอย" 
           มาตรา 920  อนัการสลกัหลงัยอ่มโอนไปซึ งบรรดาสทิธิอนัเกิดแตต่ัTวแลกเงิน 
           ถ้าสลกัหลงัลอย ผู้ทรงจะปฏิบตัิดงักลา่วตอ่ไปนี ประการหนึ งประการใดก็ได้ คอื 
          (1) กรอกความลงในที วา่งด้วยเขียนชื อของตนเอง หรือชื อบคุคลอื นผู้ใดผู้หนึ ง 
          (2) สลกัหลงัตัTวเงินตอ่ไปอีกเป็นสลกัหลงัลอย หรือสลกัหลงัให้แก่บคุคลอื นผู้ใดผู้หนึ ง 
          (3) โอนตัTวเงินนั นให้ไปแกบ่คุคลภายนอกโดยไมก่รอกความลงในที วา่ง และไมส่ลกัหลงัอยา่งหนึ งอยา่งใด 
           มาตรา 921  การสลกัหลงัตัTวแลกเงินซึ งสั งให้ใช้เงินแก่ผู้ ถือนั นยอ่มเป็นเพียงประกนั (อาวลั) สาํหรับผู้สั งจ่าย    
           มาตรา 922  การสลกัหลงันั นต้องให้เป็นข้อความอนัปราศจากเงื อนไข ถ้าและวางเงื อนไขบงัคบัลงไว้อยา่งใด ทา่น
ให้ถือเสมือนวา่ข้อเงื อนไขนั นมิได้เขียนลงไว้เลย 
          อนึ งการสลกัหลงัโอนแตบ่างสว่น ทา่นวา่เป็นโมฆะ 
          มาตรา 923  ผู้สลกัหลงัคนใดระบขุ้อความห้ามสลกัหลงัสบืไปลงไว้แล้ว ผู้สลกัหลงัคนนั นยอ่มไมต้่องรับผิดตอ่
บคุคลอนัเขาสลกัหลงัตัTวแลกเงินนั นให้ไปในภายหลงั 
          มาตรา 924  ถ้าตัTวแลกเงินสลกัหลงัตอ่เมื อสิ นเวลาเพื อคดัค้านการไมรั่บรองหรือการไมใ่ช้เงินนั นแล้วไซร้ ทา่นวา่
ผู้ รับสลกัหลงัยอ่มได้ไปซึ งสทิธิแหง่การรับรองตามแตม่ตีอ่ผู้จา่ย กบัสทิธิไลเ่บี ยเอาแก่บรรดาผู้ซึ งสลกัหลงัตัTวเงินนั น
ภายหลงัที สิ นเวลาเช่นนั น 
          แตถ้่าตัTวเงินนั นได้มีคดัค้านการไมรั่บรองหรือการไมใ่ช้เงินมาแตก่่อนสลกัหลงัแล้วไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับสลกัหลงัยอ่มได้
ไปแตเ่พียงสทิธิของผู้ซึ งสลกัหลงัให้แก่ตนอนัมีตอ่ผู้ รับรอง ตอ่ผู้สั งจ่าย และตอ่บรรดาผู้ ที สลกัหลงัตัTวเงินนั นมากอ่นย้อนขึ น
ไปจนถึงเวลาคดัค้านเทา่นั น                          
         มาตรา 925  เมื อใดความที สลกัหลงัมีข้อกําหนดวา่ "ราคาอยูที่ เรียกเก็บ" ก็ดี "เพื อเรียกเก็บ" ก็ดี "ในฐานจดัการแทน" 
ก็ดี หรือความสาํนวนอื นใดอนัเป็นปริยายวา่ตวัแทนไซร้  ทา่นวา่ผู้ทรงตัTวแลกเงินจะใช้สทิธิทั งปวงอนัเกิดแตต่ัTวนั นก็ยอ่มได้
ทั งสิ น แตว่า่จะสลกัหลงัได้เพียงในฐานเป็นตวัแทน 
          ในกรณีเช่นนี  คูส่ญัญาทั งหลายซึ งต้องรับผิดอาจจะตอ่สู้ผู้ทรงได้แตเ่พียงด้วยข้อตอ่สู้อนัจะพงึใช้ได้ตอ่ผู้สลกัหลงั
เทา่นั น 
          มาตรา 926  เมื อใดความที สลกัหลงัมีข้อกําหนดวา่ "ราคาเป็นประกนั" ก็ดี "ราคาเป็นจํานํา" ก็ดี หรือข้อกําหนด
อยา่งอื นใดอนัเป็นปริยายวา่จํานําไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรงตัTวแลกเงินจะใช้สทิธิทั งปวงอนัเกิดแตต่ัTวนั น ก็ยอ่มได้ทั งสิ น แตถ้่าผู้
ทรงสลกัหลงัตัTวนั น ทา่นวา่การสลกัหลงัยอ่มใช้ได้เพียงในฐานเป็นคําสลกัหลงัของตวัแทน 
          คูส่ญัญาทั งหลายซึ งต้องรับผิดหาอาจจะตอ่สู้ผู้ทรงด้วยข้อตอ่สู้อนัอาศยัความเกี ยวพนัเฉพาะบคุคลระหวา่งตนกบัผู้
สลกัหลงันั นได้ไม ่เว้นแตก่ารสลกัหลงัจะได้มขีึ นด้วยคบคดิกนัฉ้อฉล 
 

ส่วนที" 2 
การรับรอง 

 
          มาตรา 927  อนัตัTวแลกเงินนั นจะนําไปยื นแก่ผู้จา่ย ณ ที อยูข่องผู้จา่ย เพื อให้รับรองเมื อไร ๆ ก็ได้ จนกวา่จะถึงเวลา
กําหนดใช้เงินและผู้ทรงจะเป็นผู้ยื นหรือเพียงแตผู่้ ที ได้ตัTวนั นไว้ในครอบครองจะเป็นผู้ นําไปยื นก็ได้ 



          ในตัTวแลกเงินนั น ผู้สั งจา่ยจะลงข้อกําหนดไว้วา่ให้นํายื นเพื อรับรองโดยกําหนดเวลาจํากดัไว้ให้ยื น หรือไม่
กําหนดเวลาก็ได้ 
           ผู้สั งจ่ายจะห้ามการนําตัTวแลกเงินยื นเพื อรับรองก็ได้ เว้นแตใ่นกรณีที เป็นตัTวเงินอนัได้ออกสั งให้ใช้เงินเฉพาะ ณ 
สถานที อื นใดอนัมิใช่ภมูิลาํเนาของผู้จ่าย หรือได้ออกสั งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ งนบัแตไ่ด้เห็น 
          อนึ งผู้สั งจ่ายจะลงข้อกําหนดไว้วา่ยงัมิให้นําตัTวยื นเพื อให้รับรองก่อนถึงกําหนดวนัใดวนัหนึ งก็ได้ 
          ผู้สลกัหลงัทกุคนจะลงข้อกําหนดไว้วา่ ให้นําตัTวเงินยื นเพื อรับรองโดยกําหนดเวลาจํากดัไว้ให้ยื น หรือไมกํ่าหนดเวลา
ก็ได้ เว้นแตผู่้สั งจ่ายจะได้ห้ามการรับรอง 
          มาตรา 928  ผู้ทรงตัTวแลกเงินอนัสั งให้ใช้เงินเมื อสิ นระยะเวลากําหนดอยา่งใดอยา่งหนึ งนบัแตไ่ด้เห็นนั น ต้องนําตัTว
เงินยื นเพื อให้รับรองภายในหกเดอืนนบัแตว่นัที ลงในตัTวเงิน หรือภายในเวลาช้าเร็วกวา่นั นตามแตผู่้สั งจ่ายจะได้ระบไุว้ 
          มาตรา 929  ภายในบงัคบับทบญัญตัิมาตรา 927 ผู้ทรงตัTวแลกเงินมีสทิธิที จะยื นตัTวเงินแกผู่้จ่ายได้ในทนัใดเพื อให้
รับรอง ถ้าและเขาไมรั่บรองภายในเวลายี สบิสี ชั วโมงไซร้ ผู้ทรงก็มสีทิธิที จะคดัค้าน 
          มาตรา 930  ในการยื นตัTวแลกเงินเพื อให้เขารับรองนั น ผู้ทรงไมจํ่าต้องปลอ่ยตัTวนั นให้ไว้ในมอืผู้จ่าย 
          อนึ งผู้จ่ายจะเรียกให้ยื นตัTวแลกเงินอีกเป็นครั งที สองในวนัรุ่งขึ นแตว่นัที ยื นครั งแรกนั นก็ได้ ทา่นห้ามมิให้คูก่รณีที มี
สว่นได้เสยียกเอาการที มิได้อนวุรรตน์ตามคําเรียกอนันี ขึ นเป็นข้อตอ่สู้  เว้นแตก่ารเรียกนั นได้ระบไุว้ในคําคดัค้าน          
          มาตรา 931  การรับรองนั นพงึกระทําด้วยเขียนลงไว้ในด้านหน้าแหง่ตัTวแลกเงินเป็นถ้อยคาํสาํนวนวา่ "รับรองแล้ว" 
หรือความอยา่งอื นทํานองเช่นเดยีวกนันั น และลงลายมือชื อของผู้จ่าย อนึ งแตเ่พียงลายมือชื อของผู้จ่ายลงไว้ในด้านหน้า
แหง่ตัTวแลกเงินทา่นก็จดัวา่เป็นคาํรับรองแล้ว 
          มาตรา 932  ตัTวแลกเงินฉบบัใดเขยีนสั งให้ใช้เงินในกําหนดระยะเวลาอยา่งใดอยา่งหนึ งนบัแตว่นัที ลงในตัTวเงินนั น 
แตห่ากมิได้ลงวนัไว้ก็ดี หรือตัTวเงินฉบบัใดสั งให้ใช้เงินในกําหนดระยะเวลาอยา่งใดอยา่งหนึ งนบัแตไ่ด้เห็น แตห่ากคาํ
รับรองตัTวนั นมิได้ลงวนัไว้ก็ดี ตัTวแลกเงินเช่นวา่มานี  ทา่นวา่ผู้ทรงจะจดวนัออกตัTวหรือวนัรับรองลงตามที แท้จริงก็ได้ แล้วพงึ
ให้ใช้เงินตามนั น 
          อนึ งทา่นบญัญตัิไว้วา่ ในกรณีที ผู้ทรงทําการโดยสจุริตแตล่งวนัคลาดเคลื อนไปด้วยสาํคญัผิด และในกรณีลงวนัผิด
ทกุสถาน หากวา่ในภายหลงัตัTวเงินนั นตกไปยงัมือผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตัTวเงินจะเสยีไปเพราะเหตนุั นก็หาไม ่
ทา่นให้คงเป็นตัTวเงินที ใช้ได้ และพงึใช้เงินกนัเสมือนดงัวา่วนัที ได้จดลงนั นเป็นวนัที ถกูต้องแท้จริง 
          มาตรา 933  ถ้าการรับรองมิได้ลงวนั ทา่นให้ถือเอาวนัสดุท้ายแหง่ระยะเวลาอนักําหนดไว้เพื อรับรองนั นเป็นวนั
รับรอง 
          มาตรา 934  ถ้าผู้จ่ายเขยีนคํารับรองลงในตัTวแลกเงินแล้ว แตห่ากกลบัขีดฆา่เสยีก่อนตัTวเงินนั นหลดุพ้นไปจากมือ
ตนไซร้ ทา่นให้ถือเป็นอนัวา่ได้บอกปัดไมรั่บรอง แตถ้่าผู้จา่ยได้แจ้งความเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ทรงหรือคูส่ญัญาฝ่ายอื นซึ งได้
ลงนามในตัTวเงินวา่ตนรับรองตัTวเงินนั นก่อนแล้ว จึ งมาขีดฆา่คาํรับรองตอ่ภายหลงัไซร้ ทา่นวา่ผู้จ่ายก็คงต้องผกูพนัอยูต่าม
เนื อความที ตนได้เขียนรับรองนั นเอง 
          มาตรา 935  อนัการรับรองนั นยอ่มมีได้สองสถาน คือรับรองตลอดไป หรือรับรองเบี ยงบา่ย 
          การรับรองตลอดไป คือยอมตกลงโดยไมแ่ก้แย้งคาํสั งของผู้สั งจ่ายแตอ่ยา่งหนึ งอยา่งใดเลย 
          สว่นการรับรองเบี ยงบา่ยนั น กลา่วเป็นเนื อความทําผลแหง่ตัTวเงินให้แผกไปจากที เขยีนสั งไว้ 
          กลา่วโดยเฉพาะก็คือวา่ ถ้าคํารับรองมีเงื อนไขก็ดี หรือรับรองแตเ่พียงบางสว่นก็ดี ทา่นวา่เป็นรับรองเบี ยงบา่ย 



          มาตรา 936  คํารับรองเบี ยงบา่ยนั น ผู้ทรงตัTวแลกเงินจะบอกปัดเสยีก็ได้ และถ้าไมไ่ด้คํารับรองอนัไมเ่บี ยงบา่ย จะ
ถือเอาตัTวเงินนั นเป็นอนัขาดความเชื อถือรับรองก็ได้ 
          ถ้าผู้ทรงรับเอาคํารับรองเบี ยงบา่ย และผู้สั งจ่ายหรือผู้สลกัหลงัมิได้ให้อํานาจแก่ผู้ทรงโดยแสดงออกชดัหรือโดย
ปริยายให้รับเอาคํารับรองเบี ยงบา่ยเช่นนั นก็ดี หรือไมย่ินยอมด้วยในภายหลงัก็ดี ทา่นวา่ผู้สั งจา่ยหรือผู้สลกัหลงันั น ๆ ยอ่ม
หลดุพ้นจากความรับผิดตามตัTวเงินนั น แตบ่ทบญัญตัิทั งนี ทา่นมใิห้ใช้ไปถึงการรับรองแตบ่างสว่นซึ งได้บอกกลา่วก่อนแล้ว
โดยชอบ  
          ถ้าผู้สั งจ่ายหรือผู้สลกัหลงัตัTวเงินรับคําบอกกลา่วการรับรองเบี ยงบา่ยแล้วไมโ่ต้แย้งไปยงัผู้ทรงภายในเวลาอนั
สมควร ทา่นให้ถือวา่ผู้สั งจา่ยหรือผู้สลกัหลงันั นเป็นอนัได้ยินยอมด้วยกบัการนั นแล้ว 
          มาตรา 937  ผู้จ่ายได้ทําการรับรองตัTวแลกเงินแล้วยอ่มต้องผกูพนัในอนัจะจา่ยเงินจํานวนที รับรองตามเนื อความ
แหง่คํารับรองของตน 
 

ส่วนที" 3 
อาวัล 

 
          มาตรา 938  ตัTวแลกเงินจะมีผู้คํ าประกนัรับประกนัการใช้เงินทั งจํานวนหรือแตบ่างสว่นก็ได้ ซึ งทา่นเรียกวา่ "อาวลั" 
           อนัอาวลันั นบคุคลภายนอกคนใดคนหนึ งจะเป็นผู้ รับ หรือแม้คูส่ญัญาแหง่ตัTวเงินนั นฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะเป็นผู้ รับก็ได้ 
          มาตรา 939  อนัการรับอาวลัยอ่มทําให้กนัด้วยเขียนลงในตัTวเงินนั นเอง หรือที ใบประจําตอ่ 
          ในการนี พงึใช้ถ้อยคาํสาํนวนวา่ "ใช้ได้เป็นอาวลั" หรือสาํนวนอื นใดทํานองเดียวกนันั น และลงลายมือชื อผู้ รับอาวลั 
          อนึ งเพียงแตล่งลายมือชื อของผู้ รับอาวลัในด้านหน้าแหง่ตัTวเงินทา่นก็จดัวา่เป็นคาํรับอาวลัแล้ว เว้นแตใ่นกรณีที เป็น
ลายมือชื อของผู้จา่ยหรือผู้สั งจา่ย 
          ในคํารับอาวลัต้องระบวุา่รับประกนัผู้ใด หากมิได้ระบ ุทา่นให้ถือวา่รับประกนัผู้สั งจ่าย 
          มาตรา 940  ผู้ รับอาวลัยอ่มต้องผกูพนัเป็นอยา่งเดียวกนักบับคุคลซึ งตนประกนั 
          แม้ถึงวา่ความรับผิดใช้เงินอนัผู้ รับอาวลัได้ประกนัอยูน่ั นจะตกเป็นใช้ไมไ่ด้ด้วยเหตใุด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบ
ระเบียบ ทา่นวา่ข้อที สญัญารับอาวลันั นก็ยงัคงสมบรูณ์ 
          เมื อผู้ รับอาวลัได้ใช้เงินไปตามตัTวแลกเงินแล้ว ยอ่มได้สทิธิในอนัจะไลเ่บี ยเอาแก่บคุคลซึ งตนได้ประกนัไว้ กบัทั ง
บคุคลทั งหลายผู้ รับผิดแทนตวัผู้นั น 
 

ส่วนที" 4 
การใช้เงนิ 

 
          มาตรา 941  อนัตัTวแลกเงินนั น ยอ่มจะพงึใช้เงินในวนัถึงกําหนดและถึงกําหนดวนัใดผู้ทรงต้องนําตัTวเงินไปยื น
เพื อให้ใช้เงินในวนันั น 
          มาตรา 942  อนัจะบงัคบัให้ผู้ทรงตัTวแลกเงินรับเงินใช้ก่อนตัTวเงินถึงกําหนดนั น ทา่นวา่หาอาจจะทําได้ไม ่
          อนึ งผู้จ่ายคนใดใช้เงินไปแตก่่อนเวลาตัTวเงินถึงกําหนด ทา่นวา่ยอ่มทําเช่นนั นด้วยเสี ยงเคราะห์ของตนเอง 
          มาตรา 943  อนัการถึงกําหนดแหง่ตัTวแลกเงินซึ งสั งให้ใช้เงินเมื อสิ นระยะเวลาอนัใดอนัหนึ งนบัแตว่นัได้เห็นนั น ทา่น
ให้กําหนดนบัแตว่นัรับรองหรือวนัคดัค้าน 



          ถ้าไมม่ีคาํคดัค้าน และคาํรับรองมิได้ลงวนั ทา่นให้ถือวา่ผู้ รับรองได้ให้คาํรับรองนั นในวนัท้ายแหง่กําหนดเวลาซึ ง
จํากดัไว้ตามกฎหมาย หรือตามสญัญาเพื อการยื นตัTวนั น 
          มาตรา 944  อนัตัTวแลกเงินซึ งให้ใช้เงินเมื อได้เห็นนั น ทา่นวา่ยอ่มจะพงึใช้เงินในวนัเมื อยื นตัTว ทั งนี ต้องยื นให้ใช้เงิน
ภายในกําหนดเวลาซึ งบงัคบัไว้เพื อการยื นให้รับรองตัTวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ งภายหลงัได้เห็นนั น 
          มาตรา 945  การใช้เงินจะเรียกเอาได้ตอ่เมื อได้เวนตัTวแลกเงินให้ผู้ใช้เงินจะให้ผู้ทรงลงลายมอืชื อรับรองในตัTวเงินนั น
ก็ได้ 
          มาตรา 946  อนัตัTวแลกเงินนั น ถ้าเขาจะใช้เงินให้แตเ่พียงบางสว่น ทา่นวา่ผู้ทรงจะบอกปัดเสยีไมย่อมรับเอาก็ได้ 
          ถ้าและรับเอาเงินที เขาใช้แตเ่พียงบางสว่น ผู้ทรงต้องบนัทกึข้อความนั นลงไว้ในตัTวเงิน และสง่มอบใบรับให้แก่ผู้ใช้
เงิน 
          มาตรา 947  ถ้าตัTวแลกเงินมิได้ยื นเพื อให้ใช้เงินในวนัถึงกําหนดไซร้ ทา่นวา่ผู้ รับรองจะเปลื องตนให้พ้นจากความรับ
ผิดโดยวางจํานวนเงินที ค้างชําระตามตัTวนั นไว้ก็ได้ 
          มาตรา 948  ถ้าผู้ทรงตัTวแลกเงินยอมผอ่นเวลาให้แก่ผู้จ่ายไซร้ทา่นวา่ผู้ทรงสิ นสทิธิที จะไลเ่บี ยเอาแก่ผู้ เป็นคูส่ญัญา
คนก่อน ๆ ซึ งมิได้ตกลงในการผอ่นเวลานั น 
          มาตรา 949  ภายในบงัคบัแหง่บทบญัญตัิมาตรา 1009 บคุคลผู้ใช้เงินในเวลาถงึกําหนดยอ่มเป็นอนัหลดุพ้นจาก
ความรับผิด เว้นแตต่นจะได้ทําการฉ้อฉลหรือมีความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง อนึ งบคุคลซึ งกลา่วนี จําต้องพิสจูน์ให้
เห็นจริงวา่ได้มีการสลกัหลงัติดตอ่กนัเรียบร้อยไมข่าดสาย แตไ่มจํ่าต้องพิสจูน์ลายมือชื อของเหลา่ผู้สลกัหลงั 
 

ส่วนที" 5 
การสอดเข้าแก้หน้า 

 
          มาตรา 950  ผู้สั งจ่ายหรือผู้สลกัหลงัจะระบบุคุคลผู้หนึ งผู้ใดไว้ก็ได้วา่เป็นผู้จะรับรอง หรือใช้เงินยามประสงค์ ณ 
สถานที ใช้เงิน 
          ภายในเงื อนไขบงัคบัดงัจะกลา่วตอ่ไปข้างหน้า บคุคลผู้หนึ งผู้ใดจะรับรองหรือใช้เงินตามตัTวแลกเงินในฐานเป็นผู้
สอดเข้าแก้หน้าบคุคลใดผู้ลงลายมือชื อในตัTวนั นก็ได้ 
          ผู้สอดเข้าแก้หน้านั นจะเป็นบคุคลภายนอกก็ได้ แม้จะเป็นผู้จ่ายหรือบคุคลซึ งต้องรับผิดโดยตัTวเงินนั นอยูแ่ล้วก็ได้ 
ห้ามแตผู่้ รับรองเทา่นั น 
          ผู้สอดเข้าแก้หน้าจําต้องให้คําบอกกลา่วโดยไมช่กัช้า เพื อให้คูส่ญัญาฝ่ายซึ งตนเข้าแก้หน้านั นทราบการที ตนเข้าแก้
หน้า 
                    (1) การรับรองเพื อแก้หน้า 
          มาตรา 951  การรับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้า ยอ่มมีได้ในบรรดากรณีซึ งผู้ทรงมีสทิธิไลเ่บี ยได้ก่อนถึงกําหนดตามตัTว
เงินอนัเป็นตัTวสามารถจะรับรองได้ 
          การรับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้านั น ผู้ทรงจะบอกปัดเสยีก็ได้ แม้ถึงวา่บคุคลผู้ซึ งบง่ไว้วา่จะเป็นผู้ รับรอง หรือใช้เงิน
ยามประสงค์นั นจะเป็นผู้ เสนอเข้ารับรองก็บอกปัดได้ 
          ถ้าผู้ทรงยอมให้เข้ารับรองแล้ว ผู้ทรงยอ่มเสยีสทิธิไลเ่บี ยก่อนถึงกําหนดเอาแกคู่ส่ญัญาทั งหลายซึ งต้องรับผิดตอ่ตน 



          มาตรา 952  อนัการรับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้านั น ยอ่มทําด้วยเขียนระบคุวามลงบนตัTวแลกเงิน และลงลายมือชื อ
ของผู้สอดเข้าแก้หน้าเป็นสาํคญั อนึ งต้องระบลุงไว้วา่การรับรองนั นทําให้เพื อผู้ใด ถ้ามิได้ระบไุว้เชน่นั นทา่นให้ถือวา่ทําให้
เพื อผู้สั งจ่าย 
          มาตรา 953  ผู้ รับรองด้วยสอดเข้าแก้หน้ายอ่มต้องรับผิดตอ่ผู้ทรงตัTวเงินนั น และรับผิดตอ่ผู้สลกัหลงัทั งหลาย
ภายหลงัคูส่ญัญาฝ่ายซึ งตนเข้าแก้หน้าอยา่งเดียวกนักบัที คูส่ญัญาฝ่ายนั นต้องรับผิดอยูเ่อง 
                    (2) การใช้เงินเพื อแก้หน้า 
          มาตรา 954  อนัการใช้เงินเพื อแก้หน้ายอ่มมีได้ในบรรดากรณีซึ งผู้ทรงมีสทิธิไลเ่บี ยเมื อตัTวเงินถึงกําหนดหรือก่อนถงึ
กําหนด 
          การใช้เงินนั น ทา่นวา่อยา่งช้าที สดุต้องทําในวนัรุ่งขึ นแตว่นัท้ายแหง่กําหนดเวลาซึ งจํากดัอนญุาตไว้ให้ทําคาํคดัค้าน
การไมใ่ช้เงิน 
          มาตรา 955  ถ้าตัTวแลกเงินได้รับรองเพื อแก้หน้าแล้วก็ดี หรือได้มีตวับคุคลระบวุา่เป็นผู้จะใช้เงินยามประสงค์แล้วก็ดี 
ผู้ทรงต้องยื นตัTวเงินนั นตอ่บคุคลนั น ๆ ณ สถานที ใช้เงิน และถ้าจําเป็นก็ต้องจดัการทําคาํคดัค้านการไมใ่ช้เงินอยา่งช้าที สดุ
ในวนัรุ่งขึ นแตว่นัท้ายแหง่กําหนดเวลาอนัจํากดัไว้เพื อทําคําคดัค้าน 
          ถ้าไมค่ดัค้านภายในกําหนดเวลานั น ทา่นวา่คูส่ญัญาฝ่ายที ได้ระบตุวัผู้ใช้เงินยามประสงค์ หรือคูส่ญัญาฝ่ายซึ งได้มี
ผู้ รับรองตัTวเงินให้แล้วนั นกบัทั งบรรดาผู้สลกัหลงัในภายหลงัยอ่มเป็นอนัหลดุพ้นจากความรับผิด 
          มาตรา 956  การใช้เงินเพื อแก้หน้านั น ใช้เพื อคูส่ญัญาฝ่ายใดต้องใช้จงเตม็จํานวนอนัคูส่ญัญาฝ่ายนั นจะต้องใช้ 
เว้นแตค่า่ชกัสว่นลดดงับญัญตัิไว้ในมาตรา 968 (4) 
          ผู้ทรงคนใดบอกปัดไมย่อมรับเงินอนัเขาใช้ให้ ทา่นวา่ผู้ทรงคนนั นยอ่มเสยีสทิธิในอนัจะไลเ่บี ยเอาแก่บคุคลทั งหลาย
เหลา่นั น ซึ งพอที จะได้หลดุพ้นจากความรับผิดเพราะการใช้เงินนั น 
          มาตรา 957  การใช้เงินเพื อแก้หน้าต้องทําให้เป็นหลกัฐานด้วยใบรับเขียนลงในตัTวแลกเงิน ระบคุวามวา่ได้ใช้เงิน
เพื อบคุคลผู้ใด ถ้ามิได้ระบตุวัไว้ดงันั น ทา่นให้ถือวา่การใช้เงินนั นได้ทําไปเพื อผู้สั งจ่าย 
          ตัTวแลกเงินกบัทั งคําคดัค้านหากวา่ได้ทําคดัค้าน ต้องสง่ให้แก่บคุคลผู้ใช้เงินเพื อแก้หน้า 
          มาตรา 958  บคุคลผู้ใช้เงินเพื อแก้หน้ายอ่มรับชว่งสทิธิทั งปวงของผู้ทรงอนัมีตอ่คูส่ญัญาฝ่ายซึ งตนได้ใช้เงินแทนไป 
และตอ่คูส่ญัญาทั งหลายผู้ ต้องรับผิดตอ่คูส่ญัญาฝ่ายนั น แตห่าอาจจะสลกัหลงัตัTวแลกเงินนั นอีกตอ่ไปได้ไม ่
          อนึ งบรรดาผู้ซึ งสลกัหลงัภายหลงัคูส่ญัญาฝ่ายซึ งเขาได้ใช้เงินแทนไปนั นยอ่มหลดุพ้นจากความรับผิด 
          ในกรณีแขง่กนัเข้าใช้เงินเพื อแก้หน้า ทา่นวา่การใช้เงินรายใดจะให้ผลปลดหนี มากรายที สดุ พงึนิยมเอารายนั นเป็นดี
ยิ ง 
          ถ้าไมด่ําเนินตามวธีิดงักลา่วนี  ทา่นวา่ผู้ใช้เงินทั งที รู้เช่นนั นยอ่มเสยีสทิธิในอนัที จะไลเ่บี ยเอาแก่บคุคลทั งหลาย ซึ ง
พอที จะได้หลดุพ้นจากความรับผิด 
 

ส่วนที" 6 
สิทธิไล่เบี �ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงนิ 

 
          มาตรา 959  ผู้ทรงตัTวแลกเงินจะใช้สทิธิไลเ่บี ยเอาแก่บรรดาผู้สลกัหลงั ผู้สั งจ่าย และบคุคลอื น ๆ ซึ งต้องรับผิดตาม
ตัTวเงินนั นก็ได้ คือ 
          ก) ไลเ่บี ยได้เมื อตัTวเงินถงึกําหนดในกรณีไมใ่ช้เงิน 



          ข) ไลเ่บี ยได้แม้ทั งตัTวเงินยงัไมถ่ึงกําหนดในกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ถ้าเขาบอกปัดไมรั่บรองตัTวเงิน 
          (2) ถ้าผู้จา่ยหากจะได้รับรองหรือไมก็่ตาม ตกเป็นคนล้มละลายหรือได้งดเว้นการใช้หนี  แม้การงดเว้นใช้หนี นั นจะ
มิได้มีคาํพิพากษาเป็นหลกัฐานก็ตาม หรือถ้าผู้จ่ายถกูยดึทรัพย์และการยดึทรัพย์นั นไร้ผล 
          (3) ถ้าผู้สั งจา่ยตัTวเงินชนิดไมจํ่าเป็นต้องให้ผู้ใดรับรองนั น ตกเป็นคนล้มละลาย 
          มาตรา 960  การที ตัTวแลกเงินขาดรับรองหรือขาดใช้เงินนั น ต้องทําให้เป็นหลกัฐานตามแบบระเบียบด้วยเอกสาร
ฉบบัหนึ ง เรียกวา่คาํคดัค้าน 
          คําคดัค้านการไมใ่ช้เงินต้องทําในวนัซึ งจะพงึใช้เงินตามตัTวนั น หรือวนัใดวนัหนึ งภายในสามวนัตอ่แตน่ั นไป 
          คําคดัค้านการไมรั่บรองต้องทําภายในจํากดัเวลาซึ งกําหนดไว้ เพื อการยื นตัTวเงินให้เขารับรอง หรือภายในสามวนั
ตอ่แตน่ั นไป 
          เมื อมีคาํคดัค้านการไมรั่บรองขึ นแล้ว ก็เป็นอนัไมต้่องยื นเพื อให้ใช้เงิน และไมต้่องทําคําคดัค้านการไมใ่ช้เงิน 
          ในกรณีทั งหลายซึ งกลา่วไว้ในมาตรา 959 ข) (2) นั น ทา่นวา่ผู้ทรงยงัหาอาจจะใช้สทิธิไลเ่บี ยได้ไม ่จนกวา่จะได้ยื น
ตัTวเงินให้ผู้จา่ยใช้เงินและได้ทําคาํคดัค้านขึ นแล้ว 
          ในกรณีทั งหลายดงักลา่วไว้ในมาตรา 959 ข) (3) นั น ทา่นวา่ถ้าเอาคําพิพากษาซึ งสั งให้ผู้สั งจ่ายเป็นคนล้มละลาย
ออกแสดง ก็เป็นการเพียงพอที จะทําให้ผู้ทรงสามารถใช้สทิธิไลเ่บี ยได้    
          มาตรา 961  คําคนัค้านนั นให้นายอําเภอ หรือผู้ ทําการแทนนายอําเภอ หรือทนายความผู้ได้รับอนญุาตเพื อการนี  
เป็นผู้ ทํา 
          เสนาบดีกระทรวงยตุธิรรมมีอํานาจออกกฎข้อบงัคบัเพื อปฏิบตัิการให้เป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมาย
นี อนัวา่ด้วยการออกใบอนญุาตและการทําคาํคดัค้าน รวมทั งกําหนดอตัราคา่ฤชาธรรมเนียมอนัเกี ยวกบัการนั น 
          มาตรา 962  ในคําคดัค้านนั นนอกจากชื อ ตาํแหนง่ และลายมือชื อของผู้ ทํา ต้องมีสาํเนาตัTวเงินกบัรายการสลกัหลงั
ทั งหมดตรงถ้อยตรงคํากบัระบคุวามดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ชื อ หรือยี ห้อของบคุคลผู้คดัค้านและผู้ถกูคดัค้าน 
          (2) มลู หรือเหตทีุ ต้องทําคาํคดัค้านตัTวเงิน การทวงถามและคําตอบถ้ามี หรือข้อที วา่หาตวัผู้จา่ยหรือผู้ รับรองไมพ่บ 
          (3) ถ้ามกีารรับรอง หรือใช้เงินเพื อแก้หน้า ให้แถลงลกัษณะแหง่การเข้าแก้หน้าทั งชื อหรือยี ห้อของผู้ รับรองหรือผู้ใช้
เงินเพื อแก้หน้าและชื อบคุคลซึ งเขาเข้าแก้หน้านั นด้วย 
          (4) สถานที และวนัทําคําคดัค้าน  
          ให้ผู้ ทําคําคดัค้านสง่มอบคําคดัค้านแก่ผู้ ร้องขอให้ทํา และให้ผู้ ทําคาํคดัค้านรีบสง่คําบอกกลา่วการคดัค้านนั นไปยงั
ผู้ถกูคดัค้าน ถ้าทราบภมูิลาํเนาก็ให้สง่โดยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ หรือสง่มอบไว้ ณ ภมูิลาํเนาของผู้นั นก็ได้ ถ้าไม่
ทราบภมูิลาํเนาก็ให้ปิดสาํเนาคาํคดัค้านไว้ยงัที ซึ งเห็นได้งา่ย ณ  ที วา่การอําเภอประจําท้องที อนัผู้ถกูคดัค้านมีถิ นที อยูค่รั ง
หลงัที สดุ 
          มาตรา 963  ผู้ทรงต้องให้คําบอกกลา่วการที เขาไมรั่บรองตัTวแลกเงินหรือไมใ่ช้เงินนั นไปยงัผู้สลกัหลงัถดัตนขึ นไป
กบัทั งผู้สั งจา่ยด้วยภายในเวลาสี วนัตอ่จากวนัคดัค้าน หรือตอ่จากวนัยื นตัTวในกรณีที มีข้อกําหนดวา่ "ไมจํ่าต้องมีคาํ
คดัค้าน" 



          ผู้สลกัหลงัทกุ ๆ คนต้องให้คําบอกกลา่วไปยงัผู้สลกัหลงัถดัตนขึ นไปภายในสองวนั ให้ทราบคําบอกกลา่วอนัตน
ได้รับ จดแจ้งให้ทราบชื อและสาํนกัของผู้ ที ได้ให้คาํบอกกลา่วมาก่อน ๆ นั นด้วย ทําเช่นนี ตดิตอ่กนัไปโดยลาํดบัจนกระทั ง
ถึงผู้สั งจา่ย อนึ งจํากดัเวลาซึ งกลา่วมานั น ทา่นนบัแตเ่มื อคนหนึ ง ๆ ได้รับคําบอกกลา่วแตค่นก่อน  
          ถ้าผู้สลกัหลงัคนหนึ งคนใดมิได้ระบสุาํนกัของตนไว้ก็ดี หรือได้ระบแุตอ่า่นไมไ่ด้ความก็ดี ทา่นวา่สดุแตค่าํบอกกลา่ว
ได้สง่ไปยงัผู้สลกัหลงัคนก่อนก็เป็นอนัพอแล้ว 
          บคุคลผู้จะต้องให้คาํบอกกลา่ว จะทําคาํบอกกลา่วเป็นรูปอยา่งใดก็ได้ทั งสิ น แม้เพียงแตด้่วยสง่ตัTวแลกเงินคืนก็
ใช้ได้ อนึ งต้องพิสจูน์ได้วา่ได้สง่คาํบอกกลา่วภายในเวลากําหนด  
          ถ้าสง่คาํบอกกลา่วเป็นหนงัสอืจดทะเบียนไปรษณีย์ หากวา่หนงัสอืนั นได้สง่ไปรษณีย์ภายในเวลากําหนดดั งกลา่ว
มานั นไซร้  ทา่นให้ถือวา่คําบอกกลา่วเป็นอนัได้สง่ภายในจํากดัเวลาบงัคบัแล้ว  
          บคุคลซึ งมิได้ให้คาํบอกกลา่วภายในจํากดัเวลาดงัได้วา่มานั นหาเสยีสทิธิไลเ่บี ยไม ่แตจ่ะต้องรับผิดเพื อความ
เสยีหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดแตค่วามประมาทเลนิเลอ่ของตน แตท่า่นมิให้คิดคา่สนิไหมทดแทนเกินกวา่จํานวนในตัTวแลกเงิน 
          มาตรา 964  ด้วยข้อกําหนดเขียนลงไว้วา่ "ไมจํ่าต้องมคีําคดัค้าน" ก็ดี "ไมม่ีคดัค้าน" ก็ดี หรือสาํนวนอื นใดทํานอง
นั นก็ดี ผู้สั งจ่ายหรือผู้สลกัหลงัจะยอมปลดเปลื องผู้ทรงจากการทําคําคดัค้านการไมรั่บรองหรือการไมใ่ช้เงินก็ได้ เพื อตนจะ
ได้ใช้สทิธิไลเ่บี ย 
          ข้อกําหนดอนันี  ยอ่มไมป่ลดผู้ทรงให้พ้นจากหน้าที นําตัTวเงินยื นภายในเวลากําหนด หรือจากหน้าที ให้คําบอกกลา่ว
ตัTวเงินขาดความเชื อถือแก่ผู้สลกัหลงัคนก่อนหรือผู้สั งจา่ย อนึ งหน้าที นําสบืวา่ไมป่ฏิบตัิให้เป็นไปตามกําหนดเวลาจํากดั
นั นยอ่มตกอยูแ่ก่บคุคลผู้แสวงจะใช้ความข้อนั นเป็นข้อตอ่สู้ผู้ทรงตัTวแลกเงิน 
          ข้อกําหนดอนันี  ถ้าผู้สั งจ่ายเป็นผู้ เขียนลงไปแล้ว ยอ่มเป็นผลตลอดถึงคูส่ญัญาทั งปวงบรรดาที ได้ลงลายมือชื อในตัTว
เงินนั น ถ้าและทั งมีข้อกําหนดดงันี แล้ว  ผู้ทรงยงัขืนทําคําคดัค้านไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรงต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยเพื อการนั น หาก
วา่ข้อกําหนดนั นผู้สลกัหลงัเป็นผู้เขียนลง และถ้ามีคาํคดัค้านทําขึ นไซร้ ทา่นวา่คา่ใช้จา่ยในการคดัค้านนั นอาจจะเรียกเอา
ใช้ได้จากคูส่ญัญาอื น ๆ บรรดาที ได้ลงลายมือชื อในตัTวเงินนั น 
          มาตรา 965  ในกรณีตัTวเงินภายในประเทศ ถ้าผู้จา่ยบนัทกึลงไว้ในตัTวแลกเงินเป็นข้อความบอกปัดไมรั่บรองหรือไม่
ยอมใช้เงิน ทั งลงวนัที บอกปัดลงลายมือชื อไว้ด้วยแล้ว ทา่นวา่คําคดัค้านนั นก็เป็นอนัไมจํ่าเป็นต้องทําและผู้ทรงต้องสง่คาํ
บอกกลา่วขาดความเชื อถือไปยงับคุคลซึ งตนจํานงจะไลเ่บี ยภายในสี วนัตอ่จากวนัเขาบอกปัดไมรั่บรองนั น 
          มาตรา 966  คําบอกกลา่วขาดความเชื อถือในกรณีไมรั่บรองหรือไมใ่ช้เงินนั น ต้องมีรายการคือ วนัที ลงในตัTวแลก
เงิน ชื อหรือยี ห้อของผู้สั งจา่ยและของผู้จ่าย จํานวนเงินในตัTวเงิน วนัถึงกําหนดใช้เงิน ชื อหรือยี ห้อและสาํนกัของผู้ทรงตัTว
เงิน วนัที คดัค้านหรือวนัที บอกปัดไมรั่บรองหรือไมใ่ช้เงิน กบัข้อความวา่เขาไมรั่บรองหรือไมใ่ช้เงินตามตัTวเงินนั น    
          มาตรา 967  ในเรื องตัTวแลกเงินนั น บรรดาบคุคลผู้สั งจา่ยก็ดีรับรองก็ดี สลกัหลงัก็ดี หรือรับประกนัด้วยอาวลัก็ดี 
ยอ่มต้องร่วมกนัรับผิดตอ่ผู้ทรง 
          ผู้ทรงยอ่มมีสทิธิวา่กลา่วเอาความแก่บรรดาบคุคลเหลา่นี เรียงตวั หรือรวมกนัก็ได้ โดยมิพกัต้องดาํเนินตามลาํดบัที 
คนเหลา่นั นมาต้องผกูพนั  
          สทิธิเช่นเดียวกนันี  ยอ่มมแีก่บคุคลทกุคนซึ งได้ลงลายมือชื อในตัTวเงินและเข้าถือเอาตัTวเงินนั น ในการที จะใช้บงัคบั
เอาแก่ผู้ ที มคีวามผกูพนัอยูแ่ล้วกอ่นตน 
          การวา่กลา่วเอาความแก่คูส่ญัญาคนหนึ ง ซึ งต้องรับผิดยอ่มไมต่ดัหนทางที จะวา่กลา่วเอาความแก่คูส่ญัญาคนอื น 
ๆ แม้ทั งจะเป็นฝ่ายอยูใ่นลาํดบัภายหลงับคุคลที ได้วา่กลา่วเอาความมาก่อน    



          มาตรา 968  ผู้ทรงจะเรียกร้องเอาเงินใช้จากบคุคลซึ งตนใช้สทิธิไลเ่บี ยนั นก็ได้ คือ 
          (1) จํานวนเงินในตัTวแลกเงินซึ งเขาไมรั่บรองหรือไมใ่ช้กบัทั งดอกเบี ยด้วย หากวา่มีข้อกําหนดไว้วา่ให้คดิดอกเบี ย 
          (2) ดอกเบี ยอตัราร้อยละห้าตอ่ปีนบัแตว่นัถึงกําหนด 
          (3) คา่ใช้จา่ยในการคดัค้าน  และในการสง่คาํบอกกลา่วของผู้ทรงไปยงัผู้สลกัหลงัถดัจากตนขึ นไปและผู้สั งจ่าย กบั
ทั งคา่ใช้จ่ายอื น ๆ                       
          (4) คา่ชกัสว่นลดซึ งถ้าไมม่ีข้อตกลงกนัไว้ ทา่นให้คิดร้อยละ 1/6 ในต้นเงินอนัจะพงึใช้ตามตัTวเงิน และไมว่า่กรณีจะ
เป็นอยา่งไร ทา่นมิให้คิดสงูกวา่อตัรานี   
          ถ้าใช้สทิธิไลเ่บี ยก่อนถงึกําหนด ทา่นให้หกัลดจํานวนเงินในตัTวเงินลงให้ร้อยละห้า 
          มาตรา 969  คูส่ญัญาฝ่ายซึ งเข้าถือเอาและใช้เงินตามตัTวแลกเงินอาจจะเรียกเอาเงินใช้จากคูส่ญัญาทั งหลายซึ ง
ต้องรับผิดตอ่ตนได้ คือ 
          (1) เงินเต็มจํานวนซึ งตนได้ใช้ไป 
          (2) ดอกเบี ยในจํานวนเงินนั น คิดอตัราร้อยละห้าตอ่ปีนบัแตว่นัที ได้ใช้เงินไป 
          (3) คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ อนัตนต้องออกไป 
          (4) คา่ชกัสว่นลดจากต้นเงินจํานวนในตัTวแลกเงิน ตามที กําหนดไว้ในมาตรา 968 อนมุาตรา (4)   
          มาตรา 970  คูส่ญัญาทกุฝ่ายซึ งต้องรับผิดและถกูไลเ่บี ยหรืออยูใ่นฐานะจะถกูไลเ่บี ยได้นั น อาจจะใช้เงินแล้วเรียก
ให้เขาสละตัTวเงินให้แก่ตนได้รวมทั งคําคดัค้านและบญัชีรับเงินด้วย  
          ผู้สลกัหลงัทกุคนซึ งเข้าถือเอาและใช้เงินตามตัTวแลกเงินแล้วจะขดีฆา่คําสลกัหลงัของตนเองและของเหลา่ผู้สลกั
หลงัภายหลงัตนนั นเสยีก็ได้   
          มาตรา 971  ผู้สั งจ่ายก็ดี ผู้ รับรองก็ดี ผู้สลกัหลงัคนก่อนก็ดี ซึ งเขาสลกัหลงัหรือโอนตัTวแลกเงินให้อีกทอดหนึ งนั น 
หามีสทิธิจะไลเ่บี ยเอาแก่คูส่ญัญาฝ่ายซึ งตนยอ่มต้องรับผิดตอ่เขาอยูก่่อนแล้วตามตัTวเงินนั นได้ไม ่  
          มาตรา 972  ในกรณีใช้สทิธิไลเ่บี ยภายหลงัการรับรองแตบ่างสว่นทา่นวา่คูส่ญัญาฝ่ายซึ งใช้เงินอนัเป็นจํานวนเขา
ไมรั่บรองนั น อาจจะเรียกให้จดระบคุวามที ใช้เงินนี ลงไว้ในตัTวเงิน และเรียกให้ทําใบรับให้แกต่นได้ อนึ งผู้ทรงตัTวเงินต้องให้
สาํเนาตัTวเงินอนัรับรองวา่ถกูต้องแก่คูส่ญัญาฝ่ายนั น พร้อมทั งคาํคดัค้านด้วย เพื อให้เขาสามารถใช้สทิธิไลเ่บี ยในภายหลงั
ได้สบืไป  
          มาตรา 973  เมื อกําหนดเวลาจํากดัซึ งจะกลา่วตอ่ไปนี ได้ลว่งพ้นไปแล้ว คือ 
          (1) กําหนดเวลาสาํหรับยื นตัTวแลกเงินชนิดให้ใช้เงินเมื อได้เห็น  หรือในระยะเวลาอยา่งใดอยา่งหนึ งภายหลงัได้เห็น 
          (2) กําหนดเวลาสาํหรับทําคําคดัค้านการไมรั่บรองหรือการไมใ่ช้เงิน 
          (3) กําหนดเวลาสาํหรับยื นตัTวเพื อให้ใช้เงิน ในกรณีที มข้ีอกําหนดวา่ "ไมจํ่าต้องมีคาํคดัค้าน" 
          ทา่นวา่ผู้ทรงยอ่มสิ นสทิธิที จะไลเ่บี ยเอาแกเ่หลา่ผู้สลกัหลงั ผู้สั งจ่ายและคูส่ญัญาอื น ๆ ผู้ ต้องรับผิด เว้นแตผู่้ รับรอง 
          อนึ งถ้าไมย่ื นตัTวแลกเงินเพื อให้เขารับรองภายในเวลาจํากดัดงัผู้สั งจ่ายได้กําหนดไว้ ทา่นวา่ผู้ทรงยอ่มเสยีสทิธิที จะ
ไลเ่บี ยทั งเพื อการที เขาไมใ่ช้เงินและเพื อการที เขาไมรั่บรอง เว้นแตจ่ะปรากฏจากข้อกําหนดวา่ผู้สั งจ่ายหมายเพียงแตจ่ะ
ปลดตนเองให้พ้นจากประกนัการรับรอง  
          ถ้าข้อกําหนดจํากดัเวลายื นตัTวแลกเงินนั นมีอยูที่ คําสลกัหลงั ทา่นวา่เฉพาะแตผู่้สลกัหลงัเทา่นั นจะอาจเอาประโยชน์
ในข้อกําหนดนั นได้    



          มาตรา 974  การยื นตัTวแลกเงินก็ดี การทําคาํคดัค้านก็ดี ถ้ามีเหตจํุาเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสยีได้มาขดัขวางมิให้ทํา
ได้ภายในกําหนดเวลาจํากดัสาํหรับการนั นไซร้ ทา่นให้ยดืกําหนดเวลาออกไปอีกได้ 
          เหตจํุาเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสยีได้ดงัวา่มานั น ผู้ทรงต้องบอกกลา่วแก่ผู้สลกัหลงัคนถดัตนขึ นไปโดยไมช่กัช้า และ
คําบอกกลา่วนั นต้องเขียนระบลุงในตัTวเงิน หรือใบประจําตอ่ ต้องลงวนัและลงลายมือชื อของผู้ทรง การอื น ๆ นอกจากที 
กลา่วนี  ทา่นให้บงัคบัตามบทบญัญตัิมาตรา 963  
          เมื อเหตจํุาเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสยีได้นั นสดุสิ นลงแล้ว ผู้ทรงต้องยื นตัTวเงินให้เขารับรองหรือใช้เงินโดยไมช่กัช้า 
และถ้าจําเป็นก็ทําคาํคดัค้านขึ น 
          ถ้าเหตจํุาเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสยีได้นั น ยงัคงมีอยูต่อ่ไปจนเป็นเวลากวา่สามสบิวนัภายหลงัตัTวเงินถึงกําหนดไซร้ 
ทา่นวา่จะใช้สทิธิไลเ่บี ยก็ได้ และถ้าเช่นนั นการยื นตัTวเงินก็ดี การทําคําคดัค้านก็ดี เป็นอนัไมจํ่าเป็นต้องทํา 
          ในสว่นตัTวเงินชนิดที ให้ใช้เงินเมื อได้เห็น หรือให้ใช้เงินในระยะเวลาอยา่งหนึ งอยา่งใดภายหลงัได้เห็นนั นกําหนด
สามสบิวนัเช่นวา่มานี  ทา่นให้นบัแตว่นัที ผู้ทรงได้ให้คําบอกกลา่วเหตจํุาเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสยีได้นั นแก่ผู้สลกัหลงัถดัตน
ขึ นไป และถึงแม้วา่จะเป็นการก่อนลว่งกําหนดเวลายื นตัTวเงิน ก็ให้นบัเช่นนั น 
    

ส่วนที" 7 
ตัDวแลกเงนิเป็นสาํรับ 

    
          มาตรา 975  อนัตัTวแลกเงินนั น นอกจากชนิดที สั งจ่ายแก่ผู้ ถือแล้วจะออกไปเป็นคูฉี่กความต้องกนัสองฉบบัหรือกวา่
นั นก็อาจจะออกได้  
          คูฉี่กเหลา่นี ต้องมีหมายลาํดบัลงไว้ในตวัตราสารนั นเอง มฉิะนั นคูฉี่กแตล่ะฉบบัยอ่มใช้ได้เป็นตัTวแลกเงินฉบบัหนึ ง ๆ 
แยกเป็นตัTวเงินตา่งฉบบักนั  
          บคุคลทกุคนซึ งเป็นผู้ทรงตัTวเงินอนัมิได้ระบวุา่ได้ออกเป็นตัTวเดี ยวนั นจะเรียกให้สง่มอบคูฉี่กสองฉบบัหรือกวา่นั นแก่
ตนก็ได้ โดยยอมให้คดิคา่ใช้จ่ายเอาแก่ตน ในการนี ผู้ทรงต้องวา่กลา่วไปยงัผู้สลกัหลงัคนถดัตนขึ นไปและผู้สลกัหลงัคนนั น
ก็จําต้องช่วยผู้ทรงวา่กลา่วไปยงัผู้ ที สลกัหลงัให้แก่ตนตอ่ไปอีกสบืเนื องกนัไปเช่นนี ตลอดสาย จนกระทั งถึงผู้สั งจ่าย อนึ งผู้
สลกัหลงัทั งหลายจําต้องเขยีนคําสลกัหลงัของตนเป็นความเดียวกนัลงในฉบบัคูฉี่กใหมแ่หง่ตัTวสาํรับนั นอีกด้วย  
          มาตรา 976  ถ้าผู้ทรงตัTวแลกเงินสาํรับหนึ งสลกัหลงัคูฉี่กสองฉบบัหรือกวา่นั นให้แก่บคุคลตา่งคนกนั ทา่นวา่ผู้ทรง
ยอ่มต้องรับผิดตามคูฉี่กเช่นวา่นั นทกุ ๆ ฉบบั และผู้สลกัหลงัภายหลงัผู้ทรงทกุ ๆ คนก็ต้องรับผิดตามคูฉี่กอนัตนเองได้สลกั
ลงไปนั นเสมือนดั งวา่คูฉี่กที วา่นั นแยกเป็นตัTวเงินตา่งฉบบักนั    
          มาตรา 977  ถ้าคูฉี่กสองฉบบัหรือกวา่นั นในสาํรับหนึ งได้เปลี ยนมือไปยงัผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตา่งคนกนัไซร้ 
ในระหวา่งผู้ทรงเหลา่นั นด้วยกนัคนใดได้เป็นสทิธิก่อน   ทา่นให้ถือวา่คนนั นเป็นเจ้าของอนัแท้จริงแหง่ตัTวเงินนั น แตค่วาม
ใด ๆ ในบทมาตรานี ไมก่ระทบกระทั งถึงสทิธิของบคุคลผู้ ทําการโดยชอบด้วยกฎหมายรับรองหรือใช้เงินไปตามคูฉี่กฉบบัซึ ง
เขายื นแก่ตนก่อน    
           มาตรา 978  คํารับรองนั นจะเขียนลงในคูฉี่กฉบบัใดก็ได้ และจะต้องเขียนลงในคูฉี่กเพียงฉบบัเดียวเทา่นั น 
          ถ้าผู้จ่ายรับรองลงไปกวา่ฉบบัหนึ ง และคูฉี่กซึ งรับรองเช่นนั นตกไปถึงมือผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตา่งคนกนัไซร้ 
ทา่นวา่ผู้จ่ายจะต้องรับผิดตามคูฉี่กนั น ๆ ทกุฉบบั เสมือนดงัวา่แยกเป็นตัTวเงินตา่งฉบบักนั    



          มาตรา 979  ถ้าผู้ รับรองตัTวเงินซึ งออกเป็นสาํรับใช้เงินไปโดยมิได้เรียกให้สง่มอบคูฉี่กฉบบัซึ งมีคํารับรองของตนนั น
ให้แก่ตน และในเวลาตัTวเงินถึงกําหนด คูฉี่กฉบบันั นไปตกอยูใ่นมอืผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนใดคนหนึ งไซร้ ทา่นวา่
ผู้ รับรองจะต้องรับผิดตอ่ผู้ทรงคูฉี่กฉบบันั น 
          มาตรา 980  ภายในบงัคบัแหง่บทบญัญตัิทั งหลายซึ งกลา่วมาก่อนนั น ถ้าคูฉี่กฉบบัใดแหง่ตัTวเงินออกเป็นสาํรับได้
หลดุพ้นไปด้วยการใช้เงินหรือประการอื นฉบบัหนึ งแล้ว ทา่นวา่ตัTวเงินทั งสาํรับก็ยอ่มหลดุพ้นไปตามกนั    
          มาตรา 981  คูส่ญัญาซึ งสง่คูฉี่กฉบบัหนึ งไปให้เขารับรองต้องเขยีนแถลงลงในคูฉี่กฉบบัอื นวา่คูฉี่กฉบบัโน้นอยูใ่น
มือบคุคลชื อไร สว่นบคุคลคนนั นก็จําต้องสละตัTวให้แก่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายแหง่คูฉี่กฉบบัอื นนั น   
          ถ้าบคุคลคนนั นบอกปัดไมย่อมให้ ทา่นวา่ผู้ทรงยงัจะใช้สทิธิไลเ่บี ยไมไ่ด้จนกวา่จะได้ทําคดัค้านระบคุวามดงัตอ่ไปนี  
คือ 
          (1) วา่คูฉี่กฉบบัซึ งได้สง่ไปเพื อรับรองนั น เขาไมส่ละให้แกต่นเมื อทวงถาม 
          (2) วา่ไมส่ามารถจะให้เขารับรองหรือใช้เงินด้วยคูฉี่กฉบบัอื นได้ 
 

หมวด 3 
ตัDวสัญญาใช้เงนิ 

          
          มาตรา 982  อนัวา่ตัTวสญัญาใช้เงินนั น คือหนงัสอืตราสารซึ งบคุคลคนหนึ ง เรียกวา่ผู้ออกตัTว ให้คาํมั นสญัญาวา่จะ
ใช้เงินจํานวนหนึ งให้แก่บคุคลอีกคนหนึ ง หรือใช้ให้ตามคาํสั งของบคุคลอีกคนหนึ ง เรียกวา่ผู้ รับเงิน 
          มาตรา 983  ตัTวสญัญาใช้เงินนั น ต้องมีรายการดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) คําบอกชื อวา่เป็นตัTวสญัญาใช้เงิน 
          (2) คํามั นสญัญาอนัปราศจากเงื อนไขวา่จะใช้เงินเป็นจํานวนแนน่อน 
          (3) วนัถึงกําหนดใช้เงิน 
          (4) สถานที ใช้เงิน 
          (5) ชื อ หรือยี ห้อของผู้ รับเงิน 
          (6) วนัและสถานที ออกตัTวสญัญาใช้เงิน 
          (7) ลายมือชื อผู้ออกตัTว          
          มาตรา 984  ตราสารอนัมรีายการขาดตกบกพร่องไปจากที ทา่นระบบุงัคบัไว้ในมาตราก่อนนี  ยอ่มไมส่มบรูณ์เป็นตัTว
สญัญาใช้เงิน เว้นแตใ่นกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          ตัTวสญัญาใช้เงินซึ งไมร่ะบเุวลาใช้เงิน ทา่นให้ถือวา่ พงึใช้เงินเมื อได้เห็น  
          ถ้าสถานที ใช้เงินมิได้แถลงไว้ในตัTวสญัญาใช้เงิน  ทา่นให้ถือเอาภมูิลาํเนาของผู้ออกตราสารนั นเป็นสถานที ใช้เงิน  
          ถ้าตัTวสญัญาใช้เงินไมร่ะบสุถานที ออกตัTว ทา่นให้ถือวา่ตัTวนั นได้ออก ณ ภมูิลาํเนาของผู้ออกตัTว  
          ถ้ามิได้ลงวนัออกตัTว ทา่นวา่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ งคนใดทําการโดยสจุริตจะจดวนัตามที ถกูต้องแท้จริง
ลงก็ได้    
          มาตรา 985  บทบญัญตัิทั งหลายในหมวด 2 วา่ด้วยตัTวแลกเงินดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  ทา่นให้ยกมาบงัคบัในเรื องตัTว
สญัญาใช้เงินเพียงเทา่ที ไมข่ดักบัสภาพแหง่ตราสารชนิดนี  คือบทมาตรา 911,913,916,917,919,92O,922 ถึง 926, 938 
ถึง 947,949,950,954 ถึง 959,967 ถึง 971  



          ถ้าเป็นตัTวสญัญาใช้เงินที ออกมาแตต่า่งประเทศ ทา่นให้นําบทบญัญตัิตอ่ไปนี มาใช้บงัคบัด้วย คือบทมาตรา 960 
ถึง 964,973,974    
          มาตรา 986  ผู้ออกตัTวสญัญาใช้เงินยอ่มต้องผกูพนัเป็นอยา่งเดียวกนักบัผู้ รับรองตัTวแลกเงิน 
          ตัTวสญัญาใช้เงินซึ งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ งภายหลงัได้เห็นนั นต้องนํายื นให้ผู้ออกตัTวจดรับรู้ภายในจํากดัเวลา
ดั งกําหนดไว้ในมาตรา 928 กําหนดเวลานี ให้นบัแตว่นัจดรับรู้ซึ งลงลายมือชื อผู้ออกตัTว ถ้าผู้ออกตัTวบอกปัดไมย่อมจดรับรู้
และลงวนัไซร้ การที เขาบอกปัดเช่นนี  ทา่นวา่ต้องทําให้เป็นหลกัฐานขึ นด้วยคาํคดัค้าน และวนัคดัค้านนั นให้ถือเป็นวนั
เริ มต้นในการนบักําหนดเวลาแตไ่ด้เห็น 
 
 
 
 
 

หมวด 4 
เช็ค 

    
          มาตรา 987  อนัวา่เช็คนั น คือหนงัสอืตราสารซึ งบคุคลคนหนึ งเรียกวา่ ผู้สั งจ่าย สั งธนาคารให้ใช้เงินจํานวนหนึ งเมื อ
ทวงถามให้แก่บคุคลอีกคนหนึ งหรือให้ใช้ตามคาํสั งของบคุคลอีกคนหนึ ง อนัเรียกวา่ผู้ รับเงิน    
          มาตรา 988  อนัเช็คนั น ต้องมีรายการดั งกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) คําบอกชื อวา่เป็นเช็ค 
          (2) คําสั งอนัปราศจากเงื อนไขให้ใช้เงินเป็นจํานวนแนน่อน 
          (3) ชื อ หรือยี ห้อและสาํนกังานของธนาคาร 
          (4) ชื อ หรือยี ห้อของผู้ รับเงิน หรือคําจดแจ้งวา่ให้ใช้เงินแกผู่้ ถือ 
          (5) สถานที ใช้เงิน 
          (6) วนัและสถานที ออกเช็ค 
          (7) ลายมือชื อผู้สั งจ่าย       
          มาตรา 989  บทบญัญตัิทั งหลายในหมวด 2 อนัวา่ด้วยตัTวแลกเงินดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  ทา่นให้ยกมาบงัคบัในเรื อง
เช็คเพียงเทา่ที ไมข่ดักบัสภาพแหง่ตราสารชนิดนี  คือบทมาตรา 910,914 ถึง 923,925,926,938 ถึง 940,945, 
946,959,967,971 
          ถ้าเป็นเช็คที ออกมาแตต่า่งประเทศ ทา่นให้นําบทบญัญตัิดงัตอ่ไปนี มาใช้บงัคบัด้วย คือบทมาตรา 924,960 ถึง 
964,973 ถึง 977,980    
          มาตรา 990  ผู้ทรงเช็คต้องยื นเช็คแกธ่นาคารเพื อให้ใช้เงิน คือวา่ถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินในเมอืงเดียวกนักบัที ออกเช็ค
ต้องยื นภายในเดือนหนึ งนบัแตว่นัออกเช็คนั น ถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินที อื นต้องยื นภายในสามเดือน ถ้ามิฉะนั นทา่นวา่ผู้ทรงสิ น
สทิธิที จะไลเ่บี ยเอาแก่ผู้สลกัหลงัทั งปวง ทั งเสยีสทิธิอนัมตีอ่ผู้สั งจา่ยด้วย เพียงเทา่ที จะเกิดความเสยีหายอยา่งหนึ งอยา่ง
อยา่งใดแก่ผู้สั งจา่ยเพราะการที ละเลยเสยีไมย่ื นเช็คนั น 
          อนึ งผู้ทรงเช็คซึ งผู้สั งจ่ายหลดุพ้นจากความรับผิดไปแล้วนั น ทา่นให้รับช่วงสทิธิของผู้สั งจ่ายคนนั นอนัมีตอ่ธนาคาร    



          มาตรา 991  ธนาคารจําต้องใช้เงินตามเช็คซึ งผู้ เคยค้ากบัธนาคารให้ออกเบิกเงินแกต่น เว้นแตใ่นกรณีดั งกลา่ว
ตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ไมม่ีเงินในบญัชีของผู้ เคยค้าคนนั นเป็นเจ้าหนี พอจะจา่ยตามเช็คนั น หรือ 
          (2) เช็คนั นยื นเพื อให้ใช้เงินเมื อพ้นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัออกเช็คหรือ 
          (3) ได้มีคําบอกกลา่ววา่เช็คนั นหายหรือถกูลกัไป              
          มาตรา 992  หน้าที และอํานาจของธนาคารซึ งจะใช้เงินตามเช็คอนัเบิกแก่ตนนั น ทา่นวา่เป็นอนัสดุสิ นไปเมื อกรณี
เป็นดั งจะกลา่วตอ่ไปนี  คือ 
          (1) มีคําบอกห้ามการใช้เงิน 
          (2) รู้วา่ผู้สั งจา่ยตาย 
          (3) รู้วา่ศาลได้มีคาํสั งรักษาทรัพย์ชั วคราว หรือคําสั งให้ผู้สั งจ่ายเป็นคนล้มละลาย หรือได้มีประกาศโฆษณาคําสั ง
เช่นนั น 
          มาตรา 993  ถ้าธนาคารเขียนข้อความลงลายมอืชื อบนเช็ค เช่น คาํวา่ "ใช้ได้" หรือ "ใช้เงินได้" หรือคําใด ๆ อนั
แสดงผลอยา่งเดยีวกนัทา่นวา่ธนาคารต้องผกูพนัในฐานเป็นลกูหนี ชั นต้นในอนัจะต้องใช้เงินแก่ผู้ทรงตามเช็คนั น 
          ถ้าผู้ทรงเช็คเป็นผู้จดัการให้ธนาคารลงข้อความรับรองดั งวา่นั น ทา่นวา่ผู้สั งจา่ยและผู้สลกัหลงัทั งปวงเป็นอนัหลดุ
พ้นจากความรับผิดตามเช็คนั น 
          ถ้าธนาคารลงข้อความรับรองดั งนั นโดยคําขอร้องของผู้สั งจ่าย ทา่นวา่ผู้สั งจ่ายและปวงผู้สลกัหลงัก็หาหลดุพ้นไปไม ่
          มาตรา 994  ถ้าในเช็คมีเส้นขนานคูข่ีดขวางไว้ข้างด้านหน้า กบัมีหรือไมม่คีําวา่ "และบริษัท" หรือคํายอ่อยา่งใด ๆ 
แหง่ข้อความนี อยูใ่นระหวา่งเส้นทั งสองนั นไซร้ เช็คนั นชื อวา่เป็นเช็คขีดคร่อมทั วไป และจะใช้เงินตามเช็คนั นได้แตเ่ฉพาะ
ให้แก่ธนาคารเทา่นั น 
          ถ้าในระหวา่งเส้นทั งสองนั นกรอกชื อธนาคารอนัหนึ งอนัใดลงไว้โดยเฉพาะ เช็คเช่นนั นชื อวา่เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ 
และจะใช้เงินตามเช็คนั นได้เฉพาะให้แก่ธนาคารอนันั น    
          มาตรา 995 (1)  เช็คไมม่ขีีดคร่อม ผู้สั งจา่ยหรือผู้ทรงคนใดคนหนึ งจะขีดคร่อมเสยีก็ได้ และจะทําเป็นขีดคร่อมทั วไป
หรือขีดคร่อมเฉพาะก็ได้ 
          (2) เช็คขดีคร่อมทั วไป ผู้ทรงจะทําให้เป็นขดีคร่อมเฉพาะเสยีก็ได้ 
          (3) เช็คขดีคร่อมทั วไปก็ดี  ขีดคร่อมเฉพาะก็ดี  ผู้ทรงจะเตมิคําลงวา่ "ห้ามเปลี ยนมือ" ก็ได้ 
          (4) เช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารใด ธนาคารนั นจะซํ าขดีคร่อมเฉพาะให้ไปแก่ธนาคารอื นเพื อเรียกเก็บเงินก็ได้ 
          (5) เช็คไมม่ีขีดคร่อมก็ดี เช็คขีดคร่อมทั วไปก็ดี สง่ไปยงัธนาคารใดเพื อให้เรียกเก็บเงิน ธนาคารนั นจะลงขีดคร่อม
เฉพาะให้แก่ตนเองก็ได้ 
             มาตรา 996  การขีดคร่อมเช็คตามที อนญุาตไว้ในมาตราก่อนนั นทา่นวา่เป็นสว่นสาํคญัอนัหนึ งของเช็ค ใครจะลบ
ล้างยอ่มไมเ่ป็นการชอบด้วยกฎหมาย    
          มาตรา 997  เช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกวา่ธนาคารหนึ งขึ นไป เมื อนําเบิกเอาแก่ธนาคารใด  ทา่นให้ธนาคาร
นั นบอกปัดเสยีอยา่ใช้เงินให้ เว้นแตที่ ขีดคร่อมให้แกธ่นาคารในฐานเป็นตวัแทนเรียกเก็บเงิน 
          ธนาคารใดซึ งเขานําเช็คเบิกขืนใช้เงินไปตามเช็คที ขดีคร่อมอยา่งวา่มานั นก็ดี ใช้เงินตามเช็คอนัเขาขดีคร่อมทั วไป
เป็นประการอื นนอกจากใช้ให้แกธ่นาคารอนัใดอนัหนึ งก็ดี ใช้เงินตามเช็คอนัเขาขดีคร่อมเฉพาะเป็นประการอื นนอกจากใช้
ให้แก่ธนาคารซึ งเขาเจาะจงขีดคร่อมให้โดยเฉพาะ หรือแก่ธนาคารตวัแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารนั นก็ดี ทา่นวา่ธนาคาร



ซึ งใช้เงินไปดงักลา่วนี จะต้องรับผิดตอ่ผู้ เป็นเจ้าของอนัแท้จริงแหง่เช็คนั นในการที เขาจะต้องเสยีหายอยา่งใด ๆ เพราะการที 
ตนใช้เงินไปตามเช็คนั น 
          แตห่ากเช็คใดเขานํายื นเพื อให้ใช้เงิน และเมื อยื นไมป่รากฏวา่เป็นเช็คขีดคร่อมก็ดี หรือไมป่รากฏวา่มีรอยขีดคร่อม
อนัได้ลบล้างหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมเป็นประการอื นนอกจากที อนญุาตไว้โดยกฎหมายก็ดี เช็คเช่นนี ถ้าธนาคารใด
ใช้เงินไปโดยสจุริตและปราศจากประมาทเลนิเลอ่  ทา่นวา่ธนาคารนั นไมต้่องรับผิดหรือต้องมีหน้าที รับใช้เงินอยา่งใด ๆ    
          มาตรา 998  ธนาคารใดซึ งเขานําเช็คขดีคร่อมเบิกเงินใช้เงินไปตามเช็คนั นโดยสจุริตและปราศจากประมาทเลนิเลอ่ 
กลา่วคือวา่ถ้าเป็นเช็คขีดคร่อมทั วไปก็ใช้เงินให้แก่ธนาคารอนัใดอนัหนึ ง ถ้าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะก็ใช้ให้แก่ธนาคารซึ ง
เขาเจาะจงขีดคร่อมให้โดยเฉพาะ หรือใช้ให้แก่ธนาคารตวัแทนเรียกเก็บเงินของธนาคารนั นไซร้  ทา่นวา่ธนาคารซึ งใช้เงิน
ไปตามเช็คนั นฝ่ายหนึ ง กบัถ้าเช็คตกไปถึงมือผู้ รับเงินแล้ว ผู้สั งจ่ายอีกฝ่ายหนึ งตา่งมีสทิธิเป็นอยา่งเดียวกนั และเข้าอยูใ่น
ฐานะอนัเดียวกนัเสมือนดั งวา่เช็คนั นได้ใช้เงินให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของอนัแท้จริงแล้ว               
          มาตรา 999  บคุคลใดได้เช็คขีดคร่อมของเขามาซึ งมีคาํวา่ "ห้ามเปลี ยนมือ" ทา่นวา่บคุคลนั นไมม่ีสทิธิในเช็คนั นยิ ง
ไปกวา่และไมส่ามารถให้สทิธิในเช็คนั นตอ่ไปได้ดีกวา่สทิธิของบคุคลอนัตนได้เช็คของเขามา    
          มาตรา 1000  ธนาคารใดได้รับเงินไว้เพื อผู้ เคยค้าของตนโดยสจุริตและปราศจากประมาทเลนิเลอ่ อนัเป็นเงินเขาใช้
ให้ตามเช็คขีดคร่อมทั วไปก็ดี ขีดคร่อมเฉพาะให้แกต่นก็ดี  หากปรากฏวา่ผู้ เคยค้านั นไมม่ีสทิธิหรือมีสทิธิเพียงอยา่ง
บกพร่องในเช็คนั นไซร้ ทา่นวา่เพียงแตเ่หตทีุ ได้รับเงินไว้หาทําให้ธนาคารนั น ต้องรับผิดตอ่ผู้ เป็นเจ้าของอนัแท้จริงแหง่เช็ค
นั นแตอ่ยา่งหนึ งอยา่งใดไม ่
 

หมวด 5 
อายุความ 

    
          มาตรา 1001  ในคดีฟ้องผู้ รับรองตัTวแลกเงินก็ดี ผู้ออกตัTวสญัญาใช้เงินก็ดี ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องเมื อพ้นเวลาสามปีนบั
แตว่นัตัTวนั น ๆ ถึงกําหนดใช้เงิน 
          มาตรา 1002  ในคดีที ผู้ทรงตัTวเงินฟ้องผู้สลกัหลงัและผู้สั งจ่าย ทา่นห้ามมิให้ฟ้องเมื อพ้นเวลาปีหนึ งนบัแตว่นัที ได้ลง
ในคําคดัค้านซึ งได้ทําขึ นภายในเวลาอนัถกูต้องตามกําหนด หรือนบัแตว่นัตัTวเงินถึงกําหนด ในกรณีที มีข้อกําหนดไว้วา่ "ไม่
จําต้องมคีําคดัค้าน"    
          มาตรา 1003  ในคดีผู้สลกัหลงัทั งหลายฟ้องไลเ่บี ยกนัเอง และไลเ่บี ยเอาแก่ผู้สั งจ่ายแหง่ตัTวเงิน ทา่นห้ามมใิห้ฟ้อง
คดีเมื อพ้นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัที ผู้สลกัหลงัเข้าถือเอาตัTวเงินและใช้เงินหรือนบัแตว่นัที ผู้สลกัหลงันั นเองถกูฟ้อง    
          มาตรา 1004  เมื ออายคุวามสะดดุหยดุลงเพราะการอนัหนึ งอนัใดซึ งกระทําแก่คูส่ญัญาแหง่ตัTวเงินฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง 
ทา่นวา่ยอ่มมีผลสะดดุหยดุลงเพียงแตแ่ก่คูส่ญัญาฝ่ายนั น    
          มาตรา 1005  ถ้าตัTวเงินได้ทําขึ นหรือได้โอนหรือสลกัหลงัไปแล้วในมลูหนี อนัหนึ งอนัใด และสทิธิตามตัTวเงินนั นมา
สญูสิ นไปเพราะอายคุวามก็ดี หรือเพราะละเว้นไมด่าํเนินการให้ต้องตามวิธีใด ๆ อนัจะพงึต้องทําก็ดี ทา่นวา่หนี เดมินั นก็
ยงัคงมีอยูต่ามหลกักฎหมายอนัแพร่หลายทั วไปเทา่ที ลกูหนี มิได้ต้องเสยีหายแตก่ารนั น เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่ง
อื น 
 

หมวด 6 
ตัDวเงนิปลอม ตัDวเงนิถกูลกั และตัDวเงนิหาย 



 
          มาตรา 1006  การที ลายมอืชื ออนัหนึ งในตัTวเงินเป็นลายมือปลอมยอ่มไมก่ระทบกระทั งถงึความสมบรูณ์แหง่
ลายมือชื ออื น ๆ ในตัTวเงินนั น      
          มาตรา 1007  ถ้าข้อความในตัTวเงินใด หรือในคํารับรองตัTวเงินรายใด มีผู้แก้ไขเปลี ยนแปลงในข้อสาํคญัโดยที 
คูส่ญัญาทั งปวงผู้ ต้องรับผิดตามตัTวเงินมิได้ยินยอมด้วยหมดทกุคนไซร้ ทา่นวา่ตัTวเงินนั นก็เป็นอนัเสยี เว้นแตย่งัคงใช้ได้ตอ่
คูส่ญัญาซึ งเป็นผู้ ทําการแก้ไขเปลี ยนแปลงนั น หรือได้ยินยอมด้วยกบัการแก้ไขเปลี ยนแปลงนั น กบัทั งผู้สลกัหลงัใน
ภายหลงั  
          แตห่ากตัTวเงินใดได้มีผู้แก้ไขเปลี ยนแปลงในข้อสาํคญั แตค่วามเปลี ยนแปลงนั นไมป่ระจกัษ์ และตัTวเงินนั นตกอยูใ่น
มือผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรงคนนั นจะเอาประโยชน์จากตัTวเงินนั นก็ได้ เสมือนดงัวา่มิได้มกีารแก้ไข
เปลี ยนแปลงเลย และจะบงัคบัการใช้เงินตามเนื อความแหง่ตัTวนั นก็ได้ 
          กลา่วโดยเฉพาะ การแก้ไขเปลี ยนแปลงเช่นจะกลา่วตอ่ไปนี  ทา่นถือวา่เป็นการแก้ไขเปลี ยนแปลงในข้อสาํคญั คือ
การแก้ไขเปลี ยนแปลงอยา่งใด ๆ แก่วนัที ลง จํานวนเงินอนัจะพงึใช้ เวลาใช้เงิน สถานที ใช้เงิน กบัทั งเมื อตัTวเงินเขารับรองไว้
ทั วไปไมเ่จาะจงสถานที ใช้เงิน ไปเติมความระบสุถานที ใช้เงินเข้าโดยที ผู้ รับรองมิได้ยินยอมด้วย    
             มาตรา 1008  ภายในบงัคบัแหง่บทบญัญตัิทั งหลายในประมวลกฎหมายนี  เมื อใดลายมือชื อในตัTวเงินเป็นลายมือ
ปลอมก็ดี เป็นลายมือชื อลงไว้โดยที บคุคลซึ งอ้างเอาเป็นเจ้าของลายมือชื อนั นมิได้มอบอํานาจให้ลงก็ดี ทา่นวา่ลายมือชื อ
ปลอมหรือลงปราศจากอํานาจเชน่นั นเป็นอนัใช้ไมไ่ด้เลย ใครจะอ้างอิงอาศยัแสวงสทิธิอยา่งหนึ งอยา่งใดเพื อยดึหนว่งตัTว
เงินไว้ก็ดี เพื อทําให้ตัTวนั นหลดุพ้นก็ดี หรือเพื อบงัคบัการใช้เงินเอาแก่คูส่ญัญาแหง่ตัTวนั นคนใดคนหนึ งก็ดี ทา่นวา่ไมอ่าจจะ
ทําได้เป็นอนัขาด เว้นแตคู่ส่ญัญาฝ่ายซึ งจะพงึถกูยดึหนว่งหรือถกูบงัคบัใช้เงินนั นจะอยูใ่นฐานเป็นผู้ ต้องตดับทมิให้ยกข้อ
ลายมือชื อปลอม หรือข้อลงลายมือชื อปราศจากอํานาจนั นขึ นเป็นข้อตอ่สู้  
          แตข้่อความใด ๆ อนักลา่วมาในมาตรานี  ทา่นมใิห้กระทบกระทั งถึงการให้สตัยาบนัแก่ลายมอืชื อซึ งลงไว้โดย
ปราศจากอํานาจแตห่ากไมถ่งึแกเ่ป็นลายมือปลอม    
          มาตรา 1009  ถ้ามีผู้ นําตัTวเงินชนิดจะพงึใช้เงินตามเขาสั งเมื อทวงถามมาเบิกตอ่ธนาคารใด และธนาคารนั นได้ใช้
เงินให้ไปตามทางค้าปกติโดยสจุริตและปราศจากประมาทเลนิเลอ่ไซร้ ทา่นวา่ธนาคารไมม่ีหน้าที จะต้องนําสบืวา่การสลกั
หลงัของผู้ รับเงิน หรือการสลกัหลงัในภายหลงัรายใด ๆ ได้ทําไปด้วยอาศยัรับมอบอํานาจแตบ่คุคลซึ งอ้างเอาเป็นเจ้าของ
คําสลกัหลงันั นและถงึแม้วา่รายการสลกัหลงันั นจะเป็นสลกัหลงัปลอมหรือปราศจากอํานาจก็ตาม ทา่นให้ถือวา่ธนาคารได้
ใช้เงินไปถกูระเบียบ    
          มาตรา 1010  เมื อผู้ทรงตัTวเงินซึ งหายหรือถกูลกัทราบเหตแุล้วในทนัใดนั นต้องบอกกลา่วเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ออกตัTว
เงิน ผู้จ่าย ผู้สมอ้างยามประสงค์ผู้ รับรองเพื อแก้หน้าและผู้ รับอาวลัตามแตม่ี เพื อให้บอกปัดไมใ่ช้เงินตามตัTวเงินนั น    
          มาตรา 1011  ถ้าตัTวเงินหายไปแตก่่อนเวลาลว่งเลยกําหนดใช้เงินทา่นวา่บคุคลซึ งได้เป็นผู้ทรงตัTวเงินนั นจะร้องขอ
ไปยงัผู้สั งจ่ายให้ ๆ ตัTวเงินเป็นเนื อความเดียวกนัแก่ตนใหมอี่กฉบบัหนึ งก็ได้ และในการนี ถ้าเขาประสงค์ก็วางประกนัให้ไว้
แก่ผู้สั งจ่าย เพื อไว้ทดแทนที เขาหากจะต้องเสยีหายแก่ผู้หนึ งผู้ใดในกรณีที ตัTวเงินซึ งวา่หายนั นจะกลบัหาได้ 
          อนึ งผู้สั งจ่ายรับคําขอร้องดั งวา่มานั นแล้ว หากบอกปัดไมย่อมให้ตัTวเงินคูฉ่บบัเช่นนั น อาจจะถกูบงัคบัให้ออกให้ก็ได้ 
 

ลักษณะ 22 
หุ้นส่วนและบริษัท 

 



หมวด 1 
บทเบด็เสร็จทั"วไป 

 
          มาตรา 1012  อนัวา่สญัญาจดัตั งห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทนั น คือสญัญาซึ งบคุคลตั งแตส่องคนขึ นไปตกลงเข้ากนัเพื อ
กระทํากิจการร่วมกนั ด้วยประสงค์จะแบง่ปันกําไรอนัจะพงึได้แตกิ่จการที ทํานั น 
          มาตรา 1013  อนัห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทนั น ทา่นกําหนดเป็นสามประเภท คือ 
          (1) ห้างหุ้นสว่นสามญั 
          (2) ห้างหุ้นสว่นจํากดั 
          (3) บริษัทจํากดั             
          มาตรา 1014  บรรดาสาํนกังานสาํหรับจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นและบริษัททั งหลายนั น ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ ง
บญัชาการจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นและบริษัทเป็นผู้ออกกฎข้อบงัคบัจดัตั งขึ น    
          มาตรา 1015  ห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทเมื อได้จดทะเบียนตามบญัญตัิแหง่ลกัษณะนี แล้ว ทา่นจดัวา่เป็นนิติบคุคล
ตา่งหากจากผู้เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นทั งหลายซึ งรวมเข้ากนัเป็นหุ้นสว่นหรือบริษัทนั น    
          มาตรา 1016  การจดทะเบียนนั น ห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทตั งสาํนกังานแหง่ใหญ่ทํากิจการอยู ่ณ ตําบลใดในพระ
ราชอาณาจกัร ทา่นให้จดทะเบียน ณ หอทะเบียนสาํหรับตําบลนั น 
          การแก้ไขข้อความที ได้จดทะเบียนประการหนึ งประการใดในภายหลงัก็ดี กบัทั งแก้ไขการอื นอยา่งหนึ งอยา่งใดอนั
บทบญัญตัิแผนกนี บงัคบัหรืออนญุาตให้จดทะเบียนก็ดี ก็ต้องจด ณ หอทะเบียนแหง่เดียวกนันั น    
          มาตรา 1017  ถ้าข้อความที จะจดทะเบียน หรือประกาศโฆษณาเกิดขึ นในตา่งประเทศไซร้ ทา่นให้นบักําหนดเวลา
สาํหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาข้อความนั น  ตั งแตเ่วลาเมื อคาํบอกกลา่วการนั นมาถงึตําบลที จะจดทะเบียน
หรือตําบลที จะประกาศโฆษณานั นเป็นต้นไป   
          มาตรา 1018  ในการจดทะเบียน ทา่นให้เสยีคา่ธรรมเนียมตามกฎ ข้อบงัคบัซึ งเสนาบดีเจ้ากระทรวงตั งไว้    
          มาตรา 1019  ถ้าคาํขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ งต้องจดทะเบียนไมม่ีรายการบริบรูณ์ตามที บงัคบัไว้ในลกัษณะนี 
วา่ให้จดแจ้งก็ดี หรือถ้ารายการอนัใด ซึ งจะแจ้งในคาํขอหรือในเอกสารนั นขดักบักฎหมายก็ดี หรือถ้าเอกสารใดซึ งกําหนด
ไว้วา่ให้สง่ด้วยกนักบัคาํขอจดทะเบียนยงัขาดอยูม่ิได้สง่ให้ครบก็ด ีหรือถ้าไมป่ฏิบตัิตามเงื อนไขข้ออื นซึ งกฎหมายบงัคบัไว้
ก็ดี นายทะเบียนจะไมย่อมรับจดทะเบียนก็ได้ จนกวา่คําขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั นจะได้ทําให้บริบรูณ์หรือแก้ไขให้
ถกูต้อง หรือได้สง่เอกสารซึ งกําหนดไว้นั นครบทกุสิ งอนัหรือได้ปฏิบตัิตามเงื อนไขข้อนั นแล้ว       
          มาตรา 1020  บคุคลทกุคนเมื อได้เสยีคา่ธรรมเนียมตามกําหนดในกฎข้อบงัคบัของเสนาบดเีจ้ากระทรวงแล้ว ชอบที 
จะตรวจเอกสารซึ งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือจะขอให้นายทะเบียนทําใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นสว่น
หรือบริษัทใด ๆ ให้ก็ได้  หรือจะขอให้คดัสาํเนาหรือเนื อความในเอกสารฉบบัใด ๆ พร้อมด้วยคํารับรองวา่ถกูต้องมอบให้ก็
ได้    
          มาตรา 1021  นายทะเบียนทกุคนจะต้องแตง่ยอ่รายการซึ งได้ลงทะเบียนสง่ไปลงพิมพ์โฆษณาในหนงัสอืราชกิจจา
นเุบกษาเป็นคราว ๆ ตามแบบซึ งเสนาบดีเจ้ากระทรวงจะได้กําหนดให้    
          มาตรา 1022  เมื อได้พิมพ์โฆษณาดั งนั นแล้ว ทา่นให้ถือวา่บรรดาเอกสารและข้อความซึ งลงทะเบียนอนัได้กลา่วถงึ
ในยอ่รายการนั น เป็นอนัรู้แก่บคุคลทั งปวงไมเ่ลอืกวา่เป็นผู้ เกี ยวข้องด้วยห้างหุ้นสว่นหรือด้วยบริษัทนั นหรือที ไมเ่กี ยวข้อง  



          มาตรา 1023  ผู้ เป็นหุ้นสว่นก็ดี ห้างหุ้นสว่นก็ดี หรือบริษัทก็ดีจะถือเอาประโยชน์แก่บคุคลภายนอกเพราะเหตทีุ มี
สญัญา หรือเอกสาร หรือข้อความอนับงัคบัให้จดทะเบียนตามลกัษณะนี ยงัไมไ่ด้ จนกวา่จะได้ลงพิมพ์โฆษณาดงักลา่วแล้ว 
แตฝ่่ายบคุคลภายนอกจะถือเอาประโยชน์เช่นวา่นั นได้  
          แตถ่ึงกระนั นก็ดีผู้ เป็นหุ้นสว่น ผู้ ถือหุ้น ห้างหุ้นสว่น หรือบริษัทซึ งได้รับชําระหนี ก่อนโฆษณานั นยอ่มไมจํ่าต้องคืน    
          มาตรา 1024  ในระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นด้วยกนัก็ดี หรือในระหวา่งผู้ ถือหุ้นด้วยกนัก็ดี ในระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นกบัห้าง
หุ้นสว่นก็ดี ในระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบับริษัทก็ดี ทา่นให้สนันิษฐานไว้กอ่นวา่บรรดาสมดุบญัชีเอกสารของห้างหุ้นสว่นหรือ
บริษัท หรือของผู้ ชําระบญัชีห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทใด ๆ นั น  ยอ่มเป็นพยานหลกัฐานอนัถกูต้องตามข้อความที ได้บนัทกึไว้
ในนั นทกุประการ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 2 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 
ส่วนที" 1 

บทวิเคราะห์ 
 
          มาตรา 1025  อนัวา่ห้างหุ้นสว่นสามญันั น คือห้างหุ้นสว่นประเภทซึ งผู้ เป็นหุ้นสว่นหมดทกุคนต้องรับผิดร่วมกนัเพื อ
หนี ทั งปวงของหุ้นสว่นโดยไมม่ีจํากดั 
 

ส่วนที" 2 
ความเกี"ยวพนัระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกนัเอง 

 
          มาตรา 1026  ผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนต้องมีสิ งหนึ งสิ งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นสว่น  
          สิ งที นํามาลงด้วยนั น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สนิสิ งอื นหรือลงแรงงานก็ได้    
          มาตรา 1027  ในเมื อมีกรณีเป็นข้อสงสยั ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่สิ งซึ งนํามาลงหุ้นด้วยกนันั นมีคา่เทา่กนั 
          มาตรา 1028  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดได้ลงแตแ่รงงานของตนเข้าเป็นหุ้น และในสญัญาเข้าหุ้นสว่นมิได้ตีราคาคา่แรง
ไว้ ทา่นให้คาํนวณสว่นกําไรของผู้ ที เป็นหุ้นสว่นด้วยลงแรงงานเชน่นั นเสมอด้วยสว่นถวัเฉลี ยของผู้ เป็นหุ้นสว่น ซึ งได้ลงเงิน
หรือลงทรัพย์สนิเข้าหุ้นในการนั น 
             มาตรา 1029  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งเอาทรัพย์สนิมาให้ใช้เป็นการลงหุ้นด้วยไซร้ ความเกี ยวพนัระหวา่งผู้ เป็น
หุ้นสว่นคนนั นกบัห้างหุ้นสว่นในเรื องสง่มอบและซอ่มแซมก็ดี ความรับผิดเพื อชํารุดบกพร่องก็ดี ความรับผิดเพื อการรอน
สทิธิก็ดี ข้อยกเว้นความรับผิดก็ด ีทา่นให้บงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี  วา่ด้วยเชา่ทรัพย์ 



            มาตรา 1030  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งให้กรรมสทิธิMในทรัพย์สนิอนัใดอนัหนึ งเป็นการลงหุ้นด้วยไซร้ ความเกี ยวพนั
ระหวา่งผู้เป็นหุ้นสว่นคนนั นกบัห้างหุ้นสว่นในเรื องสง่มอบและซอ่มแซมก็ดี ความรับผิดเพื อชํารุดบกพร่องก็ดคีวามรับผิด
เพื อการรอนสทิธิก็ดี ข้อยกเว้นความรับผิดก็ดี  ทา่นให้บงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี  วา่ด้วยซื อขาย 
           มาตรา 1031  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดละเลยไมส่ง่มอบสว่นลงหุ้นของตนเสยีเลย ทา่นวา่ต้องสง่คาํบอกกลา่วเป็น
จดหมายจดทะเบียนไปรษณีย์ไปยงัผู้ เป็นหุ้นสว่นคนนั น ให้สง่มอบสว่นลงหุ้นของตนมาภายในเวลาอนัสมควร มิฉะนั นผู้
เป็นหุ้นสว่นคนอื น ๆ จะลงเนื อเห็นพร้อมกนั หรือโดยเสยีงข้างมากด้วยกนัสดุแตข้่อสญัญาให้เอาผู้ เป็นหุ้นสว่นคนนั นออก
เสยีได้    
          มาตรา 1032  ห้ามมใิห้เปลี ยนแปลงข้อสญัญาเดิมแหง่ห้างหุ้นสว่นหรือประเภทแหง่กิจการ นอกจากด้วยความ
ยินยอมของผู้ เป็นหุ้นสว่นหมดด้วยกนัทกุคน เว้นแตจ่ะมีข้อตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 1033  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นมิได้ตกลงกนัไว้ในกระบวนจดัการห้างหุ้นสว่นไซร้  ทา่นวา่ผู้ เป็นหุ้นสว่นยอ่มจดัการ
ห้างหุ้นสว่นนั นได้ทกุคน แตผู่้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งคนใดจะเข้าทําสญัญาอนัใดซึ งผู้ เป็นหุ้นสว่นอีกคนหนึ งทกัท้วงนั นไมไ่ด้ 
          ในกรณีเช่นนี  ทา่นให้ถือวา่ผู้ เป็นหุ้นสว่นยอ่มเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการทกุคน    
          มาตรา 1034  ถ้าได้ตกลงกนัไว้วา่การงานของห้างหุ้นสว่นนั นจกัให้เป็นไปตามเสยีงข้างมากแหง่ผู้ เป็นหุ้นสว่นไซร้ 
ทา่นให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งมเีสยีงเป็นคะแนนหนึ ง โดยไมต้่องคาํนงึถงึจํานวนที ลงหุ้นด้วยมากหรือน้อย    
          มาตรา 1035  ถ้าได้ตกลงกนัไว้วา่จะให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นหลายคนจดัการห้างหุ้นสว่นไซร้  หุ้นสว่นผู้จดัการแตล่ะคนจะ
จดัการห้างหุ้นสว่นนั นก็ได้ แตหุ่้นสว่นผู้จดัการคนหนึ งคนใดจะทําการอนัใดซึ งหุ้นสว่นผู้จดัการอีกคนหนึ งทกัท้วงนั นไมไ่ด้ 
             มาตรา 1036  อนัหุ้นสว่นผู้จดัการนั น จะเอาออกจากตาํแหนง่ได้ตอ่เมื อผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลายอื นยินยอมพร้อม
กนั เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น 
          มาตรา 1037  ถึงแม้วา่ผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลายได้ตกลงให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จดัการห้าง
หุ้นสว่นก็ดี ผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคน นอกจากผู้จดัการยอ่มมีสทิธิที จะไตถ่ามถึงการงานของห้างหุ้นสว่นที จดัอยูน่ั นได้ทกุเมื อ 
และมีสทิธิที จะตรวจและคดัสาํเนาสมดุ บญัชี และเอกสารใด ๆ  ของหุ้นสว่นได้ด้วย    
          มาตรา 1038  ห้ามมใิห้ผู้ เป็นหุ้นสว่นประกอบกิจการอยา่งหนึ งอยา่งใดซึ งมีสภาพดจุเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนั
กบักิจการของห้างหุ้นสว่นนั นไมว่า่ทําเพื อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อื น โดยมิได้รับความยินยอมของผู้ เป็นหุ้นสว่นคน
อื น ๆ  
          ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดทําการฝ่าฝืนตอ่บทบญัญตัมิาตรานี ไซร้ ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนอื น ๆ ชอบที จะเรียกเอาผลกําไรซึ งผู้
นั นหาได้ทั งหมด หรือเรียกเอาคา่สนิไหมทดแทนเพื อการที ห้างหุ้นสว่นได้รับความเสยีหายเพราะเหตนุั น แตท่า่นห้ามมใิห้
ฟ้องเรียกเมื อพ้นเวลาปีหนึ งนบัแตว่นัทําการฝ่าฝืน 
          มาตรา 1039  ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําต้องจดัการงานของห้างหุ้นสว่นด้วยความระมดัระวงัให้มากเสมือนกบัจดัการงาน
ของตนเองฉะนั น        
          มาตรา 1040  ห้ามมใิห้ชกันําเอาบคุคลผู้ อื นเข้ามาเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นโดยมิได้รับความยินยอมของผู้ เป็น
หุ้นสว่นหมดด้วยกนัทกุคน เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น    
          มาตรา 1041  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งโอนสว่นกําไรของตนในห้างหุ้นสว่นทั งหมดก็ดี หรือแตบ่างสว่นก็ดี 
ให้แก่บคุคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นสว่นทั งหลายอื นไซร้ ทา่นวา่บคุคลภายนอกนั นจะกลายเป็นเข้า
หุ้นสว่นด้วยก็หามิได้ 



          มาตรา 1042  ความเกี ยวพนัระหวา่งหุ้นสว่นผู้จดัการกบัผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลายอื นนั น ทา่นให้บงัคบัด้วยบทบญัญตัิ
แหง่ประมวลกฎหมายนี วา่ด้วยตวัแทน    
          มาตรา 1043  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นอนัมิได้เป็นผู้จดัการเอื อมเข้ามาจดัการงานของห้างหุ้นสว่นก็ดี หรือผู้ เป็นหุ้นสว่นซึ ง
เป็นผู้จดัการกระทําลว่งขอบอํานาจของตนก็ดี ทา่นให้บงัคบัด้วยบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี  วา่ด้วยจดัการงาน
นอกสั ง 
          มาตรา 1044  อนัสว่นกําไรก็ดี สว่นขาดทนุก็ดี ของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุ ๆ คนนั น ยอ่มเป็นไปตามสว่นที ลงหุ้น    
          มาตรา 1045  ถ้าหุ้นสว่นของผู้ใดได้กําหนดแตเ่พียงข้างฝ่ายกําไรวา่จะแบง่เอาเทา่ไร หรือกําหนดแตเ่พียงข้าง
ขาดทนุวา่จะยอมขาดเทา่ไรฉะนี ไซร้ ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่หุ้นสว่นของผู้นั นมีสว่นกําไรและสว่นขาดทนุเป็นอยา่ง
เดียวกนั 
          มาตรา 1046  ผู้ เป็นหุ้นสว่นไมว่า่คนหนึ งคนใดหามีสทิธิจะได้รับบําเหน็จเพื อที ได้จดัการงานของห้างหุ้นสว่นนั นไม ่
เว้นแตจ่ะได้มคีวามตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น       
          มาตรา 1047  ถ้าชื อของผู้เป็นหุ้นสว่นซึ งออกจากหุ้นสว่นไปแล้วยงัคงใช้เรียกขานติดเป็นชื อห้างหุ้นสว่นอยู ่ ทา่นวา่
ผู้ เป็นหุ้นสว่นนั นชอบที จะเรียกให้งดใช้ชื อของตนเสยีได้    
          มาตรา 1048  ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งจะเรียกเอาสว่นของตนจากหุ้นสว่นอื น ๆ แม้ในกิจการค้าขายอนัใดซึ งไมป่รากฏ
ชื อของตนก็ได้ 
 
    

ส่วนที" 3 
ความเกี"ยวพนัระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก 

 
          มาตรา 1049  ผู้ เป็นหุ้นสว่นจะถือเอาสทิธิใด ๆ แก่บคุคลภายนอกในกิจการค้าขายซึ งไมป่รากฏชื อของตนนั นหาได้
ไม ่   
          มาตรา 1050  การใด ๆ อนัผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งได้จดัทําไปในทางที เป็นธรรมดาการค้าขายของห้างหุ้นสว่น
นั น ทา่นวา่ผู้ เป็นหุ้นสว่นหมดทกุคนยอ่มมคีวามผกูพนัในการนั น ๆ ด้วย และจะต้องรับผิดร่วมกนัโดยไมจํ่ากดัจํานวนใน
การชําระหนี อนัได้ก่อให้เกิดขึ นเพราะจดัการไปเช่นนั น    
          มาตรา 1051  ผู้ เป็นหุ้นสว่นซึ งออกจากหุ้นสว่นไปแล้วยงัคงต้องรับผิดในหนี ซึ งห้างหุ้นสว่นได้ก่อให้เกิดขึ นที ตนได้
ออกจากหุ้นสว่นไป    
          มาตรา 1052  บคุคลผู้ เข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นยอ่มต้องรับผิดในหนี ใด ๆ ซึ งห้างหุ้นสว่นได้ก่อให้เกิดขึ นก่อนที 
ตนเข้ามาเป็นหุ้นสว่นด้วย 
          มาตรา 1053  ห้างหุ้นสว่นซึ งมิได้จดทะเบียนนั น ถึงแม้จะมีข้อจํากดัอํานาจของหุ้นสว่นคนหนึ งในการที จะผกูพนัผู้
เป็นหุ้นสว่นคนอื น ๆ ทา่นวา่ข้อจํากดัเช่นนั นก็หามีผู้ถงึบคุคลภายนอกไม ่   
          มาตรา 1054  บคุคลใดแสดงตนวา่เป็นหุ้นสว่นด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลกัษณ์อกัษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี ด้วยยินยอมให้
เขาใช้ชื อตนเป็นชื อห้างหุ้นสว่นก็ดี หรือรู้แล้วไมค่ดัค้านปลอ่ยให้เข้าแสดงวา่ตนเป็นหุ้นสว่นก็ดี ทา่นวา่บคุคลนั นยอ่มต้อง
รับผิดตอ่บคุคลภายนอกในบรรดาหนี ของห้างหุ้นสว่นเสมือนเป็นหุ้นสว่น  



             ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งคนใดตายไปแล้ว และห้างหุ้นสว่นนั นยงัคงค้าตอ่ไปในชื อเดิมของห้าง ทา่นวา่เหตเุพียงที 
คงใช้ชื อเดิมนั นก็ดี หรือใช้ชื อของหุ้นสว่นผู้ตายควบอยูด้่วยก็ดี หาทําให้ความรับผิดมีแกก่องทรัพย์มรดกของผู้ตายเพื อหนี 
ใด ๆ อนัห้างหุ้นสว่นได้ก่อให้เกิดขึ นภายหลงัมรณะนั นไม ่ 
                 

ส่วนที" 4 
การเลิกและชาํระบัญชห้ีางหุ้นส่วนสามัญ 

 
          มาตรา 1055  ห้างหุ้นสว่นสามญัยอ่มเลกิกนัด้วยเหตดุั งกลา่วตอ่ไปนี  
          (1)  ถ้าในสญัญาทําไว้มกํีาหนดกรณีอนัใดเป็นเหตทีุ จะเลกิกนัเมื อมกีรณีนั น 
          (2) ถ้าสญัญาทําไว้เฉพาะกําหนดกาลใด เมื อสิ นกําหนดกาลนั น 
          (3) ถ้าสญัญาทําไว้เฉพาะเพื อทํากิจการอยา่งหนึ งอยา่งใดแตอ่ยา่งเดียว เมื อเสร็จการนั น 
          (4) เมื อผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งให้คําบอกกลา่วแก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนอื น ๆ ตามกําหนดดงับญัญตัิไว้ในมาตรา 
1056 
          (5) เมื อผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งตาย หรือล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
          มาตรา 1056  ถ้าห้างหุ้นสว่นได้ตั งขึ นไมม่ีกําหนดกาลอยา่งหนึ งอยา่งใดเป็นยตุิ  ทา่นวา่จะเลกิได้ตอ่เมื อผู้ เป็น
หุ้นสว่นคนใดคนหนึ งบอกเลกิเมื อสิ นรอบปีในทางบญัชีเงินของห้างหุ้นสว่นนั น และผู้ เป็นหุ้นสว่นนั นต้องบอกกลา่วความ
จํานงจะเลกิลว่งหน้าไมน้่อยกวา่หกเดือน    
          มาตรา 1057  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดร้องขอเมื อมีกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ งดงัจะกลา่วตอ่ไปนี  ศาลอาจสั งให้ห้าง
หุ้นสว่นสามญัเลกิกนัเสยีก็ได้คือ 
          (1) เมื อผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งนอกจากผู้ ร้องฟ้องนั น ลว่งละเมดิบทบงัคบัใด ๆ อนัเป็นข้อสาระสาํคญัซึ งสญัญา
หุ้นสว่นกําหนดไว้แก่ตนโดยจงใจหรือเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง 
          (2) เมื อกิจการของห้างหุ้นสว่นนั นจะทําไปก็มแีตข่าดทนุอยา่งเดียวและไมม่ีหวงัจะกลบัฟืนตวัได้อีก 
          (3) เมื อมเีหตอืุ นใด ๆ  ทําให้ห้างหุ้นสว่นนั นเหลอืวิสยัที จะดํารงคงอยูต่อ่ไปได้      
          มาตรา 1058  เมื อเหตอุนัใดอนัหนึ งเกิดขึ นเกี ยวด้วยผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ ง ซึ งตามความในมาตรา 1057 หรือมาตรา 
1067 เป็นเหตใุห้ผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลายนอกนั นมีสทิธิจะเรียกให้เลกิห้างหุ้นสว่นได้ไซร้ ในเมื อผู้ เป็นหุ้นสว่นเหลา่นั นยื นคาํ
ร้อง ทา่นวา่ศาลจะสั งให้กําจดัหุ้นสว่นผู้ ต้นเหตคุนนั นออกเสยีจากห้างหุ้นสว่นแทนสั งให้เลกิห้างหุ้นสว่นก็ได้   
          ในการแบง่ทรัพย์สนิระหวา่งห้างหุ้นสว่นกบัผู้เป็นหุ้นสว่นซึ งถกูกําจดันั น  ทา่นให้ตีราคาทรัพย์สนิของห้างหุ้นสว่น
ตามราคาที เป็นอยูใ่นเวลาแรกยื นคําร้องขอให้กําจดั    
          มาตรา 1059  ถ้าเมื อสิ นกําหนดกาลซึ งได้ตกลงกนัไว้ และผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลายหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นซึ งเคยได้จดัการ
อยูใ่นระหวา่งกําหนดนั น ยงัคงดาํเนินการค้าของห้างหุ้นสว่นอยูต่อ่ไปโดยมิได้ชําระบญัชีหรือชําระเงินกนัให้เสร็จไปไซร้ 
ทา่นให้ถือวา่ผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งปวงได้ตกลงคงทําการเป็นหุ้นสว่นกนัสบืไปโดยไมม่ีกําหนดกาล 
          มาตรา 1060  ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ งซึ งกลา่วไว้ในมาตรา 1055  อนมุาตรา (4) หรืออนมุาตรา (5) นั น ถ้าผู้ เป็น
หุ้นสว่นที ยงัอยูรั่บซื อหุ้นของผู้ ที ออกจากหุ้นสว่นไปไซร้ ทา่นวา่สญัญาหุ้นสว่นนั นก็ยงัคงใช้ได้ตอ่ไปในระหวา่งผู้ เป็น
หุ้นสว่นที ยงัอยูด้่วยกนั 
          มาตรา 1061  เมื อห้างหุ้นสว่นเลกิกนัแล้วก็ให้จดัการชําระบญัชีเว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัให้จดัการทรัพย์สนิโดยวธีิอื น
ในระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นด้วยกนัหรือวา่ห้างหุ้นสว่นนั นศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย 



          ถ้าการเลกิห้างหุ้นสว่นนั นได้เป็นไปโดยที เจ้าหนี เฉพาะตวัของผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งได้ให้คําบอกกลา่วก็ดี หรือ
โดยที ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งล้มละลายก็ดี  ทา่นวา่จะงดการชําระบญัชีเสยีได้ตอ่เมื อเจ้าหนี คนนั น หรือเจ้าพนกังาน
รักษาทรัพย์ยินยอมด้วย  
          การชําระบญัชีนั น ให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหมดด้วยกนัจดัทํา หรือให้บคุคลอื นซึ งผู้ เป็นหุ้นสว่นได้ตั งแตง่ขึ นนั นเป็น         
ผู้จดัทํา 
          การแตง่ตั งผู้ ชําระบญัชี ให้วินิจฉยัชี ขาดโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ เป็นหุ้นสว่น 
          มาตรา 1062  การชําระบญัชี ให้ทําโดยลาํดบัดงันี  คือ 
          (1) ให้ชําระหนี ทั งหลายซึ งค้างชําระแก่บคุคลภายนอก 
          (2) ให้ชดใช้เงินทดรองและคา่ใช้จา่ยซึ งผู้ เป็นหุ้นสว่นได้ออกของตนไปเพื อจดัการค้าของห้าง 
          (3) ให้คืนทนุทรัพย์ซึ งผู้ เป็นหุ้นสว่นแตล่ะคนได้ลงเป็นหุ้น  
          ถ้ายงัมีทรัพย์เหลอือยูอี่กเทา่ไร ก็ให้เฉลี ยแจกเป็นกําไรในระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่น 
             มาตรา 1063  ถ้าเมื อได้ชําระหนี ซึ งค้างชําระแก่บคุคลภายนอกและชดใช้เงินทดรองและคา่ใช้จ่ายแล้ว สนิทรัพย์ที 
ยงัอยูไ่มพ่อจะคืนแก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นให้ครบจํานวนที ลงหุ้นไซร้ สว่นที ขาดนี คือขาดทนุซึ งต้องคดิเฉลี ยช่วยกนัขาด 
 
 
 
 

ส่วนที" 5 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 
          มาตรา 1064  อนัห้างหุ้นสว่นสามญันั น จะจดทะเบียนก็ได้ 
          การจดทะเบียนนั น ทา่นบงัคบัให้มีรายการดั งนี  คือ 
          (1) ชื อห้างหุ้นสว่น 
          (2) วตัถทีุ ประสงค์ของห้างหุ้นสว่น 
          (3) ที ตั งสาํนกังานแหง่ใหญ่ และสาขาทั งปวง 
          (4) ชื อและที สาํนกักบัทั งอาชีวะของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุ ๆ คน ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดมีชื อยี ห้อ ก็ให้ลงทะเบียนทั งชื อ
และยี ห้อด้วย 
          (5) ชื อหุ้นสว่นผู้จดัการ ในเมื อได้ตั งแตง่ให้เป็นผู้จดัการแตเ่พียงบางคน 
          (6) ถ้ามีข้อจํากดัอํานาจของหุ้นสว่นผู้จดัการประการใดให้ลงไว้ด้วย 
          (7) ตราซึ งใช้เป็นสาํคญัของห้างหุ้นสว่น 
          ข้อความซึ งลงทะเบียนนั น จะลงรายการอื น ๆ อีกอนัคูส่ญัญาเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ 
          การลงทะเบียนนั น ต้องลงลายมือชื อของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนและต้องประทบัตราของห้างหุ้นสว่นนั นด้วย  
          ให้พนกังานทะเบียนทําใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนสง่มอบให้แก่ห้างหุ้นสว่นนั นฉบบัหนึ ง    
          มาตรา 1065  ผู้ เป็นหุ้นสว่นอาจถือเอาประโยชน์แก่บคุคลภายนอกในบรรดาสทิธิอนัห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนนั น
ได้มา แม้ในกิจการซึ งไมป่รากฏชื อของตน 



          มาตรา 1066  ห้ามมใิห้ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งคนใดในห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนประกอบกิจการอยา่งหนึ งอยา่งใดอนัมี
สภาพเป็นอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของห้างหุ้นสว่นนั น ไมว่า่ทําเพื อประโยชน์ตนหรือเพื อประโยชน์ผู้ อื น 
หรือไปเข้าเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นอื น ซึ งประกอบกิจการอนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนั และแขง่ขนั
กบักิจการของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนนั น เว้นไว้แตจ่ะได้รับคาํยินยอมของผู้เป็นหุ้นสว่นอื นทั งหมด   
          แตข้่อห้ามเช่นวา่มานี  ทา่นวา่จะไมพ่งึใช้ได้  ถ้าหากผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลายได้รู้อยูแ่ล้วในเวลาเมื อลงทะเบียนห้าง
หุ้นสว่นนั นวา่ ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนหนึ งได้ทํากิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นอยูใ่นห้างหุ้นสว่นอื นอนัมีวตัถทีุ ประสงค์อยา่งเดียวกนั
และในสญัญาเข้าหุ้นสว่นที ทําไว้ตอ่กนันั นก็ไมไ่ด้บงัคบัให้ถอนตวัออก 
          มาตรา 1067  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นคนใดกระทําการฝ่าฝืนตอ่บทบญัญตัิในมาตราก่อนนี ไซร้ ทา่นวา่ห้างหุ้นสว่นซึ งจด
ทะเบียนนั นชอบที จะเรียกเอาผลกําไรอนัผู้นั นหาได้ทั งหมด หรือเรียกเอาคา่สนิไหมทดแทนเพื อความเสยีหายซึ งห้าง
หุ้นสว่นได้รับเพราะเหตนุั น 
          แตท่ั งนี ทา่นห้ามมใิห้ฟ้องเรียกเมื อพ้นเวลาปีหนึ งนบัแตว่นัทําการฝ่าฝืน   
          อนึ งบทบญัญตัิมาตรานี ไมล่บล้างสทิธิของผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลายนอกนั นในอนัจะเรียกให้เลกิห้างหุ้นสว่น    
          มาตรา 1068  ความรับผิดของผู้ เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนอนัเกี ยวแก่หนี ซึ งห้างหุ้นสว่นได้ก่อให้เกิดขึ น
ก่อนที ตนออกจากหุ้นสว่นนั น ยอ่มมีจํากดัเพียงสองปีนบัแตเ่มื อออกจากหุ้นสว่น    
          มาตรา 1069  นอกจากในกรณีทั งหลายที บญัญตัิไว้ในมาตรา 1055 ทา่นวา่ห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนยอ่มเลกิกนัเมื อ
ห้างหุ้นสว่นนั นล้มละลาย 
          มาตรา 1070  เมื อใดห้างหุ้นสว่นซึ งจดทะเบียนผิดนดัชําระหนี  เมื อนั นเจ้าหนี ของห้างหุ้นสว่นนั นชอบที จะเรียกให้
ชําระหนี เอาแตผู่้ เป็นหุ้นสว่นคนใดคนหนึ งก็ได้ 
          มาตรา 1071  ในกรณีที กลา่วไว้ในมาตรา 1070 นั น ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นนําพิสจูน์ได้วา่ 
          (1) สนิทรัพย์ของห้างหุ้นสว่นยงัมีพอที จะชําระหนี ได้ทั งหมดหรือบางสว่นและ 
          (2) การที จะบงัคบัเอาแกห้่างหุ้นสว่นนั นไมเ่ป็นการยากฉะนี ไซร้ 
          ศาลจะบงัคบัให้เอาสนิทรัพย์ของห้างหุ้นสว่นนั นชําระหนี กอ่นก็ได้ สดุแตศ่าลจะเห็นสมควร 
          มาตรา 1072  ถ้าห้างหุ้นสว่นซึ งจดทะเบียนยงัมิได้เลกิกนัตราบใด เจ้าหนี ของผู้ เป็นหุ้นสว่นเฉพาะตวัยอ่มใช้สทิธิได้
แตเ่พียงในผลกําไรหรือเงินซึ งห้างหุ้นสว่นค้างชําระแก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนนั นเทา่นั น ถ้าห้างหุ้นสว่นนั นเลกิกนัแล้วเจ้าหนี ยอ่ม
ใช้สทิธิได้ตลอดจนถึงหุ้นของผู้ เป็นหุ้นสว่นคนนั นอนัมีในสนิทรัพย์ของห้างหุ้นสว่น 
 

ส่วนที" 6 
การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน 

 
            มาตรา 1073  ห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนห้างหนึ งจะควบเข้าเป็นอนัเดียวกบัห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนอีกห้างหนึ งก็ได้  
โดยความยินยอมของผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหมด เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น 
            มาตรา 1074  เมื อห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนห้างใดปลงใจจะควบเข้ากนักบัห้างอื น ห้างหุ้นสว่นนั นต้องโฆษณาใน
หนงัสอืพิมพ์แหง่ท้องที นั นสองครั งเป็นอยา่งน้อย และสง่คําบอกกลา่วความประสงค์ที จะควบเข้ากนันั นแก่บรรดาผู้ซึ งห้าง
หุ้นสว่นรู้วา่เป็นเจ้าหนี  และขอให้เจ้าหนี ผู้มข้ีอคดัค้านอยา่งหนึ งอยา่งใดในการที จะทํานั นสง่คําคดัค้านไปภายในสามเดือน
นบัแตว่นับอกกลา่ว  
          ถ้าไมม่ีใครคดัค้านภายในกําหนดเวลาเช่นวา่นั น ก็ให้พงึถือวา่ไมม่คีดัค้าน  



          ถ้ามีคดัค้านไซร้ ทา่นมิให้ห้างหุ้นสว่นจดัการควบเข้ากนั เว้นแตจ่ะได้ใช้หนี ที เรียกร้องหรือให้ประกนัเพื อหนี นั นแล้ว 
             มาตรา 1075  เมื อห้างได้ควบเข้ากนัแล้ว ตา่งห้างก็ตา่งมหีน้าที จะต้องนําความนั นจดลงทะเบียน วา่ได้ควบเข้า
กนัเป็นห้างหุ้นสว่นขึ นใหม ่
             มาตรา 1076  ห้างหุ้นสว่นใหมนี่ ยอ่มได้ไปทั งสทิธิ ทั งต้องอยูใ่นความรับผิดของห้างหุ้นสว่นเดิมที ได้ควบเข้ากนั
นั นทั งสิ น 
 

หมวด 3 
หุ้นส่วนส่วนจาํกัด 

 
          มาตรา 1077  อนัห้างหุ้นสว่นจํากดันั น คือห้างหุ้นสว่นประเภทหนึ ง ซึ งมีผู้ เป็นหุ้นสว่นสองจําพวก ดั งจะกลา่ว
ตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนเดยีวหรือหลายคนซึ งมีจํากดัความรับผิดเพียงไมไ่มเ่กินจํานวนเงินที ตนรับจะลงหุ้นในห้าง
หุ้นสว่นนั นจําพวกหนึ ง และ 
          (2) ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนเดยีวหรือหลายคนซึ งต้องรับผิดร่วมกนัในบรรดาหนี ของห้างหุ้นสว่นไมม่ีจํากดัจํานวนอีก
จําพวกหนึ ง 
 
           มาตรา 1078  อนัห้างหุ้นสว่นจํากดันั น ทา่นบงัคบัวา่ต้องจดทะเบียน 
          การลงทะเบียนนั น ต้องมีรายการดั งตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ชื อห้างหุ้นสว่น 
          (2) ข้อแถลงความวา่เป็นห้างหุ้นสว่นจํากดั และวตัถทีุ ประสงค์ของห้างหุ้นสว่นนั น 
          (3) ที ตั งสาํนกังานแหง่ใหญ่และสาํนกังานสาขาทั งปวง 
          (4) ชื อ ยี ห้อ สาํนกั และอาชีวะของผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิด และจํานวนเงินซึ งเขาเหลา่นั นได้ลงหุ้น
ด้วยในห้างหุ้นสว่น 
          (5) ชื อ ยี ห้อ สาํนกั และอาชีวะของผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัความรับผิด 
          (6) ชื อหุ้นสว่นผู้จดัการ 
          (7) ถ้ามีข้อจํากดัอํานาจหุ้นสว่นผู้จดัการอนัจะผกูพนัห้างหุ้นสว่นนั นประการใดให้ลงไว้ด้วย 
          ข้อความซึ งลงทะเบียนนั น จะลงรายการอื น ๆ อีกอนัคูส่ญัญาเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ 
          การลงทะเบียนนั น ต้องลงลายมือชื อของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนและต้องประทบัตราของห้างหุ้นสว่นนั นด้วย  
          ให้พนกังานทะเบียนทําใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนสง่มอบให้แก่ห้างหุ้นสว่นนั นฉบบัหนึ ง 
          มาตรา 1079  อนัห้างหุ้นสว่นจํากดันั น ถ้ายงัมิได้จดทะเบียนอยูต่ราบใด ทา่นให้ถือวา่เป็นห้างหุ้นสว่นสามญัซึ งผู้
เป็นหุ้นสว่นทั งหมดยอ่มต้องรับผิดร่วมกนัในบรรดาหนี ของห้างหุ้นสว่นโดยไมม่ีจํากดัจํานวนจนกวา่จะได้จดทะเบียน 
         มาตรา 1080  บทบญัญตัวิา่ด้วยห้างหุ้นสว่นสามญัข้อใด ๆ หากมิได้ยกเว้นหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงไปโดยบทบญัญตัิ
แหง่หมวด 3 นี   ทา่นให้นํามาใช้บงัคบัแก่ห้างหุ้นสว่นจํากดัด้วย  
          ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัความรับผิดนั นมีอยูห่ลายคนด้วยกนั  ทา่นให้ใช้บทบญัญตัิสาํหรับห้างหุ้นสว่น
สามญัเป็นวิธีบงัคบัในความเกี ยวพนัระหวา่งคนเหลา่นั นเอง และความเกี ยวพนัระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นเหลา่นั นกบัห้าง
หุ้นสว่น 



          มาตรา 1081  ห้ามมใิห้เอาชื อของผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดมาเรียกขานระคนเป็นชื อห้าง    
          มาตรา 1082  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชดัหรือโดยปริยายให้ใช้ชื อของ
ตนระคนเป็นชื อห้างไซร้ ทา่นวา่ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนนั นจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกเสมือนดงัวา่เป็นหุ้นสว่นจําพวกไม่
จํากดัความรับผิดฉะนั น 
          แตใ่นระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นกนัเองนั น ความรับผิดของผู้ เป็นหุ้นสว่นเช่นนี  ทา่นให้คงบงัคบัตามสญัญาหุ้นสว่น        
          มาตรา 1083  การลงหุ้นของผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดนั นทา่นวา่ต้องให้ลงเป็นเงินหรือทรัพย์สนิอยา่ง
อื น ๆ 
          มาตรา 1084  ห้ามมใิห้แบง่เงินปันผลหรือดอกเบี ยให้แก่ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิด นอกจากผลกําไรซึ ง
ห้างหุ้นสว่นทํามาค้าได้  
          ถ้าทนุของห้างหุ้นสว่นลดน้อยลงไปเพราะค้าขายขาดทนุ  ทา่นห้ามมิให้แบง่เงินปันผลหรือดอกเบี ยให้แก่ผู้ เป็น
หุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดจนกวา่ทนุซึ งขาดไปนั นจะได้คืนมาเต็มจํานวนเดมิ  
          แตถ้่าผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดคนใดได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี ยไปแล้วโดยสจุริต ทา่นวา่หาอาจจะ
บงัคบัให้เขาคืนเงินนั นได้ไม ่
          มาตรา 1085  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดได้แสดงด้วยจดหมายหรือใบแจ้งความหรือด้วยวธีิอยา่งอื น
ให้บคุคลภายนอกทราบวา่ตนได้ลงหุ้นไว้มากกวา่จํานวนซึ งได้จดทะเบียนเพียงใด ทา่นวา่ผู้นั นจะต้องรับผิดเทา่ถงึจํานวน
เพียงนั น 
          มาตรา 1086  ข้อซึ งตกลงกนัในระหวา่งผู้ เป็นหุ้นสว่นทั งหลาย เพื อจะเปลี ยนแปลงประเภททรัพย์สนิที ลงหุ้น หรือ
เพื อจะลดจํานวนลงหุ้นแหง่ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดคนหนึ งคนใดนั น ทา่นวา่ยงัไมเ่ป็นผลแก่บคุคลภายนอก
จนกวา่จะได้จดทะเบียน  
          เมื อได้จดทะเบียนแล้วไซร้ ข้อตกลงนั น ๆ ก็ยอ่มมีผลแตเ่พียงเฉพาะแก่หนี อนัห้างหุ้นสว่นได้ก่อให้เกิดขึ นภายหลงั
เวลาที ได้จดทะเบียนแล้วเทา่นั น 
          มาตรา 1087  อนัห้างหุ้นสว่นจํากดันั น ทา่นวา่ต้องให้แตเ่ฉพาะผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัความรับผิดเทา่นั นเป็น
ผู้จดัการ    
          มาตรา 1088  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดผู้ใดสอดเข้าไปเกี ยวข้องจดัการงานของห้างหุ้นสว่น ทา่นวา่
ผู้นั นจะต้องรับผิดร่วมกนัในบรรดาหนี ทั งหลายของห้างหุ้นสว่นนั นโดยไมจํ่ากดัจํานวน   
          แตก่ารออกความเห็นและแนะนําก็ดี ออกเสยีงเป็นคะแนนนบัในการตั งและถอดถอนผู้จดัการตามกรณีที มีบงัคบัไว้
ในสญัญาหุ้นสว่นนั นก็ดี ทา่นหานบัวา่เป็นการสอดเข้าไปเกี ยวข้องจดัการงานของห้างหุ้นสว่นนั นไม ่   
          มาตรา 1089  ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดนั น จะตั งให้เป็นผู้ ชําระบญัชีของห้างหุ้นสว่นก็ได้    
          มาตรา 1090  ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดจะประกอบการค้าขายอยา่งใด ๆ เพื อประโยชน์ตนหรือเพื อ
ประโยชน์บคุคลภายนอกก็ได้ แม้วา่การงานเช่นนั นจะมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนักบัการค้าขายของห้างหุ้นสว่นก็ไมห้่าม    
          มาตรา 1091  ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดจะโอนหุ้นของตนปราศจากความยินยอมของผู้ เป็นหุ้นสว่น
อื นๆ ก็โอนได้    
          มาตรา 1092  การที ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดตายก็ดีล้มละลายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี  หา
เป็นเหตใุห้ห้างหุ้นสว่นจํากดัต้องเลกิกนัไม ่เว้นแตจ่ะได้มีข้อสญัญากนัไว้เป็นอยา่งอื น 



          มาตรา 1093  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดผู้ใดตาย ทา่นวา่ทายาทของผู้นั นยอ่มเข้าเป็นหุ้นสว่นแทนที 
ผู้ตาย เว้นแตจ่ะได้มีข้อสญัญากนัไว้เป็นอยา่งอื น    
          มาตรา 1094  ถ้าผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดผู้ใดล้มละลายทา่นวา่ต้องเอาหุ้นของผู้นั นในห้างหุ้นสว่น
ออกขายเป็นสนิทรัพย์ในกองล้มละลาย   
          มาตรา 1095  ตราบใดห้างหุ้นสว่นจํากดัยงัมิได้เลกิกนั ตราบนั นเจ้าหนี ของห้างยอ่มไมม่ีสทิธิจะฟ้องร้องผู้เป็น
หุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดได้ 
          แตเ่มื อห้างหุ้นสว่นนั นได้เลกิกนัแล้ว เจ้าหนี ของห้างมีสทิธิฟ้องร้องผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดได้เพียง
จํานวนดงันี  คือ 
          (1) จํานวนลงหุ้นของผู้ เป็นหุ้นสว่นเทา่ที ยงัค้างสง่แก่ห้างหุ้นสว่น 
          (2) จํานวนลงหุ้นเทา่ที ผู้ เป็นหุ้นสว่นได้ถอนไปจากสนิทรัพย์ของห้างหุ้นสว่น 
          (3) จํานวนเงินปันผลและดอกเบี ยซึ งผู้ เป็นหุ้นสว่นได้รับไปแล้วโดยทจุริตและฝ่าฝืนตอ่บทมาตรา 1084 
    
 
 
 

หมวด 4 
บริษัทจาํกัด 

 
ส่วนที" 1 

สภาพและการตั �งบริษัทจาํกัด 
 
          มาตรา 1096  อนัวา่บริษัทจํากดันั น คือบริษัทประเภทซึ งตั งขึ นด้วยแบง่ทนุเป็นหุ้นมีมลูคา่เทา่ ๆ กนั โดยมีผู้ ถือหุ้น
ตา่งรับผิดจํากดัเพียงไมเ่กินจํานวนเงินที ตนยงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคา่ของหุ้นที ตนถือ    
          มาตรา 1096 ทวิ  (ยกเลกิทั งมาตรา)    
   หมายเหต ุ
          มาตรา 1096  แก้ไขเพิ มเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  11) พ.ศ. 2535 
และมาตรา 1096 ทวิ ยกเลกิโดยบทบญัญตัิเดียวกนั 
          มาตรา 1097  บคุคลใด ๆ ตั งแตเ่จ็ดคนขึ นไปจะเริ มก่อการและตั งเป็นบริษัทจํากดัก็ได้ด้วยเข้าชื อกนัทําหนงัสอื
บริคณห์สนธิ และกระทําการอยา่งอื นตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี     
          มาตรา 1098  หนงัสอืบริคณห์สนธินั น ต้องมีรายการดั งตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ชื อบริษัทอนัคิดจะตั งขึ น ซึ งต้องมีคาํวา่ "จํากดั" ไว้ปลายชื อนั นด้วยเสมอไป 
          (2) ที สาํนกังานของบริษัทซึ งบอกทะเบียนนั นจะตั งอยู ่ณ ที ใดในพระราชอาณาเขต 
          (3) วตัถทีุ ประสงค์ทั งหลายของบริษัท 
          (4) ถ้อยคาํสาํแดงวา่ ความรับผิดของผู้ ถือหุ้นจะมีจํากดั 
          (5) จํานวนทนุเรือนหุ้นซึ งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบง่ออกเป็น   หุ้นมีมลูคา่กําหนดหุ้นละเทา่ไร 
          (6) ชื อ สาํนกั อาชีวะ และลายมือชื อของบรรดาผู้ เริ มก่อการทั งจํานวนหุ้นซึ งตา่งคนตา่งเข้าชื อซื อไว้คนละเทา่ใด    



          มาตรา 1099  หนงัสอืบริคณห์สนธินั น ทา่นให้ทําเป็นต้นฉบบัไว้ไมน้่อยกวา่สองฉบบั และให้ลงลายมือชื อของ
บรรดาผู้ เริ มก่อการ และลายมือชื อทั งปวงนั นให้มีพยานลงชื อรับรองด้วยสองคน  
          หนงัสอืบริคณห์สนธิซึ งได้ทํานั น ทา่นบงัคบัให้นําฉบบัหนึ งไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอทะเบียนในสว่นพระราช
อาณาเขตซึ งบง่ไว้วา่จะบอกทะเบียนตั งสาํนกังานของบริษัทนั น    
          มาตรา 1100  ผู้ เริ มก่อการทกุคนต้องลงชื อซื อหุ้น ๆ หนึ งเป็นอยา่งน้อย 
           มาตรา 1101  บคุคลซึ งเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัจะรับผิดโดยไมจํ่ากดัก็ได้ ถ้ากรณีเป็นเช่นนั นไซร้ ทา่นวา่ต้อง
จดแถลงความรับผิดเช่นนั นลงไว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิด้วย  
          อนัความรับผิดโดยไมจํ่ากดัของผู้ เป็นกรรมการนั น ยอ่มถึงที สดุเมื อลว่งเวลาสองปีนบัแตว่นัที ตวัเขาออกจาก
ตําแหนง่กรรมการ                           
          มาตรา 1102  ห้ามมใิห้ชี ชวนประชาชนให้ซื อหุ้น           
          มาตรา 1103  (ยกเลกิทั งมาตรา)   
   หมายเหต ุ
          ถกูยกเลกิโดยมาตรา 6 แหง่ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  9) พ.ศ. 2521 
          มาตรา 1104  จํานวนหุ้นทั งหมดซึ งบริษัทคิดจะจดทะเบียนนั นต้องมีผู้ เข้าชื อหรือออกให้กนัเสร็จก่อนการจด
ทะเบียนของบริษัท    
          มาตรา 1105  อนัหุ้นนั น ทา่นห้ามมิให้ออกโดยราคาตํ าไปกวา่มลูคา่ของหุ้นที ตั งไว้ 
          การออกหุ้นโดยราคาสงูกวา่มลูคา่ของหุ้นที ตั งไว้นั น หากวา่หนงัสอืบริคณห์สนธิให้อํานาจไว้ ก็ให้ออกได้ และใน
กรณีเช่นนั น ต้องสง่ใช้จํานวนที ลํ ามลูคา่พร้อมกนัไปกบัการสง่ใช้เงินคราวแรก 
          อนึ งเงินสง่ใช้คา่หุ้นคราวแรกนั น ต้องมใิห้น้อยกวา่ร้อยละยี สบิห้าแหง่มลูคา่ของหุ้นที ตั งไว้    
          มาตรา 1106  การที เข้าชื อซื อหุ้นนั นยอ่มผกูพนัผู้ เข้าชื อโดยเงื อนไขวา่ ถ้าบริษัทตั งขึ นแล้วจะใช้จํานวนเงินคา่หุ้น  
นั น ๆ ให้แก่บริษัทตามหนงัสอืชี ชวนและข้อบงัคบัของบริษัท 
           มาตรา 1107  เมื อหุ้นชนิดซึ งจะต้องลงเงินนั นได้มีผู้ เข้าชื อซื อหมดแล้วผู้ เริ มก่อการต้องนดับรรดาผู้ เข้าชื อซื อหุ้นมา
ประชมุกนัเป็นการประชมุใหญ่โดยไมช่กัช้า ประชมุอนันี ให้เรียกวา่ประชมุตั งบริษัท 
          อนึ งให้ผู้ เริ มก่อการสง่รายงานการตั งบริษัทมคีํารับรองของตนวา่ถกูต้อง และมีข้อความที เกี ยวแกกิ่จการอนัจะพงึ
กระทําในที ประชมุตั งบริษัททกุ ๆ ข้อตามความในมาตราตอ่ไปนี  ไปยงัผู้ เข้าชื อซื อหุ้นทกุคนอยา่งน้อยเจ็ดวนัก่อนวนันดั
ประชมุ 
          เมื อได้สง่รายงานตั งบริษัทแก่ผู้ เข้าชื อซื อหุ้นแล้ว ผู้ เริ มก่อการต้องจดัสง่สาํเนารายงานอนัมีคาํรับรองวา่ถกูต้อง
ตามที บงัคบัไว้ในมาตรานี ไปยงันายทะเบียนบริษัทโดยพลนั 
          อนึ งให้ผู้ เริ มก่อการจดัให้มีบญัชีแถลงรายชื อ ฐานะ และสาํนกัของผู้เข้าชื อซื อหุ้นกบัจํานวนหุ้นซึ งตา่งคนได้ลงชื อซื อ
ไว้เพื อเสนอตอ่ที ประชมุนั นด้วย 
          บทบญัญตัิทั งหลายแหง่มาตรา 1176,1187,1188,1189,1191,1192 และ 1195 นั น ทา่นให้นํามาใช้บงัคบัแก่การ
ประชมุตั งบริษัทด้วยโดยอนโุลม 
          มาตรา 1108  กิจการอนัจะพงึทําในที ประชมุตั งบริษัทนั น คือ 
          (1) ทําความตกลงตั งข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัท 



          (2) ให้สตัยาบนัแก่บรรดาสญัญาซึ งผู้ เริ มก่อการได้ทําไว้ และคา่ใช้จา่ยอยา่งหนึ งอยา่งใดซึ งเขาต้องออกไปในการ
เริ มก่อบริษัท 
          (3) วางกําหนดจํานวนเงินซึ งจะให้แก่ผู้ เริ มก่อการ ถ้าหากมเีจตนาวา่จะให้ 
          (4) วางกําหนดจํานวนหุ้นบริุมสทิธิ ทั งกําหนดสภาพและบริุมสทิธิแหง่หุ้นนั น ๆ วา่เป็นสถานใดเพียงใด ถ้าหากจะมี
หุ้นเช่นนั นในบริษัท 
          (5) วางกําหนดจํานวนหุ้นสามญั  หรือหุ้นบริุมสทิธิซึ งออกให้เหมือนหนึ งวา่ได้ใช้เต็มคา่แล้วหรือได้ใช้แตบ่างสว่น
แล้ว เพราะใช้ให้ด้วยอยา่งอื นนอกจากตวัเงิน และกําหนดวา่เพียงใดซึ งจะถือวา่เอาเป็นวา่ได้ใช้เงินแล้ว ถ้าหากจะมีหุ้น
เช่นนั นในบริษัท  
          ให้แถลงในที ประชมุโดยเฉพาะวา่ ซึ งจะออกหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิให้เหมือนหนึ งวา่ได้ใช้เงินแล้วเช่นนั น เพื อ
แทนคณุแรงงานหรือตอบแทนทรัพย์สนิอยา่งใด ให้พรรณนาจงชดัเจนทกุประการ 
          (6) เลอืกตั งกรรมการและพนกังานสอบบญัชีอนัเป็นชดุแรกของบริษัทและวางกําหนดอํานาจของคนเหลา่นี ด้วย 
           มาตรา 1109  ผู้ เริ มก่อการหรือผู้ เข้าชื อซื อหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนไมไ่ด้ ถ้าตนมีสว่นได้เสยีโดยพิเศษในปัญหาที 
ยกขึ นวินิจฉยันั น 
          อนึ งมติของที ประชมุตั งบริษัทยอ่มไมส่มบรูณ์ เว้นแตที่ ประชมุจะได้ลงมติโดยเสยีงข้างมาก อนัมีคะแนนของผู้
เข้าชื อซื อหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่กึ งจํานวนผู้ เข้าชื อซื อหุ้นทั งหมดซึ งมีสทิธิลงคะแนนได้  และคิดตามจํานวนหุ้นรวมกนัไม่
น้อยกวา่กึ งจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นนั น ๆ ทั งหมดด้วยกนั 
          มาตรา 1110  เมื อได้ประชมุตั งบริษัทแล้ว ให้ผู้ เริ มก่อการบริษัทมอบการทั งปวงให้แก่กรรมการของบริษัท  
          เมื อกรรมการได้รับการแล้ว ก็ให้ลงมือจดัการเรียกให้ผู้ เริ มก่อการและผู้ เข้าชื อซื อหุ้นทั งหลายใช้เงินในหุ้นซึ งจะต้อง
ใช้เป็นตวัเงิน เรียกหุ้นหนึ งไมน้่อยกวา่ร้อยละยี สบิห้า ตามที ได้กําหนดไว้ในหนงัสอืชี ชวนบอกกลา่วป่าวร้องหรือหนงัสอื
ชวนให้ซื อหุ้น 
          มาตรา 1111  เมื อจํานวนเงินซึ งวา่ไว้ในมาตรา 1110 ได้ใช้เสร็จแล้ว กรรมการต้องไปขอจดทะเบียนบริษัทนั น  
          คําขอและข้อความที ลงในทะเบียนนั น ให้ระบรุายการตามที ได้ตกลงกนัในที ประชมุตั งบริษัท ดงัตอ่ไปนี  คือ 
          (1) จํานวนหุ้นทั งสิ นซึ งได้มีผู้ เข้าชื อซื อ หรือได้จดัออกให้แล้วแยกให้ปรากฏวา่เป็นชนิดหุ้นสามญัเทา่ใด หุ้นบริุมสทิธิ
เทา่ใด 
          (2) จํานวนหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิ ซึ งออกให้เหมือนหนึ งวา่ได้ใช้เตม็คา่แล้วหรือได้ใช้แตบ่างสว่นแล้ว  นอกจาก
ที ใช้เป็นตวัเงิน และหุ้นที ได้ใช้แตบ่างสว่นนั น ให้บอกวา่ได้ใช้แล้วเพียงใด 
          (3) จํานวนเงินที ได้ใช้แล้วหุ้นละเทา่ใด 
          (4) จํานวนเงินที ได้รับไว้เป็นคา่หุ้นรวมทั งสิ นเทา่ใด 
          (5) ชื อ อาชีวะ และที สาํนกัของกรรมการทกุคน 
          (6) ถ้าให้กรรมการตา่งมีอํานาจจดัการของบริษัทได้โดยลาํพงัตวัให้แสดงอํานาจของกรรมการนั น ๆ วา่คนใดมี
เพียงใด และบอกจํานวนหรือชื อกรรมการซึ งจะลงชื อเป็นสาํคญัผกูพนับริษัทได้นั นด้วย 
          (7) ถ้าตั งบริษัทขึ นชั วกาลกําหนดอนัหนึ ง ให้บอกกาลกําหนดอนันั นด้วย 
          (8) ที ตั งสาํนกังานแหง่ใหญ่และสาขาทั งปวง 
          การลงทะเบียนจะมีรายการอยา่งอื นซึ งกรรมการเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชนก็ลงได้  



          ในการขอจดทะเบียนนั น ถ้าได้ทําข้อบงัคบัของบริษัทไว้ประการใดบ้างต้องสง่สาํเนาข้อบงัคบันั น ๆ ไปด้วย กบัทั ง
สาํเนารายงานการประชมุตั งบริษัทหนงัสอืทั งสองนี กรรมการต้องลงลายมือชื อรับรองคนหนึ งเป็นอยา่งน้อย  
          ในเวลาเดียวกนันั น กรรมการต้องนําฉบบัตีพิมพ์แหง่หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั ถ้าหากมี มอบไว้แก่หอ
ทะเบียนอยา่งละสบิฉบบั  
          ให้พนกังานทะเบียนทําใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนสง่มอบให้แก่บริษัทฉบบัหนึ ง 
          มาตรา 1112  ถ้าการจดทะเบียนมิได้ทําภายในสามเดือนนบัแตป่ระชมุตั งบริษัทไซร้ ทา่นวา่บริษัทนั นเป็นอนัไมไ่ด้
ตั งขึ น และบรรดาเงินที ได้รับไว้จากผู้ เข้าชื อซื อหุ้นนั นต้องใช้คืนเตม็จํานวนมใิห้ลดเลย  
          ถ้ามีจํานวนเงินเช่นวา่นั นค้างอยูม่ิได้คืนในสามเดือนภายหลงัการประชมุตั งบริษัทไซร้ ทา่นวา่กรรมการของบริษัท
ต้องรับผิดร่วมกนัที จะใช้ทั งต้นเงินและดอกเบี ยคิดตั งแตเ่วลาสิ นกําหนดสามเดือนนั น   
          แตถ้่ากรรมการคนใดพิสจูน์ได้วา่ การที เงินขาดหรือที ใช้คืนช้าไปมิได้เป็นเพราะความผิดของตนไซร้  กรรมการคน
นั นก็ไมต้่องรับผิดในการใช้ต้นเงินหรือดอกเบี ย 
             มาตรา 1113  ผู้ เริ มก่อการบริษัทต้องรับผิดร่วมกนัและโดยไมจํ่ากดัในบรรดาหนี และการจา่ยเงินซึ งที ประชมุตั ง
บริษัทมิได้อนมุตัิ และแม้จะได้มอีนมุตัิก็ยงัคงต้องรับผิดอยูเ่ช่นนั นไปจนกวา่จะได้จดทะเบียนบริษัท 
             มาตรา 1114  เมื อบริษัทได้จดทะเบียนแล้ว ผู้ เข้าชื อซื อหุ้นจะร้องฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการที ตนได้เข้าชื อซื อ 
โดยยกเหตวุา่สาํคญัผิดหรือต้องขม่ขู ่หรือถกูลวงลอ่ฉ้อฉลนั น ทา่นวา่หาอาจทําได้ไม ่
             มาตรา 1115  ถ้าหากวา่ชื อบริษัทซึ งตั งไว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิพ้องกบัชื อบริษัทอื นซึ งได้จดทะเบียนแล้วก็ดี 
หรือพ้องกบัชื อซึ งตั งไว้ในหนงัสอืบริคณห์สนธิฉบบัอื นอนัได้จดทะเบียนแล้วก็ดี หรือคล้ายคลงึกบัชื อเช่นกลา่วนั นจนนา่จะ
ลวงให้มหาชนหลงไปได้ก็ดี ทา่นวา่บคุคลผู้ ที มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดจะฟ้องเรียกเอาคา่สนิไหมทดแทนแก่ผู้ เริ มก่อการ
บริษัทก็ได้ และจะร้องขอให้ศาลสั งบงัคบัให้เปลี ยนชื อนั นเสยีใหมก็่ได้  
          เมื อศาลมคีําสั งเช่นนั นแล้ว ก็ต้องบอกชื อซึ งเปลี ยนใหมน่ั นจดลงทะเบียนแทนชื อเกา่ และต้องแก้ใบสาํคญัการจด
ทะเบียนด้วยตามกนัไป 
          มาตรา 1116  บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนใดคนหนึ งปรารถนาจะได้สาํเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบับรรดามี
ในบริษัทหนึ งบริษัทใดก็ชอบที จะเรียกได้จากบริษัทนั น ในการนี บริษัทจะเรียกเอาเงินไมเ่กินฉบบัละบาทหนึ งก็ได้ 
 

ส่วนที" 2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

 
          มาตรา 1117  อนัมลูคา่ของหุ้น ๆ หนึ งนั น มิให้ตํ ากวา่ห้าบาท 
          มาตรา 1118  อนัหุ้นนั น ทา่นวา่จะแบง่แยกหาได้ไม ่  
          ถ้าบคุคลมจํีานวนแตส่องคนขึ นไปถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกนั ทา่นวา่ต้องตั งให้คนใดคนหนึ งในจํานวนนั นแตค่นเดยีว
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานเป็นผู้ ถือหุ้น 
          อนึ งบคุคลทั งหลายซึ งถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกนั ต้องร่วมกนัรับผิดตอ่บริษัทในการสง่ใช้มลูคา่ของหุ้น    
          มาตรา 1119  หุ้นทกุ ๆ หุ้นจําต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มคา่ เว้นแตหุ่้นซึ งออกตามบทบญัญตัมิาตรา 1108 อนมุาตรา 
(5) หรือมาตรา 1221  
          ในการใช้เงินเป็นคา่หุ้นนั น ผู้ ถือหุ้นจะหกัหนี กบับริษัทหาได้ไม ่



          มาตรา 1120  บรรดาเงินคา่หุ้นซึ งยงัจะต้องสง่อีกนั น กรรมการจะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นสง่ใช้เสยีเมื อใดก็ได้ เว้นแตที่ 
ประชมุใหญ่จะได้วินิจฉยัเป็นอยา่งอื น 
             มาตรา 1121  การเรียกเงินคา่หุ้นแตล่ะคราวนั น ทา่นบงัคบัวา่ให้สง่คาํบอกกลา่วลว่งหน้าไมต่ํ ากวา่ยี สบิเอ็ดวนั
ด้วยจดหมายสง่ลงทะเบียนไปรษณีย์ และผู้ ถือหุ้นทกุคนจะต้องใช้เงินตามจํานวนที เรียกนั น สดุแตก่รรมการจะได้กําหนด
ไปวา่ให้สง่ไปยงัผู้ใด ณ ที ใดและเวลาใด 
          มาตรา 1122  ถ้าและเงินอนัจะพงึสง่ใช้เป็นคา่หุ้นตามเรียกนั นผู้ ถือหุ้นคนใดมิได้สง่ใช้ตามวนักําหนดไซร้ ผู้นั น
จะต้องเสยีดอกเบี ยนบัแตว่นัที กําหนดให้สง่ใช้จนถึงวนัที ได้สง่เสร็จ 
             มาตรา 1123  ถ้าผู้ ถือหุ้นคนใดละเลยไมส่ง่ใช้เงินที เรียกคา่หุ้นตามวนักําหนด กรรมการจะสง่คําบอกกลา่วด้วย
จดหมายสง่ลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยงัผู้นั นให้สง่ใช้เงินที เรียกกบัทั งดอกเบี ยด้วยก็ได้  
           ในคาํบอกกลา่วอนันี  ให้กําหนดเวลาไปพอสมควรเพื อให้ใช้เงินที เรียกกบัทั งดอกเบี ย และต้องบอกไปด้วยวา่ให้สง่
ใช้ ณ สถานที ใด  อนึ งในคําบอกกลา่วนั นจะแจ้งไปด้วยก็ได้วา่ ถ้าไมใ่ช้เงินตามเรียก หุ้นนั นอาจจะถกูริบ 
             มาตรา 1124  ถ้าในคาํบอกกลา่วมีข้อแถลงความถึงการริบหุ้นด้วยแล้ว หากเงินคา่หุ้นที เรียกกบัทั งดอกเบี ยยงัคง
ค้างชําระอยูต่ราบใด กรรมการจะบอกริบหุ้นนั น ๆ เมื อใดก็ได้ 
             มาตรา 1125  หุ้นซึ งริบแล้วนั นให้เอาออกขายทอดตลาดโดยไมช่กัช้าได้จํานวนเงินเทา่ใดให้เอาหกัใช้คา่หุ้นที 
เรียกกบัดอกเบี ยค้างชําระ ถ้ายงัมีเงินเหลอืเทา่ใดต้องสง่คืนให้แกผู่้ ถือหุ้นนั น 
             มาตรา 1126  แม้วา่วิธีการริบหุ้นขายหุ้นจะไมถ่กูต้องด้วยระเบียบก็ดี ทา่นวา่หาเป็นเหตใุห้สทิธิของผู้ซื อหุ้นซึ งริบ
นั นเสื อมเสยีไปอยา่งไรไม ่
             มาตรา 1127  ให้บริษัททําใบหุ้น คือใบสาํคญัสาํหรับหุ้นใบหนึ งหรือหลายใบ มอบให้เป็นคูม่ือแก่ผู้ ถือหุ้นจงทกุ ๆ 
คน  
          เมื อมอบใบหุ้นนั น จะเรียกคา่ธรรมเนียมก็ได้ สดุแตก่รรมการจะกําหนด แตม่ิให้เกินห้าสบิสตางค์ 
          มาตรา 1128  ในใบหุ้นทกุ ๆ ใบ ทา่นให้กรรมการลงลายมอืชื อเองคนหนึ งเป็นอยา่งน้อย และประทบัตราของบริษัท
เป็นสาํคญั  
          ในใบหุ้นนั นต้องมีข้อความตอ่ไปนี  คือ 
          (1) ชื อบริษัท 
          (2) เลขหมายหุ้นที กลา่วถงึในใบหุ้นนั น 
          (3) มลูคา่หุ้นหนึ งเป็นเงินเทา่ใด 
          (4) ถ้าและเป็นหุ้นที ยงัไมไ่ด้ใช้เงินเสร็จ ให้จดลงวา่ได้ใช้เงินคา่หุ้นแล้วหุ้นละเทา่ใด 
          (5) ชื อผู้ ถือหุ้น หรือคําแถลงวา่ได้ออกใบหุ้นนั นให้แก่ผู้ ถือ 
             มาตรา 1129  อนัวา่หุ้นนั นยอ่มโอนกนัได้โดยมต้ิองได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแตเ่มื อเป็นหุ้นชนิดระบชืุ อ
ลงในใบหุ้น ซึ งมีข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้เป็นอยา่งอื น  
          การโอนหุ้นชนิดระบชืุ อลงในใบหุ้นนั น  ถ้ามิได้ทําเป็นหนงัสอืและลงลายมือชื อของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน  มีพยานคน
หนึ งเป็นอยา่งน้อยลงชื อรับรองลายมือนั น ๆ ด้วยแล้ว ทา่นวา่เป็นโมฆะ อนึ งตราสารอนันั นต้องแถลงเลขหมายของหุ้นซึ ง
โอนกนันั นด้วย  
          การโอนเช่นนี จะนํามาใช้แก่บริษัท หรือบคุคลภายนอกไมไ่ด้ จนกวา่จะได้จดแจ้งการโอนทั งชื อและสาํนกัของผู้ รับ
โอนนั นลงในทะเบียนผู้ ถือหุ้น 



           มาตรา 1130  หุ้นใดเงินที เรียกคา่หุ้นยงัค้างชําระอยู ่หุ้นนั นบริษัทจะไมย่อมรับจดทะเบียนให้โอนก็ได้ 
           มาตรา 1131  ในระหวา่งสบิสี วนัก่อนการประชมุใหญ่สามญั บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเสยีก็ได้ 
         มาตรา 1132  ในเหตุบางอย่างเช่นผูถ้อืหุน้ตายกด็ ีหรอืลม้ละลายกด็ ีอนัเป็นเหตุใหบุ้คคลอื"นเป็นผูม้สีทิธจิะได้
หุน้ขึ+นนั +น หากว่าบุคคลนั +นนําใบหุน้มาเวนคนื เมื"อเป็นวสิยัจะทาํได ้ทั +งไดนํ้าหลกัฐานอนัสมควรมาแสดงดว้ยแลว้ กใ็ห้
บรษิทัรบับคุคลนั +นลงทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้สบืไป 
         มาตรา 1133  หุน้ซึ"งโอนกนันั +น ถา้เป็นหุน้อนัยงัมไิดส้ง่เงนิใชเ้ตม็จาํนวนค่าหุน้ ท่านว่าผูโ้อนยงัคงตอ้งรบัผดิใน
จาํนวนเงนิที"ยงัมไิดส้ง่ใชใ้หค้รบถว้นนั +น แต่ว่า 
          (1) ผูโ้อนไม่ตอ้งรบัผดิในหนี+อนัหนึ"งอนัใดของบรษิทัซึ"งไดก่้อใหเ้กดิขึ+นภายหลงัโอน 
          (2) ผูโ้อนไม่ตอ้งรบัผดิออกสว่นใชห้นี+ เวน้แต่ความปรากฏขึ+นแก่ศาลว่าบรรดาผูท้ี"ยงัถอืหุน้ของบรษิทัอยู่นั +นไม่
สามารถออกสว่นใชห้นี+ อนัเขาจะพงึตอ้งออกใชน้ั +นไดใ้น 
          ขอ้ความรบัผดิเช่นว่ามานั +น ท่านหา้มมใิหฟ้้องผูโ้อนเมื"อพน้สองปีนบัแต่ดจ้ดแจง้การโอนนั +นลงในทะเบยีนผูถ้อื
หุน้ 
          มาตรา 1134  ใบหุน้ออกใหแ้ก่ผูถ้อืนั +น จะออกไดก้แ็ต่เมื"อมขีอ้บงัคบัของบรษิทัอนุญาตไว ้และจะออกใหไ้ดแ้ต่
เฉพาะเพื"อหุน้ซึ"งไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้นกรณีเช่นว่านี+ ผูท้รงใบหุน้ชนิดระบุชื"อย่อมมสีทิธจิะไดร้บัใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผู้
ถอื เมื"อเวนคนืใบหุน้ชนิดระบชุื"อนั +นใหข้ดีฆา่เสยี 
         มาตรา 1135  หุน้ชนิดที"มใีบหุน้ออกใหแ้ก่ผูถ้อืนั +น ย่อมโอนกนัไดเ้พยีงดว้ยสง่มอบใบหุน้แก่กนั 
         มาตรา 1136  ผูท้รงใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อืย่อมมสีทิธจิะมาขอเปลี"ยนเอาใบหุน้ชนิดระบุชื"อได ้เมื"อเวนคนืใบ
หุน้ฉบบัออกใหแ้ก่ผูถ้อืนั +นใหข้ดีฆา่เสยี 
         มาตรา 1137  ถา้ขอ้บงัคบัของบรษิทัมกีาํหนดไวเ้ป็นองคคุ์ณอนัหนึ"งสาํหรบัผูจ้ะเป็นกรรมการ ว่าจาํจะตอ้งเป็น
ผูถ้อืหุน้เป็นจาํนวนเท่าหนึ"งเท่าใดไซร ้หุน้เช่นนี+ท่านว่าตอ้งเป็นหุน้ระบุชื"อ    
          มาตรา 1138  บรษิทัจาํกดัตอ้งมสีมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ มรีายการ ดงัต่อไปนี+ คอื 
          (1) ชื"อและสาํนกั กบัอาชวีะ ถา้ว่าม ีของผูถ้อืหุน้ ขอ้แถลงเรื"องหุน้ของผูถ้อืหุน้คนหนึ"ง ๆ แยกหุน้ออกตามเลข
หมายและจาํนวนเงนิที"ไดใ้ชแ้ลว้หรอืที"ไดต้กลงกนัใหถ้อืว่าเป็นอนัไดใ้ชแ้ลว้ในหุน้ของผูถ้อืหุน้คนหนึ"ง ๆ 
          (2) วนัเดอืนปีซึ"งไดล้งทะเบยีนบุคคลผูห้นึ"ง ๆ เป็นผูถ้อืหุน้ 
          (3) วนัเดอืนปีซึ"งบุคคลคนใดคนหนึ"งขาดจากเป็นผูถ้อืหุน้ 
          (4) เลขหมายใบหุน้และวนัที"ลงในใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อื และเลขหมายของหุน้ซึ"งไดล้งไวใ้นใบหุน้ 
นั +น ๆ 
          (5) วนัที"ไดข้ดีฆา่ใบหุน้ชนิดระบุชื"อ หรอืชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อื           
          มาตรา 1139  สมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เริ"มแต่วนัจดทะเบยีนบรษิทันั +นใหร้กัษาไว ้ณ สาํนกังานของบรษิทัแห่งที"ได้
จดทะเบยีนไว ้สมุดทะเบยีนนี+ใหเ้ปิดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทั +งหลายดไูดใ้นระหว่างเวลาทาํการโดยไม่เรยีกค่าธรรมเนียมอย่าง
หนึ"งอย่างใด แต่กรรมการจะจาํกดัเวลาลงไวอ้ย่างไรพอสมควรกไ็ดห้ากไม่น้อยกว่าวนัละสองชั "วโมง 
          ใหเ้ป็นหน้าที"ของกรรมการที"จะสง่สาํเนาบญัชรีายชื"อผูท้ี"ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้อยู่ทั +งหมดในเวลาที"ประชมุและ
รายชื"อผูท้ี"ขาดจากเป็นผูถ้อืหุน้จาํเดมิแต่วนัประชมุสามญัครั +งที"แลว้มานั +น ไปยงันายทะเบยีนอย่างน้อยปีละครั +ง และมิ
ใหช้า้กว่าวนัที"สบิสี"นบัแต่การประชุมสามญั บญัชรีายชื"อนี+ใหม้รีายการบรรดาที"ระบุไวใ้นมาตราก่อนนั +นทุกประการ  
          มาตรา 1140  ผูถ้อืหุน้ชอบที"จะเรยีกใหส้ง่มอบสาํเนาทะเบยีนเช่นว่านั +นหรอืแต่ตอนหนึ"งตอนใดแก่ตนได ้เมื"อ
เสยีค่าคดัสาํเนาหา้สบิสตางคต่์อรอ้ยคาํ    
          มาตรา 1141  สมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้นั +น ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเป็นพยานหลกัฐานอนัถูกตอ้งในขอ้กระทง
ความบรรดาที"กฎหมายบงัคบั หรอืใหอ้าํนาจใหเ้อาลงในทะเบยีนนั +น 
           มาตรา 1142  ถา้บรษิทัไดอ้อกหุน้บุรมิสทิธไิปแลว้ ไดก้าํหนดไวว้่ารมิสทิธจิะมแีก่หุน้นั +น ๆ  



เป็นอย่างไร ท่านหา้มมใิหแ้กไ้ขอกีเลย 
           มาตรา 1143  หา้มมใิหบ้รษิทัจาํกดัเป็นเจา้ของถอืหุน้ของตนเองหรอืรบัจาํนําหุน้ของตนเอง 
 

ส่วนที" 3 
วิธีจัดการบริษัทจาํกดั 

-------- 
 

                      1) บทเบด็เสรจ็ทั "วไป   
          มาตรา 1144  บรรดาบรษิทัจาํกดั ใหม้กีรรมการคนหนึ"งหรอืหลายคนดว้ยกนัจดัการตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทั และอยู่ในความครอบงาํของที"ประชมุใหญ่แห่งผูถ้อืหุน้ทั +งปวง 
          มาตรา 1145  จาํเดมิแต่ไดจ้ดทะเบยีนบรษิทัแลว้ ท่านหา้มมใิหต้ั +งขอ้บงัคบัขึ+นใหม ่หรอืเพิ"มเตมิเปลี"ยนแปลง
ขอ้บงัคบัหรอืขอ้ความในหนงัสอืบรคิณหส์นธแิต่อย่างหนึ"งอย่างใด เวน้แต่จะไดม้กีารลงมตพิเิศษ 
          มาตรา 1146  บรรดาขอ้บงัคบัอนัไดต้ั +งขึ+นใหม ่หรอืไดเ้พิ"มเตมิเปลี"ยนแปลงนั +น เป็นหน้าที"ของบรษิทัที"จะจดัให้
ไปจดทะเบยีนภายในกาํหนดสบิสี"วนันบัแต่วนัที"ไดม้กีารลงมตพิเิศษ 
 
 
          มาตรา 1147  บรรดาขอ้บงัคบัอนัไดต้ั +งขึ+นใหม ่หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัซึ"งไดเ้ปลี"ยนแปลง
นั +น ใหบ้รษิทัสง่มอบฉบบัตพีมิพไ์ว ้ณ   หอทะเบยีนอยา่งละสบิฉบบัในเวลาเดยีวกบัที"ขอจดทะเบยีน 
          มาตรา 1148  บรรดาบรษิทัจาํกดั ตอ้งมสีาํนกังานบอกทะเบยีนไวแ้ห่งหนึ"งซึ"งธุรการตดิต่อและคาํบอกกล่าวทั +ง
ปวงจะสง่ถงึบรษิทัได ้ณ ที"นั +น  
          คาํบอกกล่าวสถานที"ตั +งแห่งสาํนกังานที"ไดบ้อกทะเบยีนไวก้ด็ ีหรอื เปลี"ยนยา้ยสถานที"กด็ ี 
ใหส้ง่แก่นายทะเบยีนบรษิทั และใหน้ายทะเบยีนจดขอ้ความนั +นลงในทะเบยีน 
             มาตรา 1149  ตราบใดหุน้ทั +งหลายยงัมไิดช้าํระเงนิเตม็จาํนวนท่านว่าตราบนั +นบรษิทัจะลงพมิพห์รอืแสดง
จาํนวนตน้ทุนของบรษิทัในหนงัสอือย่างหนึ"งอย่างใดเช่นในคาํบอกกล่าวปา่วรอ้งกด็ ีในตั Hวเงนิและบญัชสีิ"งของกด็ ี ใน
จดหมายกด็ ีตอ้งแสดงไวใ้หช้ดัเจนดว้ยในที"เดยีวกนัจาํนวนเงนิตน้ทุนไดช้าํระแลว้เพยีงกี"สว่น  
             2) กรรมการ 
             มาตรา 1150  ผูเ้ป็นกรรมการจะพงึมจีาํนวนมากน้อยเท่าใดและจะพงึไดบ้าํเหน็จเท่าใด ใหส้ดุแลว้แต่ที"
ประชุมใหญ่จะกาํหนด 
               มาตรา 1151  อนัผูเ้ป็นกรรมการนั +น เฉพาะแต่ที"ประชุมใหญ่เท่านั +นอาจจะตั +งหรอืถอนได ้
              มาตรา 1152  ในเมื"อมกีารประชมุสามญัครั +งแรกภายหลงัแต่จดทะเบยีนบรษิทักด็ ีและในเมื"อมกีารประชมุ
สามญัครั +งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปกด็ ีผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากตําแหน่งโดยจาํนวนหนึ"งในสามเป็นอตัรา    ถา้และ
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสว่นสามไมไ่ด ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี"สดุกบัสว่นหนึ"ง 
ในสาม 
             มาตรา 1153  ตวักรรมการที"จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก   และปีที"สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั
นั +น ถา้กรรมการมไิดต้กลงกนัไวเ้องเป็นวธิอีื"นไซร ้กใ็หจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที"ไดอ้ยู ่
ในตําแหน่งนานที"สดุนั +นเป็นผูต้อ้งออก     กรรมการผูอ้อกไปนั +นจะเลอืกเขา้รบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้
             มาตรา 1154  ถา้กรรมการคนใดลม้ละลาย หรอืตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถไซร ้ท่านว่ากรรมการคนนั +นเป็นอนั
ขาดจากตําแหน่ง 
             มาตรา 1155  ถา้ตําแหน่งว่างลงในสภากรรมการเพราะเหตุอื"นนอกจากถงึคราวออกตามเวรไซร ้ ท่านว่า



กรรมการจะเลอืกผูอ้ื"นตั +งขึ+นใหมใ่หเ้ตม็ที"ว่างกไ็ด ้แต่บคุคลที"ไดเ้ป็นกรรมการใหม่เช่นนั +น ใหม้เีวลาอยู่ใน 
ตําแหน่งไดเ้พยีงเท่ากาํหนดเวลาที"กรรมการผูอ้อกไปนั +นชอบที"จะอยู่ได ้
          มาตรา 1156  ถา้ที"ประชุมใหญ่ถอนกรรมการผูห้นึ"งออกก่อนครบกาลกาํหนดของเขา และตั +งคนอื"นขึ+นไวแ้ทนที"
ไซร ้ท่านว่าบุคคลที"เป็นกรรมการใหม่นั +นใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่ากาํหนดเวลาที"กรรมการผูถู้กถอนนั +น  
   ชอบที"จะอยูไ่ด ้
          มาตรา 1157  การตั +งกรรมการขึ+นใหม่นั +น ตั +งใครเมื"อใด ท่านใหนํ้าความไปจดทะเบยีนภายในสบิสี"วนันบัแต่
วนัที"ตั +งจงทุกครั +ง 
          มาตรา 1158  นอกจากจะมขีอ้บงัคบัของบรษิทัไวเ้ป็นอย่างอื"นท่านว่ากรรมการมอีาํนาจดงัพรรณนาไวใ้นหก
มาตราต่อไปนี+ 
           มาตรา 1159  ในจาํนวนกรรมการนั +น แมต้ําแหน่งจะวา่งไปบา้งกรรมการที"มตีวัอยู่กย็่อมทาํกจิการได ้แต่ถา้ใน
เวลาใดจาํนวนกรรมการลดน้อยลงกว่าจาํนวนอนัจาํเป็นที"จะเป็นองคป์ระชมุไดต้ลอดเวลาเช่นนั +น  
กรรมการที"มตีวัอยู่ย่อมทาํกจิการไดเ้ฉพาะแต่ในเรื"องที"จะเพิ"มกรรมการขึ+น ใหค้รบจาํนวนหรอืนดัเรยีกประชุมใหญ่ของ
บรษิทัเท่านั +น จะกระทาํการอย่างอื"นไม่ได ้
 
 
 
           มาตรา 1160  กรรมการจะวางกาํหนดไวก้ไ็ดว้่า จาํนวนกรรมการเขา้ประชุมกี"คนจงึจะเป็นองคป์ระชมุทาํ
กจิการได ้ถา้และมไิดก้าํหนดไวด้งันั +นไซร ้(เมื"อจาํนวนกรรมการเกนิกว่าสามคน) ท่านว่าตอ้งมกีรรมการเขา้ประชุมสาม
คนจงึจะเป็นองคป์ระชุมได ้
             มาตรา 1161  ขอ้ปรกึษาซึ"งเกดิเป็นปญัหาในที"ประชมุกรรมการนั +นใหช้ี+ขาดตดัสนิเอาเสยีงขา้งมากเป็น
ใหญ่ ถา้และคะแนนเสยีงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี+ขาด 
             มาตรา 1162  กรรมการคนหนึ"งคนใดจะนดัเรยีกใหป้ระชุมกรรมการเมื"อใดกไ็ด ้
             มาตรา 1163  กรรมการจะเลอืกกรรมการคนหนึ"งขึ+นเป็นประธานที"ประชุม และจะกาํหนดเวลาว่าใหอ้ยูใ่น
ตําแหน่งเพยีงใดกไ็ด ้ แต่ถา้หากมไิดเ้ลอืกกนัไวเ้ช่นนั +น หรอืผูเ้ป็นประธานไม่มาประชมุตามเวลาที"ไดน้ดัหมายไซร้
กรรมการที"มาประชมุนั +นจะเลอืกกนัคนหนึ"งขึ+นเป็นประธานในการประชุมเช่นนั +นกไ็ด ้
          มาตรา 1164  กรรมการจะมอบอาํนาจอย่างหนึ"งอย่างใดของตนใหแ้ก่ผูจ้ดัการ หรอืใหแ้ก่อนุกรรมการซึ"งตั +งขึ+น
จากผูท้ี"เป็นกรรมการดว้ยกนักไ็ดใ้นการใชอ้าํนาจซึ"งไดม้อบหมายเช่นนั +น ผูจ้ดัการทุกคนหรอือนุกรรมการทุกคนตอ้งทาํ
ตามคาํสั "งหรอืขอ้บงัคบัซึ"งกรรมการทั +งหลายไดก้าํหนดใหทุ้กอยา่งทุกประการ 
          มาตรา 1165  ถา้การมอบอาํนาจมไิดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื"นไซรข้อ้ปรกึษาซึ"งเกดิเป็นปญัหาขึ+นในที"ประชมุ
อนุกรรมการทั +งหลายใหต้ดัสนิเอาเสยีงขา้งมากเป็นใหญ่ ถา้และคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธาน 
ชี+ขาด 
          มาตรา 1166  บรรดาการซึ"งกรรมการคนหนึ"งไดท้าํไปแมใ้นภายหลงัความปรากฏว่าการตั +งแต่งกรรมการคน
นั +นมขีอ้บกพร่องอยู่บา้งกด็ ีหรอืเป็นผูบ้กพร่องดว้ยองคคุ์ณควรแก่ตําแหน่งกรรมการกด็ ี ท่านวา่การที"ได ้
ทาํนั +นย่อมสมบรูณ์เสมอืนดงัว่าบุคคลผูน้ั +นไดร้บัการแต่งตั +งโดยถูกตอ้งและบรบิรูณ์ดว้ยองคคุ์ณของกรรมการ 
          มาตรา 1167  ความเกี"ยวพนักนัในระหว่างกรรมการและบรษิทั  และบุคคลภายนอกนั +น ท่านใหบ้งัคบัตาม
บทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายนี+ ว่าดว้ยตวัแทน 
            มาตรา 1168  ในอนัที"จะประกอบกจิการของบรษิทันั +นกรรมการตอ้งใชค้วามเอื+อเฟื+อสอดสอ่งอย่างบุคคล
คา้ขายผูป้ระกอบดว้ยความระมดัระวงั 
          ว่าโดยเฉพาะ กรรมการตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนัในประการต่าง ๆ   ดงัจะกล่าวต่อไปนี+ คอื 



          (1) การใชเ้งนิค่าหุน้นั +น ไดใ้ชก้นัจรงิ 
          (2) จดัใหม้แีละรกัษาไวใ้หเ้รยีบรอ้ย ซึ"งบรรดาสมุดบญัชแีละเอกสารที"กฎหมายกาํหนดไว ้
          (3) การแจกเงนิปนัผลหรอืดอกเบี+ยใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามที"กฎหมายกาํหนดไว ้
          (4) บงัคบัการใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามมตขิองที"ประชุมใหญ่ 
          อนึ"งท่านหา้มมใิหผู้เ้ป็นกรรมการประกอบการคา้ขายใด ๆ อนัมสีภาพเป็นอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนั
กบัการคา้ขายของบรษิทันั +น  ไม่ว่าทาํเพื"อประโยชน์ตนหรอืเพื"อประโยชน์ผูอ้ื"น หรอืไปเขา้หุน้สว่นไมจ่าํกดั 
ความรบัผดิในหา้งคา้ขายอื"นซึ"งประกอบกจิการมสีภาพเป็นอย่างเดยีวกนั และ แขง่ขนักบักจิการของบรษิทัโดยมไิดร้บั
ความยนิยอมของที"ประชมุใหญ่ของผูถ้อืหุน้ 
          บทบญัญตัทิี"กล่าวมาขา้งบนนี+ใหใ้ชบ้งัคบัตลอดถงึบุคคลซึ"งเป็นผูแ้ทนของกรรมการดว้ย 
             มาตรา 1169  ถา้กรรมการทาํใหเ้กดิเสยีหายแก่บรษิทั บรษิทัจะฟ้องรอ้งเรยีกเอาสนิไหมทดแทนแก่
กรรมการกไ็ด ้หรอืในกรณีที"บรษิทัไม่ยอมฟ้องรอ้งผูถ้อืหุน้คนหนึ"งคนใดจะเอาคดนีั +นขึ+นว่ากไ็ด ้
          อนึ"งการเรยีกรอ้งเช่นนี+ เจา้หนี+ของบรษิทัจะเป็นผูเ้รยีกบงัคบักไ็ดเ้ท่าที"เจา้หนี+ยงัคงมสีทิธเิรยีกรอ้งแก่บรษิทัอยู ่
 
 
 
 
             มาตรา 1170  เมื"อการซึ"งกรรมการคนใดไดท้าํไปไดร้บัอนุมตัขิองที"ประชมุใหญ่แลว้ ท่านว่ากรรมการคนนั +น
ไม่ตอ้งรบัผดิในการนั +นต่อผูถ้อืหุน้ซึ"งไดใ้หอ้นุมตัหิรอืต่อบรษิทัอกีต่อไป   
          ท่านหา้มมใิหผู้ถ้อืหุน้ซึ"งมไิดใ้หอ้นุมตัดิว้ยนั +นฟ้องคด ีเมื"อพน้เวลาหกเดอืนนบัแต่วนัที"ประชุมใหญ่ใหอ้นุมตัแิก่
การเช่นว่านั +น 
 
                        3) ประชุมใหญ่ 
    
          มาตรา 1171  ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ทั "วไปเป็นประชมุใหญ่ภายในหกเดอืนนบัแต่วนัที"ไดจ้ดทะเบยีน
บรษิทั และต่อนั +นไปกใ็หม้กีารประชุมเช่นนี+ครั +งหนึ"งเป็นอย่างน้อยทุกระยะเวลาสบิสองเดอืน 
          การประชุมเช่นนี+ เรยีกว่าประชุมสามญั 
          การประชุมใหญ่คราวอื"นบรรดามนีอกจากนี+ เรยีกว่าประชุมวสิามญั 
          มาตรา 1172  กรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื"อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  ถา้บรษิทัขาดทุนลงถงึกึ"ง
จาํนวนตน้ทุน กรรมการตอ้งเรยีกประชุมวสิามญัทนัทเีพื"อแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบการที"ขาดทุนนั +น 
           มาตรา 1173  การประชุมวสิามญัจะตอ้งนดัเรยีกใหม้ขีึ+นในเมื"อผูถ้อืหุน้มจีาํนวนหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ"งใน
หา้แห่งจาํนวนหุน้ของบรษิทัไดเ้ขา้ชื"อกนัทาํหนงัสอืรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมเช่นนั +น ในหนงัสอืรอ้งขอนั +นตอ้ง 
 ระบุว่าประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพื"อการใด 
          มาตรา 1174  เมื"อผูถ้อืหุน้ยื"นคาํรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัดงัที" กล่าวมาในมาตราก่อนนี+แลว้ ใหก้รรมการ
เรยีกประชมุโดยพลนั  
          ถา้และกรรมการมไิดเ้รยีกประชมุภายในสามสบิวนันบัแต่วนัยื"น คาํรอ้งไซร ้ผูถ้อืหุน้ทั +งหลายซึ"งเป็นผูร้อ้ง หรอื
ผูถ้อืหุน้คนอื"น ๆ รวมกนัได ้จาํนวนดงับงัคบัไวน้ั +นจะเรยีกประชุมเองกไ็ด ้
          มาตรา 1175  คาํบอกกล่าวเรยีกประชมุใหญ่ทุกคราวนั +น ใหล้งพมิพโ์ฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนงัสอืพมิพ์
แห่งทอ้งที"ฉบบัหนึ"ง ก่อนวนันดัประชุมไม่น้อยกว่าเจด็วนั หรอืสง่ทางไปรษณียไ์ปยงัผูถ้อืหุน้ทุกคนบรรดามชีื"อใน
ทะเบยีนของบรษิทัก่อนวนันดัประชุมไม่น้อยกว่าเจด็วนัในคาํบอกกล่าวนั +น ใหร้ะบุสถานที"  วนั  



เวลา และสภาพแห่งกจิการที"จะไดป้ระชุมปรกึษากนันั +นดว้ย 
          มาตรา 1176  ผูถ้อืหุน้ทั "วทุกคนมสีทิธจิะเขา้ประชมุในที"ประชมุใหญ่ไดเ้สมอ ไมว่่าจะเป็นประชุมชนิดใดคราว
ใด 
          มาตรา 1177  วธิดีงับญัญตัไิวใ้นมาตราต่อ ๆ ไปนี+ ท่านใหใ้ชบ้งัคบั แต่การประชมุใหญ่ เวน้แต่จะมขีอ้บงัคบั
ของบรษิทักาํหนดไวเ้ป็นขอ้ความขดักนั 
          มาตรา 1178  ในการประชุมใหญ่ ถา้ไมม่ผีูถ้อืหุน้มาเขา้ประชุมรวมกนัแทนหุน้ไดถ้งึจาํนวนหนึ"งในสี"แหง่ทุน
ของบรษิทัเป็นอย่างน้อยแลว้ ทา่นว่าที"ประชุมอนันั +นจะปรกึษากจิการอนัใดหาไดไ้ม ่
          มาตรา 1179  การประชุมใหญ่เรยีกนดัเวลาใด เมื"อล่วงเวลานดันั +นไปแลว้ถงึชั "วโมงหนึ"ง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึ"งมา
เขา้ประชมุยงัไม่ครบถว้นเป็น องคป์ระชมุดงับญัญตัไิวใ้นมาตรา 1178 นั +นไซร ้หากว่าการประชมุใหญ่นั +นได ้เรยีกนดั
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ท่านใหเ้ลกิประชุม 
          ถา้การประชมุใหญ่นั +นมใิชช่นิดซึ"งเรยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอไซรท้่านใหเ้รยีกนดัใหมอ่กีคราวหนึ"งภายในสบิ
สี"วนั และการประชมุใหญ่ครั +งหลงันี+ท่านไมบ่งัคบัว่าจาํตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
 
 
 
           มาตรา 1180 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทั "วไปเป็นประชมุใหญ่ทุก ๆ ครั +งใหผู้เ้ป็นประธานในสภากรรมการนั "งเป็น
ประธาน 
          ถา้ประธานกรรมการเชน่ว่านี+ไมม่ตีวักด็ ีหรอืไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไปแลว้สบิหา้นาทกีด็ ีใหผู้ถ้อืหุน้
ทั +งหลายซึ"งอยูใ่นที"นั +นเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ"งในจาํนวนซึ"งมาประชมุขึ+นนั "งเป็นประธาน 
               มาตรา 1181  ผูน้ั "งเป็นประธานจะเลื"อนการประชุมใหญ่ใด ๆ ไป เวลาอื"นโดยความยนิยอมของที"ประชมุก็
ได ้แต่ในที"ประชุมซึ"งไดเ้ลื"อนมานั +นท่านมใิหป้รกึษากจิการอนัใดนอกไปจากที"คา้งมาแต่วนัประชมุก่อน 
              มาตรา 1182  ในการลงคะแนนโดยวธิชีมูอืนั +น ท่านใหน้บัว่าผูถ้อืหุน้ทุกคนที"มาประชมุเองหรอืมอบฉนัทะให้
ผูอ้ื"นมาประชมุแทนมเีสยีงหนึ"งเป็นคะแนน  แต่ในการลงคะแนนลบั ท่านใหน้บัว่าผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง เสยีง
หนึ"งต่อหุน้หนึ"งที"ตนถอื              
          มาตรา 1183  ถา้มขีอ้บงัคบัของบรษิทัวางเป็นกาํหนดไวว้่า ต่อเมื"อผูถ้อืหุน้แต่จาํนวนเทา่ใดขึ+นไปจงึใหอ้อก
เสยีงเป็นคะแนนไดไ้ซร ้ท่านว่าผูถ้อืหุน้ทั +งหลายซึ"งไมม่หีุน้ถงึจาํนวนเท่านั +น ย่อมมสีทิธทิี"จะเขา้รวมกนัใหไ้ดจ้าํนวนหุน้
ดงักล่าว แลว้ตั +งคนหนึ"งในพวกของตนใหเ้ป็นผูร้บัฉนัทะออกเสยีงแทนในการประชุมใหญ่ใด ๆ ได ้
         มาตรา 1184  ผูถ้อืหุน้คนใดยงัมไิดช้าํระเงนิค่าหุน้ซึ"งบรษิทัไดเ้รยีกเอาแต่ตนใหเ้สรจ็สิ+น ท่านว่าผูถ้อืหุน้คนนั +น
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงเป็นคะแนน 
        มาตรา 1185  ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในขอ้อนัใดซึ"งที"ประชุมจะลงมต ิท่านหา้มมใิหผู้ถ้อืหุน้คนนั +น
ออกเสยีงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั +น 
        มาตรา 1186  ผูท้รงใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อืหาอาจออกเสยีงเป็นคะแนนไดไ้ม ่เวน้แต่จะไดนํ้าใบหุน้ของตนนั +น
มาวางไวแ้ก่บรษิทัแต่ก่อนเวลาประชุม 
       มาตรา 1187  ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื"นออกเสยีแทนตนกไ็ด ้แต่การมอบฉนัทะเช่นนี+ตอ้งทาํเป็น
หนงัสอื 
       มาตรา 1188  หนงัสอืตั +งผูร้บัฉนัทะนั +น ใหล้งวนัและลงลายมอืชื"อผูถ้อืหุน้และใหม้รีายการดงัต่อไปนี+ คอื 
          (1) จาํนวนหุน้ซึ"งผูม้อบฉนัทะนั +นถอือยู ่
          (2) ชื"อผูร้บัฉนัทะ 



          (3) ตั +งผูร้บัฉนัทะนั +นเพื"อการประชุมครั +งคราวใด หรอืตั +งไวช้ั "วระยะเวลาเพยีงใด 
        มาตรา 1189  อนัหนงัสอืตั +งผูร้บัฉนัทะนั +น ถา้ผูม้ชีื"อรบัฉนัทะประสงคจ์ะออกเสยีงในการประชุมครั +งใด ตอ้งนําไป
วางต่อผูเ้ป็นประธานแต่เมื"อเริ"มหรอืก่อนเริ"มประชุมครั +งนั +น 
        มาตรา 1190  ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ขอ้มตอินัเสนอใหล้งคะแนนท่านใหต้ดัสนิดว้ยวธิชีมูอื เวน้แต่เมื"อก่อนหรอื
ในเวลาที"แสดงผลแหง่การชมูอืนั +นจะไดม้ผีูถ้อืหุน้สองคนเป็นอยา่งน้อยตดิใจรอ้งขอใหล้งคะแนนลบั 
        มาตรา 1191  ในการประชุมใหญ่ใด ๆ เมื"อผูเ้ป็นประธานแสดงว่ามตอินัใดนบัคะแนนชมูอืเป็นอนัว่าไดห้รอืตกก็
ด ีและไดจ้ดลงไวใ้นสมุดรายงานประชุมของบรษิทัดงันั +นแลว้ ท่านใหถ้อืเป็นหลกัฐานเพยีงพอที"จะฟงัไดต้ามนั +น 
        ถา้มผีูต้ดิใจรอ้งขอใหล้งคะแนนลบัไซร ้ท่านใหถ้อืว่าผลแห่งคะแนนลบันั +นเป็นมตขิองที"ประชุม 
        มาตรา 1192  ถา้มผีูต้ดิใจรอ้งขอโดยชอบใหล้งคะแนนลบั การลงคะแนนเช่นนั +นจะทาํดว้ยวธิใีดสดุแลว้แต่ผูเ้ป็น
ประธานจะสั "ง 
        มาตรา 1193  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั จะเป็นในการชมูอืกด็ ีหรอืในการลงคะแนนลบักด็ ีใหผู้เ้ป็นประธานในที"
ประชุมมคีะแนนอกีเสยีงหนึ"งเป็นเสยีงชี+ขาด 
 
 
 
 
       มาตรา 1194  ถา้ที"ประชุมใหญ่ไดล้งมตอินัใดเป็นลาํดบักนัสองครั +งประชุมแลว้ มตอินันั +นท่านให้
ถอืว่าเป็นมตพิเิศษ เมื"อไดท้าํใหเ้ป็นไปโดยวธิดีงัจะกล่าวต่อไปนี+ คอื 
       ขอ้ความที"จะนําเสนอใหล้งมตนิั +น ไดจ้ดลงในคาํบอกกล่าวนดัประชุมใหญ่ครั +งแรกที"ประชุมครั +งแรก
ไดล้งมตโิดยคะแนนเสยีงขา้งมากไมต่ํ"ากว่าสามในสี"ส่วนของจาํนวนเสยีงทั +งหมด 
        การประชุมใหญ่ครั +งหลงันั +น  ไดน้ดัเรยีกและไดป้ระชุมกนัในเวลาไม่น้อยกว่าสบิสี"วนั และไม่
มากกว่าหกสปัดาหภ์ายหลงัการประชุมครั +งแรก 
       ขอ้ความอนัที"ประชุมครั +งแรกไดล้งมตนิั +น ไดจ้ดลงไวเ้ตม็สาํนวนในคําบอกกล่าวนดัประชุมครั +งหลงั
ดว้ยที"ประชุมครั +งหลงัไดล้งมตยินืตามมตขิองที"ประชุมครั +งแรกโดยคะแนนเสยีงขา้งมากนบัไดไ้มน้่อย
กว่าสองในสามส่วนของจาํนวนเสยีงทั +งหมด 
           มาตรา 1195  การประชุมใหญ่นั +นถา้ไดน้ดัเรยีกหรอืไดป้ระชุมกนัหรอืไดล้งมตฝิา่ฝืนบทบญัญตัิ
ในลกัษณะนี+กด็ ีหรอืฝา่ฝืนขอ้บงัคบัของบรษิทักด็เีมื"อกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ"งคนใดรอ้งขึ+นแลว้ ให้
ศาลเพกิถอนมตขิองที"ประชุมใหญ่อนัผดิระเบยีบนั +นเสยี แต่ตอ้งรอ้งขอภายในกําหนดเดอืนหนึ"งนับแต่
วนัลงมตนิั +น 
             4) บญัชงีบดุล 
             มาตรา 1196  อนับญัชงีบดุลนั +น ท่านว่าตอ้งทาํอยา่งน้อยครั +งหนึ"งทุกรอบสบิสองเดอืน คอื
เมื"อเวลาสุดรอบสบิสองเดอืนอนัจดัว่าเป็นขวบปีในทางบญัชเีงนิของบรษิทันั +น  
          อนึ"งงบดุลตอ้งมรีายการยอ่แสดงจาํนวนสนิทรพัยแ์ละหนี+สนิของบรษิทักบัทั +งบญัชกีําไรและ
ขาดทุน 
          มาตรา 1197  งบดุลนั +นตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชคีนหนึ"งหรอืหลายคน ตรวจสอบแลว้นําเสนอเพื"อ
อนุมตัใินที"ประชุมใหญ่ภายในสี"เดอืนนบัแต่วนัที"ลงในงบดุลนั +น  



          อนึ"งใหส้่งสาํเนางบดุลไปยงับุคคลทุกคนบรรดามชีื"อในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแต่ก่อนวนันดั
ประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวนั  
          นอกจากนั +นใหม้สีาํเนางบดุลเปิดเผยไวใ้นสาํนกังานของบรษิทัในะหว่างเวลาเช่นว่านั +น เพื"อใหผู้้
ทรงใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อืนั +นตรวจดไูดด้ว้ย 
          มาตรา 1198  ในเมื"อเสนองบดุล กรรมการตอ้งเสนอรายงานต่อที"ประชุมใหญ่ แสดงว่าภายใน
รอบปีซึ"งพจิารณากนัอยู่นั +นการงานของบรษิทัไดจ้ดัทําไปเป็นประการใด 
           มาตรา 1199  บุคคลใดปรารถนาจะไดส้ําเนางบดุลฉบบัหลงัที"สุด จากบรษิทัใด ๆ กช็อบที"จะ
ซื+อเอาไดโ้ดยราคาไมเ่กนิกว่าฉบบัละหา้สบิสตางค ์
          ใหเ้ป็นหน้าที"ของกรรมการที"จะส่งสําเนางบดุลทุกฉบบัไปยงันายทะเบยีนไม่ชา้กว่าเดอืนหนึ"งนับ
แต่วนัซึ"งงบดุลนั +นไดร้บัอนุมตัใินที"ประชุมใหญ่ 
                   5) เงนิปนัผลและเงนิสาํรอง          
 
 
 
          มาตรา 1200  การแจกเงนิปนัผลนั +น ตอ้งคดิตามสว่นจาํนวนซึ"งผูถ้อืหุน้ไดส้ง่เงนิแลว้ในหุน้หนึ"ง ๆ เวน้แต่จะได้
ตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอื"นในเรื"องหุน้บุรมิสทิธ ิ
           มาตรา 1201  หา้มมใิหป้ระกาศอนุญาตเงนิปนัผล นอกจากโดยมตขิองที"ประชมุใหญ่  
          กรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครั +งเป็นคราว ในเมื"อปรากฏแก่กรรมการว่าบรษิทั
มกีาํไรสมควรพอที"จะทาํเช่นนั +น  
         หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื"นนอกจากเงนิกาํไร ถา้หากบรษิทัขาดทุน  
         หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผลจนกว่าจะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุนเช่นนั +น 
         มาตรา 1202  ทุกคราวที"แจกเงนิปนัผล บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างน้อยหนึ"งในยี"สบิสว่นของ
จาํนวนผลกาํไรซึ"งบรษิทัทาํมาหาไดจ้ากกจิการของบรษิทั จนกวา่ทุนสาํรองนั +นจะมจีาํนวนถงึหนึ"งในสบิของ 
จาํนวนทุนของบรษิทัหรอืมากกว่านั +น แลว้แต่จะไดต้กลงกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั  
          ถา้ไดอ้อกหุน้โดยคดิเอาราคาเกนิกว่าที"ปรากฏในใบหุน้เท่าใด จาํนวนที"คดิเกนินี+ท่านใหบ้วกทบเขา้ในทุน
สาํรองจนกว่าทุนสาํรองจะมจีาํนวนเท่าถงึที"กาํหนดไวใ้นวรรคก่อน 
          มาตรา 1203  ถา้จ่ายเงนิปนัผลไปโดยฝา่ฝืนความในมาตราทั +งสองซึ"งกล่าวมาไซร ้เจา้หนี+ทั +งหลายของบรษิทั
ชอบที"จะเรยีกเอาเงนิจาํนวนซึ"งไดแ้จกไปคนืมายงับรษิทัได ้แต่ว่าถา้ผูถ้อืหุน้คนใดไดร้บัเงนิปนัผลไปแลว้โดยสจุรติท่าน
ว่าจะกลบับงัคบัใหเ้ขาจาํคนืนั +นหาไดไ้ม ่ 
          มาตรา 1204  การบอกกล่าวว่าจะปนัผลอย่างใด ๆ อนัไดอ้นุญาตใหจ้่ายนั +น ท่านใหโ้ฆษณาในหนงัสอืพมิพ์
แห่งทอ้งที"ฉบบัหนึ"งสองครั +งเป็นอย่างน้อยหรอืมฉิะนั +นใหม้จีดหมายบอกกล่าวไปยงัตวัผูถ้อืหุน้บรรดาปรากฏชื"ออยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้จงทุกคน 
           มาตรา 1205  เงนิปนัผลนั +น แมจ้ะคา้งจ่ายอยู ่ท่านว่าหาอาจจะคดิเอาดอกเบี+ยแก่บรษิทัไดไ้ม ่
           6) สมุดและบญัช ี
         มาตรา 1206  กรรมการตอ้งจดัใหถ้อืบญัชซีึ"งกล่าวต่อไปนี+ไวใ้หถู้กถว้นจรงิ ๆ คอื 
          (1) จาํนวนเงนิที"บรษิทัไดร้บัและไดจ้่าย  ทั +งรายการอนัเป็นเหตุใหร้บัหรอืจ่ายเงนิทุกรายไป 
          (2) สนิทรพัยแ์ละหนี+สนิของบรษิทั 



          มาตรา 1207  กรรมการตอ้งจดัใหจ้ดบนัทกึรายงานการประชุมและขอ้มตทิั +งหมดของที"ประชุมผูถ้อืหุน้ และของ
ที"ประชมุกรรมการลงไวใ้นสมุดโดยถูกตอ้ง สมุดนี+ใหเ้กบ็รกัษาไว ้ณ สาํนกังานที"ไดจ้ดทะเบยีนของบรษิทั บนัทกึ
เช่นนั +นอย่างหนึ"งอย่างใด เมื"อไดล้งลายมอืชื"อของผูเ้ป็นประธานแห่งการประชมุ  ซึ"งไดล้งมตหิรอืซึ"งไดด้าํเนินการงาน
ประชุมกด็ ีหรอืไดล้งลายมอืชื"อของผูเ้ป็นประธานแห่งการประชมุถดัจากครั +งนั +นมากด็ ีท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเป็น
หลกัฐานอนัถูกตอ้งแห่งขอ้ความที"ไดจ้ดบนัทกึลงในสมุดนั +น ๆ และใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าการลงมตแิละการดาํเนินของ
ที"ประชมุอนัไดจ้ดบนัทกึไวน้ั +นไดเ้ป็นไปโดยชอบ 
          ผูถ้อืหุน้คนใดจะขอตรวจเอกสารดงักล่าวมาขา้งตน้ในเวลาใดเวลาหนึ"งระหว่างเวลาทาํการงานกไ็ด ้
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที� 4 
การสอบบญัชี 

-------- 
 

          มาตรา 1208  ผูส้อบบญัชนีั +น จะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทักไ็ด ้แต่บุคคลผูม้สีว่นไดเ้สยีในการงานที"บรษิทัทาํโดย
สถานอื"นอย่างหนึ"งอย่างใด นอกจากเป็นแต่ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัเท่านั +นแลว้ ท่านว่าจะเลอืกเอามาเป็นตําแหน่งผูส้อบบญัชี
หาไดไ้ม ่กรรมการกด็ ีหรอืผูอ้ื"นซึ"งเป็นตวัแทนหรอืเป็นลกูจา้งของบรษิทักด็ ีเวลาอยู่ในตําแหน่งนั +น ๆ กจ็ะเลอืกเอามา
เป็นตําแหน่งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหาไดไ้ม ่
          มาตรา 1209  ผูส้อบบญัชนีั +น ใหท้ี"ประชมุสามญัเลอืกตั +งทุกปีผูส้อบบญัชคีนซึ"งออกไปนั +นจะเลอืกกลบัเขา้รบั
ตําแหน่งอกีกไ็ด ้
          มาตรา 1210  ผูส้อบบญัชคีวรจะไดส้นิจา้งเท่าใด ใหท้ี"ประชุมใหญ่กาํหนด          มาตรา 1211  ถา้มตีําแหน่ง
ว่างลงในจาํนวนผูส้อบบญัช ีใหก้รรมการนดัเรยีกประชมุวสิามญั เพื"อใหเ้ลอืกตั +งขึ+นใหมใ่หค้รบจาํนวน 
          มาตรา 1212  ถา้มไิดเ้ลอืกตั +งผูส้อบบญัชโีดยวธิดีงักล่าวมา เมื"อผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่หา้คนรอ้งขอ กใ็หศ้าลตั +ง
ผูส้อบบญัชปีระจาํปีนั +นและกาํหนดสนิจา้งใหด้ว้ย 
          มาตรา 1213  ใหผู้ส้อบบญัชทีุกคนเขา้ตรวจสอบสรรพสมุดและบญัชขีองบรษิทัในเวลาอนัสมควรไดทุ้ก
เมื"อ และในการอนัเกี"ยวดว้ยสมดุและบญัชเีช่นนั +นใหไ้ต่ถามสอบสวนกรรมการ หรอืผูอ้ื"น ๆ ซึ"งเป็นตวัแทน หรอืเป็น
ลกูจา้งของบรษิทัไดไ้มว่่าคนหนึ"งคนใด              
          มาตรา 1214  ผูส้อบบญัชตีอ้งทาํรายงานว่าดว้ยงบดุลและบญัชยีื"นต่อที"ประชมุสามญั 
          ผูส้อบบญัชตีอ้งแถลงในรายงานเช่นนั +นดว้ยว่า ตนเหน็วา่งบดุลไดท้าํโดยถูกถว้นควรฟงัว่าสาํแดงใหเ้หน็การ
งานของบรษิทัที"เป็นอยู่ตามจรงิและถูกตอ้งหรอืไม ่
 

ส่วนที� 5 



การตรวจ 
-------- 

 
          มาตรา 1215 เมื"อผูถ้อืหุน้ในบรษิทัมจีาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ"งในหา้ของจาํนวนหุน้ทั +งหมดทาํเรื"องราวรอ้ง
ขอไซร ้ใหเ้สนาบดเีจา้หน้าที"ตั +งผูต้รวจอนัทรงความสามารถ จะเป็นคนเดยีวหรอืหลายคนกต็ามไปตรวจ 
การงานของบรษิทัจาํกดันั +นและทาํรายงานยื"นใหท้ราบก่อนที"จะตั +งผูต้รวจเช่นนั +น เสนาบดจีะบงัคบัใหค้นทั +งหลายผูย้ื"น
เรื"องราววางประกนั เพื"อรบัออกเงนิค่าใชส้อยในการตรวจนั +นกไ็ด ้
         มาตรา 1216  กรรมการกด็ ีลกูจา้งและตวัแทนของบรษิทักด็ ีจาํตอ้งสง่สรรพสมุดเอกสารทั +งปวงซึ"งตนเกบ็
รกัษา หรอือยู่ในอาํนาจแหง่ตนนั +นใหแ้ก่ผูต้รวจ 
          ผูต้รวจคนหนึ"งคนใดจะใหก้รรมการ ลกูจา้ง และตวัแทนของบรษิทัสาบานตวั แลว้สอบถามคาํใหก้ารในเรื"องอนั
เนื"องดว้ยการงานของบรษิทันั +นกไ็ด ้
           มาตรา 1217  ผูต้รวจตอ้งทาํรายงานยื"น และรายงานนั +นจะเขยีนหรอืตพีมิพส์ดุแต่เสนาบดเีจา้หน้าที"จะ
บญัชา สาํเนารายงานนั +นใหเ้สนาบดสีง่ไปยงัสาํนกังานบรษิทัซึ"งไดจ้ดทะเบยีนไว ้กบัทั +งสง่แก่ผูถ้อืหุน้ซึ"งยื"นเรื"องราว
ขอใหต้รวจนั +นดว้ย 
          มาตรา 1218  ค่าใชส้อยในการตรวจเช่นนี+ ผูย้ ื"นเรื"องราวขอใหต้รวจตอ้งใชท้ั +งสิ+น เวน้แต่ถา้บรษิทัในคราว
ประชุมใหญ่ครั +งแรกเมื"อตรวจสาํเรจ็ลงแลว้ไดย้นิยอมว่าจะจ่ายจากสนิทรพัยข์องบรษิทันั +น 
          มาตรา 1219  เสนาบดเีจา้หน้าที"โดยลาํพงัตนเอง จะตั +งผูต้รวจคนเดยีวหรอืหลายคนใหไ้ปตรวจการของบรษิทั
เพื"อทาํรายงานยื"นต่อรฐับาลกไ็ดก้ารตั +งผูต้รวจเช่นว่ามานี+จะพงึมเีมื"อใดสดุแลว้แต่เสนาบดจีะเหน็สมควร 
 

ส่วนที� 6 
การเพิ�มทุนและลดทุน 

-------- 
 

          มาตรา 1220  บรษิทัจาํกดัอาจเพิ"มทุนของบรษิทัขึ+นไดด้ว้ยออกหุน้ใหม่โดยมตพิเิศษของประชมุผูถ้อืหุน้ 
          มาตรา 1221  บรษิทัจาํกดัจะออกหุน้ใหม่ใหเ้สมอืนหนึ"งว่าไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ หรอืไดใ้ชแ้ต่บางสว่นแลว้ดว้ยอย่าง
อื"นนอกจากใหใ้ชเ้ป็นตวัเงนินั +นไม่ได ้เวน้แต่จะทาํตามมตพิเิศษของประชุมผูถ้อืหุน้ 
          มาตรา 1222  บรรดาหุน้ที"ออกใหม่นั +น ตอ้งเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทั +งหลายตามสว่นจาํนวนหุน้ซึ"งเขาถอือยู ่ คาํ
เสนอเช่นนี+ ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืบอกกล่าวไปยงัผูถ้อืหุน้ทุก ๆ คนระบุจาํนวนหุน้ใหท้ราบว่าผูน้ั +นชอบที"จะซื+อไดก้ี"
หุน้ และใหก้าํหนดวนัว่าถา้พน้วนันั +นปมไิดม้คีาํสนองมาแลว้จะถอืว่าเป็นอนัไม่รบัซื+อ 
          เมื"อวนัที"กาํหนดล่วงไปแลว้กด็ ีหรอืผูถ้อืหุน้ไดบ้อกมาวา่ไม่รบัซื+อหุน้นั +นกด็ ีกรรมการจะเอาหุน้เช่นนั +นขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้คนอื"นหรอืจะรบัซื+อไวเ้องกไ็ด ้
          มาตรา 1223  หนงัสอืบอกกล่าวที"เสนอใหผู้ถ้อืหุน้ซื+อหุน้ใหม่นั +นตอ้งลงวนัเดอืนปีและลายมอืชื"อของกรรมการ 
          มาตรา 1224  บรษิทัจาํกดัจะลดทุนของบรษิทัลงดว้ยลดมลูค่าแต่ละหุน้ ๆ ใหต้ํ"าลง หรอืลดจาํนวนหุน้ให้
น้อยลงโดยมตพิเิศษของประชมุผูถ้อืหุน้กไ็ด ้
          มาตรา 1225  อนัทุนของบรษิทันั +นจะลดลงไปใหถ้งึตํ"ากว่าจาํนวนหนึ"งในสี"ของทุนทั +งหมดหาไดไ้ม ่
          มาตรา 1226  เมื"อบรษิทัประสงคจ์ะลดทุน ตอ้งโฆษณาความประสงคน์ั +นในหนงัสอืพมิพแ์หง่ทอ้งที"เจด็ครั +งเป็น
อย่างน้อย และตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวไปยงับรรดาผูซ้ึ"งบรษิทัรูว้่าเป็นเจา้หนี+ของบรษิทั บอกใหท้ราบรายการซึ"ง
ประสงคจ์ะลดทุนลงและขอใหเ้จา้หนี+ผูม้ขีอ้คดัคา้นอย่างหนึ"งอย่างใดในการลดทุนนั +นสง่คาํคดัคา้นไปภายในสามเดอืน
นบัแต่วนัที"บอกกล่าวนั +น 



          ถา้ไมม่ใีครคดัคา้นภายในกาํหนดเวลาสามเดอืน กใ็หพ้งึถอืว่าไมม่คีดัคา้น 
          ถา้หากมเีจา้หนี+คดัคา้น บรษิทัจะจดัการลดทุนลงไม่ได ้จนกว่าจะไดใ้ชห้นี+หรอืใหป้ระกนัเพื"อหนี+รายนั +น 
          มาตรา 1227  ถา้มเีจา้หนี+คนหนึ"งคนใดละเลยเสยีมไิดค้ดัคา้นในการที"บรษิทัจะลดทุนลง เพราะเหตุว่าตนไม่
ทราบความ และเหตุที"ไม่ทราบนมไิดเ้ป็นเพราะความผดิของเจา้หนี+คนนั +นแต่อย่างใดไซร ้ท่านว่าผูถ้อืหุน้ทั +งหลาย
บรรดาที"ไดร้บัเงนิคนืไปตามสว่นที"ลดหุน้ลงนั +น ยงัคงจะตอ้งรบัผดิต่อเจา้หนี+เช่นนั +นเพยีงจาํนวนที"ไดร้บ้ทุนคนืไปชั "ว
เวลาสองปี นบัแต่วนัที"ไดจ้ดทะเบยีนการลดทุนนั +น 
          มาตรา 1228  มตพิเิศษซึ"งอนุญาตใหเ้พิ"มทุนหรอืลดทุนนั +น บรษิทัตอ้งจดทะเบยีนภายในสบิสี"วนันบัแต่วนัที"ได้
ลงมตนิั +น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที� 7 
หุ้นกู้ 
-------- 

 
          มาตรา 1229(1)  บรษิทัจะออกหุน้กูไ้ม่ได ้
          มาตรา(2) 1230 - 1235           (ยกเลกิ) 
 

ส่วนที� 8 
เลิกบริษทัจาํกดั 

         --------         
 

          มาตรา 1236 อนับรษิทัจาํกดัย่อมเลกิกนัดว้ยเหตุดงัจะกล่าวต่อไปนี+ คอื 
          (1) ถา้ในบงัคบัของบรษิทัมกีาํหนดกรณีอนัใดเป็นเหตุที"จะเลกิกนัเมื"อกรณีนั +น 
          (2) ถา้บรษิทัไดต้ั +งขึ+นไวเ้ฉพาะกาํหนดกาลใด เมื"อสิ+นกาํหนดกาลนั +น 
          (3) ถา้บรษิทัไดต้ั +งขึ+นเฉพาะเพื"อทาํกจิการอย่างหนึ"งอย่างใดแต่อย่างเดยีว เมื"อเสรจ็การนั +น 
          (4) เมื"อมมีตพิเิศษใหเ้ลกิ 
          (5) เมื"อบรษิทัลม้ละลาย 

                                         
(1)   แกไ้ขเพิ"มเตมิโดย พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ"มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์(ฉบบัที" 9) พ.ศ. 2521 
(2)   ยกเลกิโดย พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ"มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์(ฉบบัที" 9) พ.ศ. 2521 
 
 



          มาตรา 1237  นอกจากนี+ศาลอาจสั "งใหเ้ลกิบรษิทัจาํกดัดว้ยเหตุต่อไปนี+คอื 
          (1) ถา้ทาํผดิในการยื"นรายงานประชุมตั +งบรษิทั หรอืทาํผดิในการประชมุตั +งบรษิทั 
          (2) ถา้บรษิทัไม่เริ"มทาํการภายในปีหนึ"งนบัแต่วนัจดทะเบยีนหรอืหยุดทาํการปีหนึ"งเตม็ 
          (3) ถา้การคา้ของบรษิทัทาํไปกม็แีต่ขาดทุนอย่างเดยีว และไมม่ทีางหวงัว่าจะกลบัฟื+นตวัได ้
          (4) ถา้จาํนวนผูถ้อืหุน้ลดน้อยลงจนเหลอืไม่ถงึเจด็คน 
          แต่อย่างไรกด็ ีในกรณีทาํผดิในการยื"นรายงานประชมุตั +งบรษิทั หรอืทาํผดิในการประชมุตั +งบรษิทั ศาลจะสั "งให้
ยื"นรายงานประชุมตั +งบรษิทัหรอืใหม้กีารประชมุตั +งบรษิทัแทนสั "งใหเ้ลกิบรษิทักไ็ด ้แลว้แต่จะเหน็สมควร 
 

ส่วนที� 9 
การควบบริษทัจาํกดัเขา้กนั 

-------- 
 

          มาตรา 1238  อนับรษิทัจาํกดันั +นจะควบเขา้กนัมไิด ้เวน้แต่จะเป็นไปโดยมตพิเิศษ 
          มาตรา 1239  มตพิเิศษซึ"งวนิิจฉยัใหค้วบบรษิทัจาํกดัเขา้กนันั +นบรษิทัตอ้งนําไปจดทะเบยีนภายในสบิสี"วนั
นบัตั +งแต่วนัลงมต ิ
 
 
         มาตรา 1240  บรษิทัตอ้งโฆษณาในหนงัสอืพมิพแ์หง่ทอ้งที"เจด็ครั +งเป็นอย่างน้อย และสง่คาํบอกกล่าวไปยงั
บรรดาผูซ้ึ"งบรษิทัรูว้่าเป็นเจา้หนี+ของบรษิทัดว้ยจดหมายลงทะเบยีนไปรษณีย ์บอกใหท้ราบรายการที"ประสงคจ์ะควบ
บรษิทัเขา้กนั และขอใหเ้จา้หนี+ผูม้ขีอ้คดัคา้นอย่างหนึ"งอย่างใดในการควบบรษิทัเขา้กนันั +นสง่คาํคดัคา้นไปภายในหก
เดอืนนบัแต่วนัที"บอกกล่าว 
          ถา้ไมม่ใีครคดัคา้นภายในกาํหนดเวลาเช่นว่านั +น กใ็หพ้งึถอืว่าไมม่คีดัคา้น 
          ถา้หากมเีจา้หนี+คดัคา้น บรษิทัจะจดัการควบเขา้กนัมไิด ้จนกว่าจะไดใ้ชห้นี+หรอืไดใ้หป้ระกนัเพื"อหนี+รายนั +น 
           มาตรา 1241  บรษิทัไดค้วบเขา้กนัแลว้เมื"อใด ต่างบรษิทัตอ้งนําความไปจดทะเบยีนภายในสบิสี"วนันบัแต่วนัที"
ควบเขา้กนั และบรษิทัจาํกดัอนัไดต้ั +งขึ+นใหม่ดว้ยควบเขา้กนันั +น กต็อ้งจดทะเบยีนเป็นบรษิทัใหม ่
          มาตรา 1242  จาํนวนทนุเรอืนหุน้ของบรษิทัใหม่นั +น ตอ้งเท่ากบัยอดรวมจาํนวนทุนเรอืนหุน้ของบรษิทัเดมิอนั
มาควบเขา้กนั 
          มาตรา 1243  บรษิทัใหม่นี+ย่อมไดไ้ปทั +งสทิธแิละความรบัผดิบรรดามอียูแ่ก่บรษิทัเดมิอนัไดม้าควบเขา้กนันั +น
ทั +งสิ+น 
 

ส่วนที� 10 
หนังสือบอกกล่าว 

-------- 
 

          มาตรา 1244  อนัหนงัสอืบอกกล่าวซึ"งบรษิทัจะพงึสง่ถงึผูถ้อืหุน้นั +นถา้ว่าไดส้ง่มอบใหแ้ลว้ถงึตวักด็ ีหรอืสง่ไป
โดยทางไปรษณียส์ลกัหลงัถงึสาํนกัอาศยัของผูถ้อืหุน้ดั "งที"ปรากฏในทะเบยีนของบรษิทัแลว้กด็ ีท่านใหถ้อืว่าเป็นอนัได้
สง่ชอบแลว้ 
         มาตรา 1245  หนงัสอืบอกกล่าวใด ๆ เมื"อไดส้ง่โดยทางไปรษณียส์ลกัหลงัถูกตอ้งแลว้ ท่านใหถ้อืว่าเป็นอนัได้
สง่ถงึมอืผูร้บัในเวลาที"หนงัสอืเชน่นั +นจะควรไปถงึไดต้ามทางการปกตแิห่งไปรษณีย ์



 
ส่วนที� 11 

การถอนทะเบียนบริษทัรา้ง 
-------- 

 
          มาตรา 1246  (1) เมื"อใดนายทะเบยีนบรษิทัมมีลูเหตุอนัสมควรจะเชื"อว่าบรษิทัใดมไิดท้าํการคา้ขายหรอื
ประกอบการงานแลว้ ท่านใหน้ายทะเบยีนมจีดหมายสง่ทางไปรษณียไ์ปยงับรษิทันั +น เพื"อไต่ถามว่ายงัทาํการคา้ขาย
หรอืประกอบการงานอยูป่ระการใด หรอืหาไม ่
          (2) ถา้นายทะเบยีนสง่จดหมายไปแลว้มไิดร้บัตอบภายในเวลาเดอืนหนึ"งไซร ้เมื"อสิ+นเวลาเดอืนหนึ"งนั +น
แลว้ ภายในสบิสี"วนัต่อแต่นั +นไปใหน้ายทะเบยีนมจีดหมายอกีฉบบัหนึ"งสง่จดทะเบยีนไปรษณียไ์ปยงับรษิทัอา้ง 
เทา้ความถงึจดหมายฉบบัแรกและแถลงว่ายงัมไิดร้บัตอบหนงัสอืนั +น กบัว่าถา้มไิดร้บัตอบจดหมายฉบบัที"สองนี+ภายใน
เดอืนหนึ"งนบัแต่วนัที"ลงในจดหมายนั +นแลว้ จะไดอ้อกแจง้ความโฆษณาเพื"อการขดีชื"อบรษิทันั +นออกเสยีจากทะเบยีน 
          (3) ถา้นายทะเบยีนไดร้บัตอบจากบรษิทัว่า บรษิทัมไิดท้าํการคา้ขายหรอืประกอบการงานแลว้กด็ ีหรอืมไิดร้บั
ตอบจดหมายฉบบัที"สองนั +นเป็นประการหนึ"งประการใดภายในเดอืนหนึ"งนบัแต่วนัที"สง่ไปกด็ ีนายทะเบยีนจะโฆษณาใน
หนงัสอืพมิพแ์ห่งทอ้งที" และใหค้าํบอกกล่าวเป็นหนงัสอืจดทะเบยีนไปรษณียไ์ปยงับรษิทักไ็ด ้ว่าเมื"อล่วงเวลาสามเดอืน
นบัแต่วนับอกกล่าวบรษิทันั +นจะถูกขดีชื"อออกจากทะเบยีนและจะตอ้งเลกิ เวน้แต่จะแสดงเหตุใหเ้หน็เป็นอย่างอื"น 
          (4) ถา้ในกรณีที"กาํลงัชาํระสะสางบญัชเีลกิบรษิทั นายทะเบยีนมมีลูเหตุอนัสมควรจะเชื"อว่าไมม่ตีวัผูช้าํระบญัชี
ทาํการอยู่กด็ ีหรอืการงานของบรษิทัไดช้าํระสะสางตลอดแลว้ แต่รายงานแถลงบญัชอีนัท่านบงัคบัไวว้่า 
ผูช้าํระบญัชจีะพงึตอ้งทาํนั +น ยงัมไิดท้าํขึ+นสาํหรบัระยะเวลาหกเดอืนอนันบัแต่วนันายทะเบยีนทาํคาํบอกกล่าวเรยีกเอา
รายงานบญัชแีละสง่ทางไปรษณียไ์ปยงับรษิทั หรอืสง่ไปยงัผูช้าํระบญัช ีณ สถานที"อนัปรากฏเป็นสาํนกังานชั +นที"สดุของ
เขานั +นกด็ ีท่านว่านายทะเบยีนจะโฆษณาในหนงัสอืพมิพแ์หง่ทอ้งที"และสง่คาํบอกกล่าวไปยงับรษิทัเช่นอย่างที"ไดก้ล่าว
มาในอนุมาตราก่อนนี+กไ็ด ้
          (5) เมื"อสิ+นกาํหนดเวลาดงัจดแจง้ไปในคาํบอกกล่าวนั +นแลว้   ถา้บรษิทัมไิดแ้สดงมลูเหตุมาเป็นอย่างอื"นก่อน
นั +น   ท่านว่านายทะเบยีนจะขดีชื"อบรษิทัออกเสยีจากทะเบยีนกไ็ด ้  และในการนี+ใหอ้อกแจง้ความโฆษณา 
ในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา     และบรษิทันั +นกใ็หเ้ป็นอนัเลกิกนั           ตั +งแต่เมื"อโฆษณาแจง้ความในหนงัสอื 
ราชกจิจานุเบกษานั +น   แต่ว่าความรบัผดิของกรรมการ   ของผูจ้ดัการและของผูถ้อืหุน้ทุก ๆ คนมอียู่เท่าไร กใ็หค้งมี
อยู่อย่างนั +นและพงึเรยีกบงัคบัไดเ้สมอืนดั "งว่าบรษิทัยงัมไิดเ้ลกิ 
          (6) ถา้บรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ หรอืเจา้หนี+ใด ๆ ของบรษิทั รูส้กึว่าตอ้งเสยีหายมเิป็นธรรมเพราะการที"บรษิทัถูกขดี
ชื"อจากทะเบยีนนั +นไซร ้เมื"อบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้หรอืเจา้หนี+ยื"นคาํรอ้งต่อศาล และศาลพจิารณาไดค้วามเป็นที"พอแก่ใจ
ว่า ในขณะที"ขดีชื"อบรษิทัจากทะเบยีนนั +นบรษิทัยงัทาํการคา้ขายหรอืยงัประกอบการงานอยู่กด็ ีหรอืมฉิะนั +นเหน็เป็น
การยุตธิรรมในการที"จะใหบ้รษิทันั +นไดก้ลบัคนืขึ+นทะเบยีนกด็ ีท่านว่าศาลจะสั "งใหก้ลบัจดชื"อบรษิทัคนืเขา้สูท่ะเบยีนก็
ได ้และถา้เช่นนั +นท่านใหถ้อืว่าบรษิทันั +นไดค้งตั +งยนืยงตลอดมาเสมอืนดั "งว่ามไิดม้กีารขดีชื"อออกเลย อนึ"งดว้ยคาํสั "งอนั
นั +นศาลจะสั "งและวางขอ้กาํหนดไว ้เป็นประการใด ๆ ตามที"เหน็เป็นยุตธิรรมดว้ยกไ็ด ้เพื"อจดัใหบ้รษิทัและบรรดาบุคคล
อื"น ๆ  
เขา้สูฐ่านอนัใกลท้ี"สดุกบัฐานเดมิเสมอืนดั "งว่าบรษิทันั +นมไิดถู้กขดีชื"อออกจากทะเบยีนเลย 
 

หมวด 5 
การชาํระบญัชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั และบริษทัจาํกดั 

-------- 



 
          มาตรา 1247  การชาํระบญัชหีา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืบรษิทัจาํกดัซึ"งลม้ละลาย
นั +น ใหจ้ดัทาํไปตามบทกฎหมายลกัษณะลม้ละลายที"คงใชอ้ยู่ตามแต่จะทาํได ้
          รฐัมนตรเีจา้หน้าที"จะออกกฎกระทรวงว่าดว้ยการชาํระบญัชหีา้งหุน้สว่นและบรษิทั และกาํหนดอตัราค่าฤชา
ธรรมเนียมกอ็อกได ้
          มาตรา 1248  เมื"อกล่าวถงึประชมุใหญ่ในหมวดนี+ ท่านหมายความดงัต่อไปนี+ คอื 
          (1) ถา้เกี"ยวกบัหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีนและหา้งหุน้สว่นจาํกดักค็อืการประชุมหุน้สว่นทั +งปวงซึ"งอาศยัคะแนน
เสยีงขา้งมากเป็นใหญ่ในการวนิิจฉยั 
          (2) ถา้เกี"ยวกบับรษิทัจาํกดั กค็อืการประชุมใหญ่ตามที"ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 1171 
          มาตรา 1249  หา้งหุน้สว่นกด็ ีบรษิทักด็ ีแมจ้ะไดเ้ลกิกนัแลว้กใ็หพ้งึถอืว่ายงัคงตั +งอยูต่ราบเท่าเวลาที"จาํเป็น
เพื"อการชาํระบญัช ี
           มาตรา 1250  หน้าที"ของผูช้าํระบญัช ีคอืชาํระสะสางการงานของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทันั +นใหเ้สรจ็ไป กบั
จดัการใชห้นี+เงนิและแจกจาํหน่ายสนิทรพัยข์องหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทันั +น 
         มาตรา 1251  หา้งหุน้สว่นกด็ ีบรษิทักด็ ีในเมื"อเลกิกนัเพราะเหตุอื"นนอกจากลม้ละลาย หุน้สว่นผูจ้ดัการหา้ง
หรอืกรรมการของบรษิทัย่อมเขา้เป็นผูช้าํระบญัช ีเวน้ไวแ้ต่ขอ้สญัญาของหา้ง หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัจะมกีาํหนด
ไว ้เป็นสถานอื"น 
 
          ถา้ไมม่ผีูช้าํระบญัชดีั "งวา่มานี+ และเมื"อพนกังานอยัการหรอืบุคคลอื"นผูม้สีว่นไดเ้สยีในการนี+รอ้งขอ ท่านใหศ้าล
ตั +งผูช้าํระบญัช ี   
         มาตรา 1252  หุน้สว่นผูจ้ดัการ หรอืกรรมการบรษิทัมอีาํนาจโดยตําแหน่งเดมิฉนัใด เมื"อเป็นผูช้าํระบญัชกีย็งัคง
มอีาํนาจอยูฉ่นันั +น 
        มาตรา 1253  ภายในสบิสี"วนันบัแต่ไดเ้ลกิหา้งเลกิบรษิทั หรอืถา้ศาลไดต้ั +งผูช้าํระบญัชนีบัแต่วนัที"ศาลตั +ง  
ผูช้าํระบญัช ี ตอ้งกระทาํดั "งจะกล่าวต่อไปนี+คอื 
          (1) บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพแ์ห่งทอ้งที"สองครั +งเป็นอยา่งน้อยว่า 
หา้งหุน้สว่นนั +น หรอืบรษิทันั +นไดเ้ลกิกนัแลว้    และใหผู้เ้ป็นเจา้หนี+ทั +งหลายยื"นคาํทวงหนี+แก่ผูช้าํระบญัช ี
          (2) สง่คาํบอกกล่าวอย่างเดยีวกนัเป็นจดหมายลงทะเบยีนไปรษณีย ์ไปยงัเจา้หนี+ทั +งหลายทุก ๆ คน 
 บรรดามชีื"อปรากฏในสมุดบญัชหีรอืเอกสารของหา้งหรอืบรษิทันั +น 
          มาตรา 1254  การเลกิหุน้สว่นหรอืบรษิทันั +น ผูช้าํระบญัชตีอ้งนําบอกใหจ้ดทะเบยีนภายในสบิสี"วนันบัแต่วนัที"
เลกิกนั และในการนี+ตอ้งระบชุื"อผูช้าํระบญัชทีุก ๆ คนใหจ้ดลงทะเบยีนไวด้ว้ย             
          มาตรา 1255  ผูช้าํระบญัชตีอ้งทาํงบดุลขึ+นโดยเรว็ที"สดุที"เป็นวสิยัจะทาํได ้สง่ใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบลงสาํคญั
ว่าถูกตอ้ง แลว้ตอ้งเรยีกประชุมใหญ่ 
         มาตรา 1256  ธุรการอนัที"ประชมุใหญ่จะพงึทาํนั +น คอื 
          (1) รบัรองใหหุ้น้สว่นผูจ้ดัการหรอืกรรมการบรษิทัคงเป็นผูช้าํระบญัช ี
   ต่อไป หรอืเลอืกตั +งผูช้าํระบญัชใีหมข่ึ+นแทนที" และ 
          (2) อนุมตับิญัชงีบดุล 
          อนึ"งที"ประชมุใหญ่จะสั "งใหผู้ช้าํระบญัชทีาํบญัชตีรีาคาทรพัยส์นิ หรอืใหท้าํการใด ๆ กไ็ดส้ดุแต่ที"ประชุมจะ
เหน็สมควร เพื"อชาํระสะสางกจิการ ของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัใหเ้สรจ็ไป 
             มาตรา 1257  ผูช้าํระบญัชซีึ"งมใิช่เป็นขึ+นเพราะศาลตั +งนั +น ท่านว่าจะถอนเสยีจากตําแหน่งและตั +งผูอ้ื"นแทนที"
กไ็ด ้ในเมื"อผูเ้ป็นหุน้สว่นทั +งหลาย ออกเสยีงเป็นนํ+าหนึ"งใจเดยีวกนั หรอืที"ประชุมใหญ่ของผูถ้อืหุน้ไดล้งมตดิั "งนั +น   แต่



ศาลย่อมสั "งถอนผูช้าํระบญัชจีากตําแหน่งและตั +งผูอ้ื"นแทนที"ได ้ไม่เลอืกว่าจะ เป็นผูช้าํระบญัช ีซึ"งศาลตั +งหรอืมใิช่ศาลตั +ง
ในเมื"อมคีาํรอ้งขอของผูเ้ป็นหุน้สว่นในหา้งคนใดคนหนึ"งหรอืของผูถ้อืหุน้ในบรษิทัมหีุน้รวมกนันบัไดถ้งึหนึ"งในยี"สบิ แห่ง
ทุนของบรษิทั โดยจาํนวนที"สง่ใชเ้งนิเขา้ทุนแลว้นั +น 
           มาตรา 1258  เมื"อมกีารเปลี"ยนตวัผูช้าํระบญัชใีหม่ครั +งใด ผูช้าํระ บญัชตีอ้งนําความจดทะเบยีนภายในสบิสี"วนั
นบัแต่วนัที"ไดเ้ปลี"ยนตวักนันั +น 
          มาตรา 1259  ผูช้าํระบญัชทีั +งหลายย่อมมอีาํนาจดั "งจะกล่าวต่อไปนี+    คอื 
          (1) แกต่้างว่าต่างในนามของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัในอรรถคดพีพิาทอนัเป็นแพ่งหรอือาญาทั +งปวง และทาํ
ประนีประนอมยอมความ 
          (2) ดาํเนินกจิการของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัตามแต่จาํเป็น เพื"อการชาํระสะสางกจิการใหเ้สรจ็ไปดว้ยด ี
          (3) ขายทรพัยส์นิของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 
          (4) ทาํการอย่างอื"น ๆ ตามแต่จาํเป็นเพื"อชาํระบญัชใีหเ้สรจ็ไปดว้ยด ี
           มาตรา 1260  ขอ้จาํกดัอาํนาจของผูช้าํระบญัชอีย่างใด ๆ จะอา้งเป็นสมบรูณ์ต่อบุคคลภายนอกหาไดไ้ม ่
           มาตรา 1261  ถา้มผีูช้าํระบญัชหีลายคน การใด ๆ ที"ผูช้าํระบญัช ีกระทาํย่อมไม่เป็นอนัสมบรูณ์นอกจากผู้
ชาํระบญัชทีั +งหลายจะไดท้าํร่วมกนั    เวน้แต่ที"ประชุมใหญ่หรอืศาลจะไดก้าํหนดอาํนาจไวเ้ป็นอย่างอื"นในเวลาตั +ง   ผู้
ชาํระบญัช ี
 
 
          มาตรา 1262  ถา้มมีตขิองที"ประชมุใหญ่หรอืคาํบงัคบัของศาล   ใหอ้าํนาจผูช้าํระบญัชใีหท้าํการแยกกนั
ได ้ท่านว่าตอ้งนําความจดทะเบยีนภายใน สบิสี"วนันบัแต่วนัลงมตหิรอืออกคาํบงัคบันั +น 
          มาตรา 1263  ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพนั และค่าใชจ้า่ย ซึ"งตอ้งเสยีโดยควรในการชาํระบญัชนีั +น 
 ท่านว่าผูช้าํระบญัชตีอ้งจดัการใชก่้อนหนี+เงนิ   รายอื"น ๆ  
          มาตรา 1264  ถา้เจา้หนี+คนใดมไิดม้าทวงถามใหใ้ชห้นี+ ผูช้าํระ บญัชตีอ้งวางเงนิเท่าจาํนวนหนี+นั +น ตามบทแห่ง
ประมวลกฎหมายนี+ ว่าดว้ยวางทรพัยส์นิแทนชาํระหนี+ 
          มาตรา 1265  ผูช้าํระบญัชจีะเรยีกใหผู้เ้ป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้   สง่ใชเ้งนิลงหุน้อนัเป็นสว่นยงัคา้งชาํระอยู่นั +น
กไ็ด ้และเงนิที"คา้งชาํระนี+ ถงึแมจ้ะไดต้กลงกนัไวก้่อนโดยสญัญาเขา้หุน้สว่นหรอืโดยขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าจะไดเ้รยีก
ต่อภายหลงักต็าม เมื"อเรยีกเช่นนี+แลว้ ท่านว่าตอ้งสง่ใชท้นัท ี             
          มาตรา 1266  ถา้ผูช้าํระบญัชมีาพจิารณาเหน็วา่ เมื"อเงนิลงทุนหรอืเงนิค่าหุน้ไดใ้ชเ้สรจ็หมดแลว้สนิทรพัยก์ย็งั
ไม่พอกบัหนี+สนิไซร ้ผูช้าํระบญัช ีตอ้งรอ้งขอต่อศาลทนัท ีเพื"อใหอ้อกคาํสั "งว่าหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทันั +นลม้ละลาย 
            มาตรา 1267  ผูช้าํระบญัชตีอ้งทาํรายงานยื"นไว ้ณ หอทะเบยีนทุกระยะสามเดอืนครั +งหนึ"งว่าไดจ้ดัการไป
อย่างใดบา้ง แสดงใหเ้หน็ความเป็นไป ของบญัชทีี"ชาํระอยู่นั +น และรายงานนี+ใหเ้ปิดเผยแก่ผูเ้ป็นหุน้สว่นและผูถ้อื
หุน้ และเจา้หนี+ทั +งหลายตรวจดไูดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
          มาตรา 1268  ถา้การชาํระบญัชนีั +นยงัคงทาํอยูโ่ดยกาลกว่าปีหนึ"งขึ+นไปผูช้าํระบญัชตีอ้งเรยีกประชมุใหญ่ใน
เวลาสิ+นปีทุกปีนบัแต่เริ"มทาํการชาํระบญัช ีและตอ้งทาํรายงานยื"นที"ประชมุว่า  ไดจ้ดัการไปอยา่งไรบา้ง   ทั +งแถลงให้
ทราบความเป็นไปแห่งบญัชโีดยละเอยีด 
          มาตรา 1269  อนัทรพัยส์นิของหา้งหุน้สว่นหรอืของบรษิทันั +นจะ แบ่งคนืใหแ้ก่ผูเ้ป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ไดแ้ต่
เพยีงเท่าที"ไมต่อ้งเอาไวใ้ชใ้นการชาํระหนี+ของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัเท่านั +น 
          มาตรา 1270  เมื"อการชาํระบญัชกีจิการของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัสาํเรจ็ลง ผูช้าํระบญัชตีอ้งทาํรายงานการ
ชาํระบญัชแีสดงว่าการชาํระบญัชนีั +นไดด้าํเนินไปอย่างใด และไดจ้ดัการทรพัยส์นิของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทันั +นไป
ประการใด แลว้ใหเ้รยีกประชมุใหญ่เพื"อเสนอรายงานนั +นและชี+แจงกจิการต่อที"ประชมุ 



          เมื"อที"ประชมุใหญ่ไดใ้หอ้นุมตัริายงานนั +นแลว้ผูช้าํระบญัชตีอ้งนําขอ้ความที"ไดป้ระชมุกนันั +นไปจดทะเบยีน
ภายในสบิสี"วนันบัแต่วนัประชุม เมื"อไดจ้ดทะเบยีนแลว้ดั "งนี+ใหถ้อืว่าเป็นที"สดุแหง่การชาํระบญัช ี
            มาตรา 1271  เมื"อเสรจ็การชาํระบญัชแีลว้ ท่านใหม้อบบรรดาสมุดและบญัช ีและเอกสารทั +งหลายของหา้ง
หุน้สว่นหรอืบรษิทัซึ"งไดช้าํระบญัชนีั +นไวแ้ก่นายทะเบยีนภายในกาํหนดสบิสี"วนัดั "งกล่าวไวใ้นมาตราก่อน  และให ้นาย
ทะเบยีนรกัษาสมุดและบญัชแีละเอกสารเหล่านั +นไวส้บิปีนบัแต่วนัถงึที"สดุ แห่งการชาํระบญัช ี
          สมุดและบญัชแีละเอกสารเหล่านี+ ใหเ้ปิดใหแ้ก่บรรดาบคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยีตรวจดไูดโ้ดยไม่เรยีกค่าธรรมเนียม
อย่างหนึ"งอย่างใด 
          มาตรา 1272  ในคดฟ้ีองเรยีกหนี+สนิซึ"งหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัหรอื ผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ หรอืผูช้าํระ
บญัชเีป็นลกูหนี+อยู่ในฐานเช่นนั +น ท่าน หา้มมใิหฟ้้องเมื"อพน้กาํหนดสองปีนบัแต่วนัถงึที"สดุแห่งการชาํระบญัช ี
              มาตรา 1273  บทบญัญตัแิหง่มาตรา 1172 ถงึมาตรา 1193 กบั  มาตรา 1195 มาตรา 1207 เหล่านี+  
ท่านใหใ้ชบ้งัคบัแก่การประชุมใหญ่   ซึ"งมขีึ+นในระหว่างชาํระบญัชดีว้ยโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 

ลกัษณะ  23 
สมาคม 

 
           มาตรา 1274 – 1297 (1)   (ยกเลกิ) 

 
บรรพ 4 

ทรพัยสิ์น 
------- 

ลกัษณะ 1 
บทเบด็เสรจ็ทั �วไป 

------- 
 
             มาตรา 1298 ทรพัยส์นิทั +งหลายนั +น ท่านว่าจะก่อตั +งขึ+นไดแ้ต่ดว้ยอาศยัอาํนาจในประมวลกฎหมายนี+หรอื
กฎหมายอื"น 
             มาตรา 1299 ภายในบงัคบัแห่งบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายนี+หรอืกฎหมายอื"น ท่านว่าการไดม้าโดยนิติ
กรรมซึ"งอสงัหารมิทรพัยห์รอืทรพัยสทิธอินัเกี"ยวกบัอสงัหารมิทรพัยน์ั +นไมบ่รบิรูณ์ เวน้แต่นิตกิรรมจะไดท้าํเป็นหนงัสอื
และไดจ้ดทะเบยีนการไดม้ากบัพนกังานเจา้หน้าที" 
             ถา้มผีูไ้ดม้าซึ"งอสงัหารมิทรพัยห์รอืทรพัยสทิธอินัเกี"ยวกบัอสงัหารมิทรพัยโ์ดยทางอื"นนอกจากนิตกิรรม  สทิธิ
ของผูไ้ดม้านั +น ถา้ยงัมไิดจ้ะทะเบยีนไซร ้ท่านว่าจะมกีารเปลี"ยนแปลงทางทะเบยีนไม่ไดแ้ละสทิธอินัยงัมไิดจ้ดทะเบยีน
นั +น มใิหย้กขึ+นเป็นขอ้ต่อสูบุ้คคลภายนอกผูไ้ดส้ทิธมิาโดยเสยีค่าตอบแทนและโดยสจุรติ และไดจ้ดทะเบยีนสทิธโิดย

                                         
(1) ยกเลกิโดย พ ร.บ.ใหใ้ช ้ป.พ.พ บรรพ1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยท์ี"ไดต้รวจชาํระใหม ่พ.ศ. 2535 
 



สจุรติแลว้ 
             มาตรา 1300 ถา้ไดจ้ดทะเบยีนการโอนอสงัหารมิทรพัยห์รอืทรพัยสทิธอินัเกี"ยวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทาง
เสยีบเปรยีบแก่บุคคลผูอ้ยูใ่นฐานะอนัจะใหจ้ดทะเบยีนสทิธขิองตนไดอ้ยู่ก่อนไซร ้ท่านว่าบุคคลนั +นอาจ เรยีกใหเ้พกิ
ถอนการจดทะเบยีนนั +นได ้แต่การโอนอนัมค่ีาตอบแทน ซึ"งผูร้บัโอนกระทาํการโดยสจุรตินั +น  ไมว่่ากรณีจะเป็นประการ
ใด ท่านว่าจะเรยีกใหเ้พกิถอนทะเบยีนไมไ่ด ้
             มาตรา 1301 บทบญัญตัแิห่งสองมาตราก่อนนี+ ท่านใหใ้ชบ้งัคบัถงึการเปลี"ยนแปลง ระงบั และกลบัคนืมาแห่ง
ทรพัยสทิธอินัเกี"ยวกบัอสงัหารมิทรพัยน์ั +นดว้ยโดยอนุโลม 
             มาตรา 1302 บทบญัญตัแิห่งสามมาตราก่อนนี+     ท่านใหใ้ชบ้งัคบัถงึเรอืกาํป ั "นหรอืเรอืมรีะวางตั +งแต่ 
หกตนัขึ+นไป เรอืกลไฟหรอืเรอืยนตม์รีะวางตั +งแต่หา้ตนัขึ+นไป ทั +งแพและสตัวพ์าหนะดว้ยโดยอนุโลม 
             มาตรา 1303 ถา้บุคคลหลายคนเรยีกเอาสงัหารมิทรพัยเ์ดยีวกนัโดยอาศยัหลกักรรมสทิธิ Nต่างกนัไซร ้
ท่านว่าทรพัยส์นิตกอยูใ่นครอบครองของบุคคลใด   บุคคลนนั +นมสีทิธยิิ"งกว่าบุคคลอื"นๆ แต่ตอ้งไดท้รพัยน์ั +นมาโดยมี
ค่าตอบแทนและไดก้ารครอบครองโดยสจุรติ 
             ท่านมใิหใ้ชม้าตรานี+บงัคบัถงึสงัหารมิทรพัยซ์ึ"งระบุไวใ้นมาตราก่อนและในเรื"องทรพัยส์นิหาย กบัทรพัยส์นิที"
ไดม้าโดยการกระทาํผดิ 
 
 
             มาตรา 1304 สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนินั +น รวมทรพัยส์นิทุกชนิดของแผ่นดนิ     ซึ"งใชเ้พื"อ
สาธารณประโยชน์ หรอืสงวนไวเ้พื"อประโยชน์ร่วมกนั เช่น 
             (1) ที"ดนิรกรา้งว่างเปล่า และที"ดนิซึ"งมผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิ+งหรอืกลบั มาเป็นของแผ่นดนิโดยประการอื"น ตาม
กฎหมายที"ดนิ 
             (2) ทรพัยส์นิสาํหรบัพลเมอืงใชร่้วมกนั เป็นตน้ว่า ที"ชายตลิ"งทางนํ+า   ทางหลวง ทะเลสาบ 
             (3) ทรพัยส์นิใชเ้พื"อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ   เป็นตน้ว่า   ป้อม และโรงทหาร      สาํนกัราชการ
บา้นเมอืง เรอืรบ อาวุธยทุธภณัฑ ์
             มาตรา 1305 ทรพัยส์นิซึ"งเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนินั +นจะโอนแก่กนัมไิด ้เวน้แต่อาศยัอาํนาจแห่งบท
กฎหมายเฉพาะหรอืพระราชกฤษฎกีา 
             มาตรา 1306 ท่านหา้มมใิหย้กอายุความขึ+นเป็นขอ้ต่อสูก้บัแผ่นดนิในเรื"องทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผ่นดนิ 
             มาตรา 1307 ท่านหา้มมใิหย้ดึทรพัยส์นิของแผ่นดนิ ไม่ว่าทรพัยส์นินั +น จะเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ
หรอืไม ่
 

 ลกัษณะ 2 
   กรรมสิทธิ8  

 ------- 
หมวด 1 

การได้มาซึ"งกรรมสิทธิ> 
 ------- 

            มาตรา 1308 ที"ดนิแปลงใดเกดิที"งอกรมิตลิ"ง ที"งอกย่อมเป็นทรพัยส์นิของเจา้ของที"ดนิแปลงนั +น 
             มาตรา 1308 เกาะที"เกดิในทะเลสาป หรอืในทางนํ+า หรอืในเขตน่านนํ+าของประเทศกด็ ีและทอ้งทางนํ+าที"เขนิ
ขึ+นกด็ ีเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ 



             มาตรา 1310 บุคคลใดสรา้งโรงเรอืนในที"ดนิของผูอ้ื"นโดยสจุรติไซร ้  ท่านว่าเจา้ของที"ดนิเป็นเจา้ของ
โรงเรอืนนั +นๆ   แต่ตอ้งใชค่้าแหง่ที"ดนิเพยีงที"เพิ"มขึ+นเพราะสรา้งโรงเรอืนนั +นใหแ้ก่ผูส้รา้ง 
             แต่ถา้เจา้ของที"ดนิสามารถแสดงไดว้่า มไิดม้คีวามประมาทเลนิเล่อจะบอกปดัไม่ยอมรบัโรงเรอืนนั +นและเรยีก
ใหผู้ส้รา้งรื+อถอนไป และทาํที"ดนิใหเ้ป็นตามเดมิกไ็ด ้เวน้ไวแ้ต่ถา้การนี+จะทาํไม่ไดโ้ดยใชเ้งนิพอควรไซร ้ท่านว่าเจา้ของ
ที"ดนิจะเรยีกใหผู้ส้รา้งซื+อที"ดนิทั +งหมดหรอืแต่บางสว่นตามราคาตลาดกไ็ด ้
             มาตรา 1311 บุคคลใดสรา้งโรงเรอืนในที"ดนิของผูอ้ื"นโดยไม่สจุรติไซรท้่านว่าบคุคลนั +นตอ้งทาํที"ดนิใหเ้ป็น
ตามเดมิแลว้สง่คนืเจา้ของ เวน้แต่เจา้ของจะเลอืกใหส้ง่คนืตามที"เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี+เจา้ของที"ดนิตอ้งใชร้าคา
โรงเรอืน หรอืใชค่้าแหง่ที"ดนิเพยีงที"เพิ"มขึ+นเพราะสรา้งโรงเรอืนนั +น แลว้แต่จะเลอืก 
             มาตรา 1312 บุคคลใดสรา้งโรงเรอืนรุกลํ+าเขา้ไปในที"ดนิของผูอ้ื"น โดยสจุรติไซร ้ท่านว่าบุคคลนั +นเป็นเจา้ของ
โรงเรอืนที"สรา้งขึ+น   แต่ตอ้งเสยีเงนิใหแ้ก่เจา้ของที"ดนิเป็นค่าใชท้ี"ดนินั +น และจดทะเบยีนสทิธเิป็นภารจาํยอม  
ต่อภายหลงัถา้โรงเรอืนนั +นสลายไปทั +งหมด เจา้ของที"ดนิจะเรยีกใหเ้พกิถอนการาจดทะเบยีนเสยีกไ็ด ้
             ถา้บุคคลผูส้รา้งโรงเรอืนนั +นกระทาํการโดยไม่สจุรติ ท่านว่าเจา้ของที"ดนิจะเรยีกใหผู้ส้รา้งรื+อถอนไป และทาํ
ที"ดนิใหเ้ป็นตามเดมิโดยผูส้รา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายกไ็ด ้
             มาตรา 1313 ถา้ผูเ้ป็นเจา้ของที"ดนิโดยมเีงื"อนไขสรา้งโรงเรอืนในที"ดนินั +น และภายหลงัที"ดนิตกเป็นของ
บุคคลอื"นตามเงื"อนไขไซร ้ท่านใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายนี+ว่าดว้ยลาภมคิวรไดม้าใชบ้งัคบั 
             มาตรา 1314 ท่านใหใ้ชบ้ทบญัญตัมิาตรา 1310, 1311 และ 1313   บงัคบัตลอดถงึการก่อสรา้งใดๆ ซึ"งตดิ
ที"ดนิและการเพาะปลกูตน้ไมห้รอืธญัชาตดิว้ยโดยอนุโลม 
             แต่ขา้วหรอืธญัชาตอิย่างอื"นอนัจะเกบ็เกี"ยวรวงผลไมค้ราวหนึ"งหรอืหลายคราวต่อปี เจา้ของที"ดนิตอ้งยอมให้
บุคคลผูก้ระทาํการโดยสจุรติ หรอืผูเ้ป็นเจา้ของที"ดนิโดยมเีงื"อนไขซึ"งไดเ้พาะปลกูลงไวน้ั +นคงครองที"ดนิจนกว่าจะเสรจ็
การเกบ็เกี"ยวโดยใชเ้งนิคาํนวณตามเกณฑค่์าเช่าที"ดนินั +น หรอืเจา้ของที"ดนิจะเขา้ครอบครองในทนัทโีดยใชค่้าทดแทน
ใหแ้ก่อกีฝา่ยหนึ"งกไ็ด ้
             มาตรา 1315 บุคคลใดสรา้งโรงเรอืน หรอืทาํการก่อสรา้งอย่างอื"น   ซึ"งตดิที"ดนิหรอืเพาะปลกูตน้ไมห้รอืธญั
ชาตใินที"ดนิของตนดว้ยสมัภาระของผูอ้ื"น  ท่านว่าบุคคลนั +นเป็นเจา้ของสมัภาระ แต่ตอ้งใชค่้าสมัภาระ 
             มาตรา 1316 ถา้เอาสงัหารมิทรพัยข์องบคุคลหลายคนมารวมเขา้กนั   จนเป็นสว่นควบหรอืแบง่แยกไมไ่ด้
ไซร ้ท่านว่าบุคคลเหล่านั +นเป็นเจา้ของรวมแหง่ทรพัยท์ี"รวมเขา้กนั แต่ละคนมสีว่นตามค่าแห่งทรพัยข์องตนในเวลาที"
รวมเขา้กบัทรพัยอ์ื"น 
             ถา้ทรพัยอ์นัหนึ"งอาจถอืไดว้่าเป็นทรพัยป์ระธานไซร ้ท่านว่าเจา้ของทรพัยน์ั +นเป็นเจา้ของทรพัยท์ี"รวมเขา้กนั
แต่ผูเ้ดยีว แต่ตอ้งใชค่้าแห่งทรพัยอ์ื"น ๆใหแ้ก่เจา้ของทรพัยน์ั +นๆ 
             มาตรา 1317 บุคคลใดใชส้มัภาระของบุคคลอื"นทาํสิ"งใดขึ+นใหม่ไซรท้่านว่าเจา้ของสมัภาระเป็นเจา้ของสิ"งนั +น
โดยมติอ้งคาํนึงว่าสมัภาระนั +นจะกลบัคนืตามเดมิไดห้รอืไม ่แต่ตอ้งใชค่้าแรงงาน 
             แต่ถา้ค่าแรงงานเกนิกว่าค่าสมัภาระที"ใชน้ั +นมากไซร ้ท่านว่าผูท้าํเป็นเจา้ของทรพัยท์ี"ทาํขึ+น แต่ตอ้งใชค่้า
สมัภาระ 
             มาตรา 1318 บุคคลอาจไดม้าซึ"งกรรมสทิธิ Nแห่งทรพัยส์นิอนัไม่มเีจา้ของโดยเขา้ถอืเอา เวน้แต่การเขา้ถอืเอา
นั +นตอ้งหา้มตามกฎหมายหรอืฝา่ฝืนสทิธขิองบุคคลอื"นที"จะเขา้ถอืเอาสงัหารมิทรพัยน์ั +น 
             มาตรา 1319 ถา้เจา้ของสงัหารมิทรพัยเ์ลกิครอบครองทรพัยด์ว้ยเจตนาสละกรรมสทิธิ Nไซร ้ท่านว่า
สงัหารมิทรพัยน์ั +นไม่มเีจา้ของ 
             มาตรา 1320 ภายในบงัคบัแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎขอ้บงัคบัในเรื"องนั +น ท่านว่าสตัวป์า่ไมม่เีจา้ของตราบ
เท่าที"ยงัอยู่อสิระ สตัวป์า่ในสวนสตัวแ์ละปลาในบ่อ หรอืในที"นํ+าซึ"งเจา้ของกั +นไวน้ั +น ท่านว่าไม่ใช่สตัวไ์ม่มเีจา้ของ 
             สตัวป์า่ที"คนจบัไดน้ั +น ถา้มนักลบัคนือสิระและเจา้ของไม่ตดิตามโดยพลนัหรอืเลกิตดิตามเสยีแลว้ ฉะนี+ท่านว่า



ไม่มเีจา้ของ 
             สตัวซ์ึ"งเลี+ยงเชื"องแลว้ ถา้มนัทิ+งที"ไปเลย ท่านว่าไมม่เีจา้ของ 
             มาตรา 1321 ภายในบงัคบัแห่งกฎหมายเฉพาะและกฎขอ้บงัคบัในเรื"องนั +น ผูใ้ดจบัสตัวป์า่ไดใ้นที"รกรา้งว่าง
เปล่า หรอืในที"นํ+าสาธารณะกด็ ีหรอืจบัไดใ้นที"ดนิ หรอืที"นํ+ามเีจา้ของโดยเจา้ของมไิดแ้สดงความหวงหา้มกด็ ีท่านว่าผู้
นั +นเป็นเจา้ของสตัว ์
             มาตรา 1322 บุคคลใดทาํใหส้ตัวป์า่บาดเจบ็แลว้ตดิตามไปและบุคคลอื"นจบัสตัวน์ั +นไดก้ด็ ีหรอืสตัวน์ั +นตายลง
ในที"ดนิของบุคคลอื"นกด็ที่านว่าบุคคลแรกเป็นเจา้ของสตัว ์
             มาตรา 1323 บุคคลเกบ็ไดซ้ึ"งทรพัยส์นิหาย ตอ้งทาํอย่างหนึ"งอย่างใดดั "งต่อไปนี+ 
             (1) สง่มอบทรพัยส์นินั +นแก่ผูข้องหายหรอืเจา้ของ หรอืบุคคลอื"นผูม้สีทิธจิะรบัทรพัยส์นินั +น หรอื 
             (2) แจง้แก่ผูข้องหายหรอืเจา้ของ หรอืบุคคลอื"นผูม้สีทิธจิะรบัทรพัยส์นินั +นโดยมชิกัชา้ หรอื 
             (3) สง่มอบทรพัยส์นินั +นแก่ตํารวจนครบาล หรอืพนกังานเจา้หน้าที"อื"นภายในสามวนั และแจง้พฤตกิารณ์
ตามที"ทราบอนัอาจเป็นเครื"องชว่ยในการสบืหาตวับุคคลผูม้สีทิธจิะรบัทรพัยส์นินั +น 
             แต่ถา้ไมท่ราบตวัผูข้องหาย เจา้ของ หรอืบุคคลอื"นผูม้สีทิธจิะรบัทรพัยส์นิกด็ ีหรอืบุคคลดั "งระบุนั +นไม่รบัมอบ
ทรพัยส์นิกด็ ีท่านใหด้าํเนินการตามวธิอีนับญัญตัไิวใ้นอนุมาตรา (3) 
 
 
             ทั +งนี+ ท่านว่าผูเ้กบ็ไดซ้ึ"งทรพัยส์นิหายตอ้งรกัษาทรพัยส์นินั +นไวด้ว้ยความระมดัระวงัอนัสมควรจนกว่าจะสง่
มอบ 
             มาตรา 1324 ผูเ้กบ็ไดซ้ึ"งทรพัยส์นิหาย อาจเรยีกรอ้งเอารางวลัจากบคุคลผูม้สีทิธจิะรบัทรพัยส์นินั +นเป็น
จาํนวนรอ้ยละสบิแห่งค่าทรพัยส์นิภายในราคาพนับาทและถา้ราคาสงูกว่านั +นขึ+นไป ใหค้ดิใหอ้กีรอ้ยละหา้ในจาํนวนที"
เพิ"มขึ+น แต่ถา้ผูเ้กบ็ไดซ้ึ"งทรพัยส์นิหาย ไดส้ง่มอบทรพัยส์นิแก่ตาํรวจนครบาล หรอืพนกังานเจา้หน้าที"อื"นไซรท้่านว่าให้
เสยีเงนิอกีรอ้ยละสองครึ"งแหง่ค่าทรพัยส์นิเป็นค่าธรรมเนียมแก่ทบวงการนั +นๆ เพิ"มขึ+นเป็นสว่นหนึ"งต่างหากจากรางวลั
ซึ"งใหแ้ก่ผูเ้กบ็ไดแ้ต่ค่าธรรมเนียมนี+ท่านจาํกดัไวไ้ม่ใหเ้กนิรอ้ยบาท 
             ถา้ผูเ้กบ็ไดซ้ึ"งทรพัยส์นิหายมไิดป้ฏบิตัติามบทบญัญตัใินมาตราก่อนไซรท้่านว่าผูน้ั +นไม่มสีทิธจิะรบัรางวลั 
             มาตรา 1325 ถา้ผูเ้กบ็ไดซ้ึ"งทรพัยส์นิหายไดป้ฏบิตัติามบทบญัญตัมิาตรา 1323 แลว้ และผูม้สีทิธจิะรบั
ทรพัยส์นินั +นมไิดเ้รยีกเอาภายในหนึ"งปีนบัแต่วนัที"เกบ็ไดไ้ซร ้ทา่นว่ากรรมสทิธิ Nตกแก่ผูเ้กบ็ได ้
             แต่ถา้ทรพัยส์นิซึ"งไมม่ผีูเ้รยีกเอานั +นเป็นโบราณวตัถุไซร ้กรรมสทิธิ Nแห่งทรพัยส์นินั +นตกแก่แผ่นดนิ แต่ผูเ้กบ็
ไดม้สีทิธจิะไดร้บัรางวลัรอ้ยละสบิแหง่ค่าทรพัยส์นินั +น 
             มาตรา 1326 การเกบ็ไดซ้ึ"งทรพัยส์นิอนัตกหรอืทิ+งทะเล หรอืทางนํ+าหรอืนํ+าซดัขึ+นฝ ั "งนั +น ท่านใหบ้งัคบัตาม
กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัว่าดว้ยการนั +น 
             มาตรา 1327 ภายในบงัคบัแห่งกฎหมายอาญา กรรมสทิธิ Nแห่งสิ"งใด ๆ ซึ"งไดใ้ชใ้นการกระทาํผดิ หรอืไดม้า
โดยการกระทาํผดิ หรอืเกี"ยวกบัการกระทาํผดิโดยประการอื"น และไดส้ง่ไวใ้นความรกัษาของกรมในรฐับาลนั +น ท่านว่า
ตกเป็นของแผ่นดนิ ถา้เจา้ของมไิดเ้รยีกเอาภายในหนึ"งปีนบัแต่วนัสง่ หรอืถา้ไดฟ้้องคดอีาญาต่อศาลแลว้นบัแต่วนัที"คาํ
พพิากษาถงึที"สดุ แต่ถา้ไม่ทราบตวัเจา้ของ ท่านใหผ่้อนเวลาออกไปเป็นหา้ปี 
             ถา้ทรพัยส์นิเป็นของเสยีง่าย หรอืถา้หน่วยชา้ไวจ้ะเป็นการเสี"ยงความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายจะเกนิสว่นกบัค่า
ของทรพัยส์นินั +นไซร ้ท่านว่ากรมในรฐับาลจะจดัใหเ้อาออกขายทอดตลาดก่อนถงึกาํหนดกไ็ด ้แต่ก่อนที"จะขายให้
จดัการตามควรเพื"อบนัทกึรายการอนัเป็นเครื"องใหบ้คุคลผูม้สีทิธจิะรบัทรพัยส์นินั +นอาจทราบว่าเป็นทรพัยส์นิของตน
และพสิจูน์สทิธไิดเ้มื"อขายแลว้ไดเ้งนิเป็นจาํนวนสทุธเิท่าใดใหถ้อืไวแ้ทนตวัทรพัยส์นิ 
             มาตรา 1328 สงัหารมิทรพัยม์ค่ีาซึ"งซ่อนหรอืฝงัไวน้ั +น ถา้มผีูเ้กบ็ไดโ้ดยพฤตกิารณ์ซึ"งไมม่ผีูใ้ดสามารถอา้ง



ว่าเป็นเจา้ของไดไ้ซร ้ท่านว่ากรรมนสทิธิ Nตกเป็นของแผ่นดนิ ผูเ้กบ็ไดต้อ้งสง่มอบทรพัยน์ั +นแก่ตาํรวจนครบาล หรอื
พนกังานเจา้หน้าที"อื"น แลว้มสีทิธจิะไดร้บัรางวลัหนึ"งในสามแห่งค่าทรพัยน์ั +น 
             มาตรา 1329 สทิธขิองบุคคลผูไ้ดม้าซึ"งทรพัยส์นิโดยมค่ีาตอบแทนและโดยสจุรตินั +น ท่านว่ามเิสยี
ไป ถงึแมว้่าผูโ้อนทรพัยส์นิใหจ้ะไดท้รพัยส์นินั +นมาโดยนิตกิรรมอนัเป็นโมฆยีะ และนิตกิรรมนั +นไดถู้กบอกลา้งภายหลงั 
             มาตรา 1330 สทิธขิองบุคคลผูซ้ื+อทรพัยส์นิโดยสจุรติในการขายทอดตลาดตามคาํสั "งศาล หรอืคาํสั "งเจา้
พนกังานรกัษาทรพัยใ์นคดลีม้ละลายนั +น ท่านว่ามเิสยีไป ถงึแมภ้ายหลงัจะพสิจูน์ไดว้่าทรพัยส์นินั +นมใิช่ของจาํเลย หรอื
ลกูหนี+โดย  คาํพพิากษา หรอืผูล้ม้ละลาย 
             มาตรา 1331 สทิธขิองบุคคลผูไ้ดเ้งนิตรามาโดยสจุรตินั +นท่านว่ามเิสยีไป ถงึแม่ภายหลงัจะพสิจูน์ไดว้่าเงนิ
นั +นมใิช่ของบุคคลซึ"งไดโ้อนใหม้า 
             มาตรา 1332 บุคคลผูซ้ื+อทรพัยส์นิมาโดยสจุรติในการขายทอดตลาดหรอืในทอ้งตลาด หรอืจากพ่อคา้ซึ"ง
ขายของชนิดนั +นไม่จาํตอ้งคนืใหแ้ก่เจา้ของแทจ้รงิเวน้แต่เจา้ของจะชดใชร้าคาที"ซื+อมา 
             มาตรา 1333 ท่านว่ากรรมสทิธิ Nนั +น อาจไดม้ารโดยอายุความตามที"บญัญตัไิวใ้นลกัษณะ 3 แหง่บรรพนี+ 
             มาตรา 1334 ที"ดนิรกรา้งว่างเปล่า และที"ดนิซึ"งมผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิ+งหรอืกลบัมาเป็นของแผ่นดนิโดย
ประการอื"นตามกฏไมายที"ดนินั +น ท่านว่าบุคคลอาจไดม้าตามกฎหมายที"ดนิ 
 
 

หมวด 2 
แดนแห่งกรรมสิทธิ8  และการใช้กรรมสิทธิ8  

------- 
 

             มาตรา 1335 ภายในบงัคบัแห่งบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายนี+หรอืกฎหมายอื"น ท่านว่าแดนแห่งกรรมสทิธิ N
ที"ดนินั +นกนิทั +งเหนือพน้พื+นดนิและใตพ้ื+นดนิดว้ย 
             มาตรา 1336 ภายในบงัคบัแห่งกฎหมาย เจา้ของทรพัยส์นิมสีทิธใิชส้อยและจาํหน่ายทรพัยส์นิของตนและได้
ซึ"งดอกผลแห่งทรพัยส์นินั +นกบัทั +งมสีทิธติดิตามและเอาคนืซึ"งทรพัยส์นิของตนจากบุคคลผูไ้มม่สีทิธจิะยดึถอืไว ้และมี
สทิธขิดัขวางมใิหผู้อ้ื"นสอดเขา้เกี"ยวขอ้งกบัทรพัยส์นินั +นโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
             มาตรา 1337 บุคคลใดใชส้ทิธขิองตนเป็นเหตุใหเ้จขา้ของอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัความเสยีหาย หรอืเดอืดรอ้น
เกนิที"ควรคดิหรอืคาดหมายไดว้า่จะเป็นไปตามปกตแิละเหตุอนัควรในเมื"อเอาสภาพและตําแหน่งที"อยู่แห่งทรพัยส์นินั +น
มาคาํนึงประกอบไซร ้ท่านว่าเจา้ของอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธจิะปฏบิตักิารเพื"อยงัความเสยีหายหรอืเดอืดรอ้นนั +นใหส้ิ+นไป
ทั +งนี+ไม่ลบลา้งสทิธทิี"จะเรยีกเอาค่าทดแทน 
             มาตรา 1338 ขอ้จาํกดัสทิธแิหง่เจา้ของอสงัหารมิทรพัยซ์ึ"งกฎหมายกาํหนดไวน้ั +น ท่านว่าไมจ่าํตอ้งจด
ทะเบยีน 
             ขอ้จาํกดัเช่นนี+ ท่านว่าจะถอนหรอืแกใ้หห้ย่อนลงโดยนิตกิรรมไม่ไดน้อกจากจะไดท้าํนิตกิรรมเป็นหนงัสอืและ 
จดทะเบยีนกบัพนกังานเจา้หน้าที" 
             ขอ้จาํกดัซึ"งกาํหนดไวเ้พื"อสาธารณะประโยชน์นั +น ท่านว่าจะถอนหรอืแกใ้หห้ย่อนลงมไิดเ้ลย 
             มาตรา 1339 เจา้ของที"ดนิจาํตอ้งรบันํ+าซึ"งไหลตามธรรมดาจากที"ดนิสงูมาในที"ดนิของตน 
             นํ+าไหลตามธรรมดามายงัที"ดนิตํ"า และจาํเป็นแก่ที"ดนินั +นไซร ้ท่านว่าเจา้ของที"ดนิซึ"งอยู่สงูกว่าจะกนัเอาไวไ้ด้
เพยีงที"จาํเป็นแก่ที"ดนิของตน 
             มาตรา 1340 เจา้ของที"ดนิจาํตอ้งรบันํ+าซึ"งไหลเพราะระบายจากที"ดนิสงูมาในที"ดนิของตน ถา้ก่อนที"ระบาย
นั +นนํ+าไดไ้หลเขา้มาในที"ดนิของตนตามธรรมดาอยู่แลว้ 



             ถา้ไดร้บัความเสยีหายเพราะการระบายนํ+า ท่านว่าเจา้ของที"ดนิตํ"าอาจเรยีกรอ้งใหเ้จา้ของที"ดนิสงูทาํทาง
ระบายนํ+าและออกค่าใชจ้่ายในการนั +นเพื"อระบายนํ+าไปใหต้ลอดที"ดนิตํ"าจนถงึทางนํ+า หรอืท่อนํ+าสาธารณะทั +งนี+ไม่ลบลา้ง
สทิธแิห่งเจา้ของที"ดนิตํ"าในอนัจะเรยีกเอาค่าทดแทน 
             มาตรา 1341 ท่านมใิหเ้ขา้ของอสงัหารมิทรพัยท์าํหลงัคาหรอืการปลกูสรา้งอย่างอื"น ซึ"งทาํใหนํ้+าฝนตกลงยงั
ทรพัยส์นิซึ"งอยูต่ดิต่อกนั 
             มาตรา 1342 บ่อ สระ หลุมรบันํ+าโสโครก หรอืหลุมรบัปุ๋ยหรอืขยะมลูฝอยนั +น ท่านว่าจะขดุในระยะสองเมตร
จากแนวเขตที"ดนิไม่ได ้
             คหูรอืการจุดร่องเพื"อวางท่อนํ+าใตด้นิหรอืสิ"งอื"นซึ"งคลา้ยกนันั +นท่านว่าจะทาํใกลแ้นวเขตที"ดนิกว่าครึ"งหนึ"งแห่ง
สว่นลกึของคหูรอืร่องนั +นไม่ได ้แต่ถา้ทาํห่างแนวเขตหนึ"งเมตรหรอืกว่านั +น ท่านว่าทาํได ้
             ถา้กระทาํการดั "งกล่าวไวใ้นสองวรรคก่อนใกลแ้นวเขตไซร ้ท่านว่าตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามควร เพื"อ
ป้องกนัมใิหด้นิหรอืทรายพงัลงหรอืมใิหนํ้+าหรอืสิ"งโสโครกซมึเขา้ไป 
             มาตรา 1343 หา้มมใิหข้ดุดนิหรอืบรรทุกนํ+าหนกับนที"ดนิเกนิควรจนอาจเป็นเหตุอนัตรายแก่ความอยู่มั "นแหง่
ที"ดนิตดิต่อ เวน้แต่จะจดัการเพยีงพอเพื"อป้องกนัความเสยีหาย 
 
 
 
             มาตรา 1344 รั +ว กาํแพง รั +วตน้ไม ้ค ูซึ"งหมายเขตที"ดนินั +นท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่เจา้ของที"ดนิทั +งสอง
ขา้งเป็นเจา้ของรวมกนั 
             มาตรา 1345 เมื"อรั +วตน้ไม ้หรอืคซูึ"งมไิดใ้ชเ้ป็นทางระบายนํ+าเป็นของเจา้ของที"ดนิทั +งสองขา้งรวมกนั ท่านว่า 
เจา้ของขา้งใดขา้งหนึ"งมสีทิธทิี"จะตดัรั +วตน้ไมห้รอืถมคนูั +นไดถ้งึแนวเขตที"ดนิของตน แต่ตอ้งก่อกาํแพง หรอืทาํรั +วตาม 
แนวเขตนั +น 
             มาตรา 1346 ถา้มตีน้ไมอ้ยู่บนแนวเขตที"ดนิ ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเจา้ของที"ดนิทั +งสองขา้งเป็นเจา้ของ 
ตน้ไมร้วมกนั ดอกผลเป็นของที"ดนิคนละสว่นเสมอกนัและถา้ตดัตน้ลงไซร ้ไมน้ั +นเป็นของเจา้ของที"ดนิคนละสว่นดุจกนั 
             เจา้ของแต่ละฝา่ยจะตอ้งการใหข้ดุหรอืตดัตน้ไมก้ไ็ด ้ค่าใชจ้่ายในการนั +นตอ้งเสยีเท่ากนัทั +งสองฝา่ย แต่ถา้ 
เจา้ของอกีฝา่ยหนึ"งสละสทิธใินตน้ไมไ้ซร ้ฝา่ยที"ตอ้งการขดุหรอืตดัตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายฝา่ยเดยีว ถา้ตน้ไมน้ั +นเป็นหลกัเขต
และจะหาหลกัเขตอื"นไม่เหมาะเหมอืน ท่านว่าฝา่ยหนึ"งฝา่ยใดจะตอ้งการใหข้ดุหรอืตดัไม่ได ้
             มาตรา 1347 เจา้ของที"ดนิอาจตดัรากไมซ้ึ"งรุกเขา้มาจากที"ดนิตดิต่อและเอาไวเ้สยี ถา้กิ"งไมย้ื"นลํ+าเขา้มา เมื"อ
เจา้ของที"ดนิไดบ้อกผูค้รอบครองที"ดนิตดิต่อใหต้ดัภายในเวลาอนัสมควรแลว้ แต่ผูน้ั +นไมต่ดั ท่านว่าเจา้ของที"ดนิตดัเอา
เสยีได ้
             มาตรา 1348 ดอกผลแห่งตน้ไมท้ี"หล่นตามธรรมดาลงในที"ดนิตดิต่อแปลงใด ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเป็น
ดอกผลของที"ดนิแปลงนั +น 
             มาตรา 1349 ที"ดนิแปลงใดมทีี"ดนิแปลงอื"นลอ้มอยู่จนไม่มทีางออกถงึทางสาธารณะไดไ้ซร ้ท่านว่าเจา้ของ
ที"ดนิแปลงนั +นจะผ่านที"ดนิซึ"งลอ้มอยู่ไปสูท่างสาธารณะได ้
             ที"ดนิแปลงใดมทีางออกไดแ้ต่เมื"อตอ้งขา้มสระ บงึ หรอืทะเลหรอืมทีี"ชนัอนัระดบัที"ดนิกบัทางสาธารณะสงูกว่า
กนัมากไซร ้ท่านว่าใหใ้ชค้วามในวรรคตน้บงัคบั 
             ที"และวธิทีาํทางผ่านนั +นตอ้งเลอืกใหพ้อควรแก่ความจาํเป็นของผูม้สีทิธจิะผ่าน กบัทั +งใหค้าํนึงถงึที"ดนิที"ลอ้ม
อยู่ใหเ้สยีหายแต่น้อยที"สดุที"จะเป็นไปไดถ้า้จาํเป็น ผูม้สีทิธจิะผ่านจะสรา้งถนนเป็นทางผ่านกไ็ด ้
             ผูม้สีทิธจิะผ่านตอ้งใชค่้าทดแทนใหแ้ก่เจา้ของที"ดนิที"ลอ้มอยู่เพื"อความเสยีหายอนัเกดิแต่เหตุที"มทีางผ่านนั +น  



ค่าทดแทนนั +นนอกจากค่าเสยีหายเพราะสรา้งถนน ท่านว่าจะกาํหนดเป็นเงนิรายปีกไ็ด ้
             มาตรา 1350 ถา้ที"ดนิแบ่งแยกหรอืแบ่งโอนกนัเป็นเหตุใหแ้ปลงหนึ"งไม่มทีางออกไปสูท่างสาธารณะไซร ้ท่าน
ว่าเจา้ของที"ดนิแปลงนั +นมสีทิธเิรยีกรอ้งเอาทางเดนิตามมาตราก่อนไดเ้ฉพาะบนที"ดนิแปลงที"ไดแ้บ่งแยกหรอืแบ่งโอน
กนัและไม่ตอ้งเสยีค่าทดแทน 
             มาตรา 1351 เจา้ของที"ดนิ เมื"อบอกล่วงหน้าตามสมควรแลว้อาจใชท้ี"ดนิตดิต่อเพยีงที"จาํเป็นในการปลกูสรา้ง 
หรอืซ่อมแซมรั +วกาํแพง หรอืโรงเรอืนตรงหรอืใกลแ้นวเขตของตน แต่จะเขา้ไปในเรอืนที"อยูข่องเพื"อนบา้นขา้งเคยีง 
ไม่ไดเ้วน้แต่ไดร้บัความยนิยอม 
             ถา้ไดก่้อความเสยีหายใหเ้กดิขึ+นไซร ้ท่านว่าเพื"อนบา้นขา้งเคยีงจะเรยีกเอาค่าทดแทนกไ็ด ้
             มาตรา 1352 ท่านว่าถา้เจา้ของที"ดนิไดร้บัค่าทดแทนตามสมควรแลว้ตอ้งยอมใหผู้อ้ื"นวางท่อนํ+า ท่อระบายนํ+า 
สายไฟฟ้า หรอืสิ"งอื"นซึ"งคลา้ยกนัผ่านที"ดนิของตน เพื"อประโยชน์แก่ที"ดนิตดิต่อ ซึ"งถา้ไม่ยอมใหผ่้านกไ็มม่ทีางจะวาง
ได ้ 
หรอืถา้จะวางไดก้เ็ปลอืงเงนิมากเกนิควร แต่เจา้ของที"ดนิอาจใหย้กเอาประโยชน์ของตนขึ+นพจิารณาดว้ย 
             เมื"อมเีหตุผลพเิศษ ถา้จะตอ้งวางเหนือพื+นดนิไซร ้ท่านว่าเจา้ของที"ดนิอาจเรยีกใหซ้ื+อที"ดนิของตนบางสว่น
ตามควรที"จะใชใ้นการนั +น โดยราคาคุม้ค่าที"ดนิและค่าทดแทนความเสยีหาย ซึ"งอาจมเีพราะการขายนั +นดว้ย 
             ถา้พฤตกิารณ์เปลี"ยนไป เจา้ของที"ดนิอาจเรยีกใหย้า้ยถอนสิ"งที"วางนั +นไปไว ้ณ สว่นอื"นแห่งที"ดนิของตน
ตามแต่จะเหมาะแก่ประโยชน์แห่งเจา้ของที"ดนิ 
             ค่ายา้ยถอนนั +นเจา้ของที"ดนิตดิต่อเป็นผูเ้สยี แต่ถา้มพีฤตกิารณ์พเิศษไซรท้่านว่าจะใหเ้จา้ของที"ดนิอกีฝา่ย
หนึ"งชว่ยเสยีค่ายา้นถอนตามสว่นอนัควรกไ็ด ้
             มาตรา 1353 บุคคลอาจพาปศุสตัวข์องตนผ่านหรอืเขา้ไปในที"ดนิของผูอ้ื"นซึ"งมไิดก้ั +นเพื"อไปเลี+ยง และอาจเขา้
ไปเอานํ+าในบ่อหรอืสระในที"เช่นว่านั +นมาใชไ้ด ้เวน้แต่ที"ดนิเป็นที"เพาะปลกู หรอืเตรยีมเพื"อเพาะปลกูหว่าน หรอืมธีญั
ชาตขิึ+นอยู่แลว้แต่ท่านว่าเจา้ของที"ดนิย่อมหา้มไดเ้สมอ 
             มาตรา 1354 ถา้มจีารตีประเพณีแห่งทอ้งถิ"นใหท้าํได ้และถา้เจา้ของไม่หา้ม บุคคลอาจเขา้ไปในที"ปา่ ที"
ดง หรอืในที"มหีญา้เลี+ยงสตัวซ์ึ"งเป็นที"ดนิของผูอ้ื"นเพื"อเกบ็ฟืน หรอืผลไมป้า่ ผกั เหด็ และสิ"งเช่นกนั 
             มาตรา 1355 เจา้ของที"ดนิรมิทางนํ+า หรอืมทีางนํ+าผ่าน ไม่มสีทิธจิะชกัเอานํ+าไวก้นิเกนิกว่าที"จาํเป็นแก่
ประโยชน์ของตนตามควร ใหเ้ป็นเหตุเสื"อมเสยีแก่ที"ดนิแปลงอื"นซึ"งอยู่ตามทางนํ+านั +น 
 

หมวด 3 
กรรมสิทธิ8 รวม 

------- 
 

             มาตรา 1356 ถา้ทรพัยส์นิเป็นของบุคคลหลายคนรวมกนัท่านใหใ้ชบ้ทบญัญตัใินหมวดนี+บงัคบั เวน้แต่จะมี
กฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื"น 
             มาตรา 1357 ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าผูเ้ป็นเจา้ของรวมกนัมสีว่นเท่ากนั 
             มาตรา 1358 ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเจา้ของรวมมสีทิธจิดัการทรพัยส์นิรวมกนั 
             ในเรื"องจดัการตามธรรมดา ท่านว่าพงึตกลงโดยคะแนนขา้งมากแห่งเจา้ของรวม แต่เจา้ของรวมคนหนึ"งๆ  
อาจทาํสิ"งใดสิ"งหนึ"งในทางจดัการตามธรรมดาได ้เวน้แต่ฝา่ยขา้งมากไดต้กลงไวเ้ป็นอย่างอื"น แต่เจา้ของรวม 
คนหนึ"ง ๆ อาจทาํการเพื"อรกัษาทรพัยส์นิไดเ้สมอ 
             ในเรื"องจดัการอนัเป็นสารสาํคญั ท่านว่าตอ้งตกลงกนัโดยคะแนนขา้งมากแห่งเจา้ของรวม และคะแนนขา้ง
มากนั +นตอ้งมสีว่นไม่ตํ"ากวา่ครึ"งหนึ"งแห่งค่าทรพัยส์นิ 



             การเปลี"ยนแปลงวตัถุที"ประสงคน์ั +น ท่านว่าจะตกลงกนัไดก้แ็ต่เมื"อเจา้ของรวมเหน็ชอบทุกคน 
             มาตรา 1359 เจา้ของรวมคนหนึ"ง ๆ อาจใชส้ทิธอินัเกดิแต่กรรมสทิธิ Nครอบไปถงึทรพัยส์นิทั +งหมดเพื"อต่อสู้
บุคคลภายนอก แต่ในการเรยีกรอ้งเอาทรพัยส์นิคนืนั +น ท่านว่าตอ้งอยู่ในบงัคบัแห่งเงื"อนไขที"ระบไุวใ้นมาตรา 302 แหง่
ประมวลกฎหมายนี+ 
             มาตรา 1360 เจา้ของรวมคนหนึ"งๆ มสีทิธใิชท้รพัยส์นิไดแ้ต่การใชน้ั +นตอ้งไมข่ดัต่อสทิธแิห่งเจา้ของรวมคน
อื"นๆ 
             ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเจา้ของรวมคนหนึ"ง ๆ มสีทิธไิดด้อกผลตามสว่นของตนที"มใีนทรพัยส์นินั +น 
             มาตรา 1361 เจา้ของรวมคนหนึ"งๆ จะจาํหน่ายสว่นของตนหรอืจาํนอง หรอืก่อใหเ้กดิภารตดิพนักไ็ด ้
             แต่ตวัทรพัยส์นินั +นจะจาํหน่าย จาํนํา จาํนอง หรอืก่อใหเ้กดิภารตดิพนัได ้กแ็ต่ดว้ยความยนิยอมแห่งเจา้ของ
รวมทุกคน 
             ถา้เจา้ของรวมคนใดจาํหน่าย จาํนํา จาํนอง หรอืก่อใหเ้กดิภารตดิพนัทรพัยส์นิโดยมไิดร้บัความยนิยอมแห่ง 
เจา้ของรวมทุกคน แต่ภายหลงัเจา้ของรวมคนนั +นไดเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิแต่ผูเ้ดยีวไซร ้ท่านว่านิตกิรรมนั +นเป็นอนั
สมบรูณ์ 
             มาตรา 1362 เจา้ของรวมคนหนึ"งๆ จาํตอ้งช่วยเจา้ของรวมคนอื"น ๆ  ตามสว่นของตนในการออกค่าจดัการ  
ค่าภาษอีากร และค่ารกัษา กบัทั +งค่าใชท้รพัยส์นิรวมกนัดว้ย 
 
 
             มาตรา 1363 เจา้ของรวมคนหนึ"งๆ มสีทิธเิรยีกใหแ้บง่ทรพัยส์นิไดเ้วน้แต่จะมนิีตกิรรมขดัอยู ่หรอืถา้วตัถุที"
ประสงคท์ี"เป็นเจา้ของรวมกนันั +นมลีกัษณะเป็นการถาวร กเ็รยีกใหแ้บง่ไมไ่ด ้
             สทิธเิรยีกใหแ้บ่งทรพัยส์นินั +น ท่านว่าจะตดัโดยนิตกิรรมเกนิคราวละสบิปีไม่ได ้
             ท่านว่าเจา้ของรวมจะเรยีกใหแ้บ่งทรพัยส์นิในเวลาที"ไม่เป็นโอกาสอนัควรไม่ได ้
             มาตรา 1364 การแบง่ทรพัยส์นิพงึกระทาํโดยแบง่ทรพัยส์นินั +นเองระหว่างเจา้ของรวม หรอืโดยขายทรพัยส์นิ
แลว้เอาเงนิที"ขายไดแ้บ่งกนั 
             ถา้เจา้ของรวมไม่ตกลงกนัว่าจะแบ่งทรพัยส์นิอย่างไรไซร ้เมื"อเจา้ของรวมคนหนึ"งคนใดขอ ศาลอาจสั "งใหเ้อา 
ทรพัยส์นินั +นออกแบ่งถา้สว่นที"แบ่งใหไ้ม่เท่ากนัไซร ้จะสั "งใหท้ดแทนกนัเป็นเงนิกไ็ด ้ถา้การแบ่งเช่นว่านี+ไม่อาจทาํได้
หรอืจะเสยีหายมากนกักด็ ีศาลจะสั "งใหข้ายโดยประมลูราคากนัระหว่างเจา้ของรวมหรอืขายทอดตลาดกไ็ด ้
             มาตรา 1365 ถา้เจา้ของรวมตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนัต่อบุคคลภายนอกในหนี+อนัเกี"ยวกบัทรพัยส์นิรวม หรอืใน
หนี+ซึ"งไดก่้อขึ+นใหม่เพื"อชาํระหนี+เดมิดั "งว่านั +นกด็ใีนเวลาแบ่ง เจา้ของรวมคนหนึ"งๆ จะเรยีกใหเ้อาทรพัยส์นิรวมนั +นชาํระ
หนี+เสยีก่อนหรอืใหเ้อาเป็นประกนักไ็ด ้
             ถา้เจา้ของรวมคนหนึ"งตอ้งรบัผดิชอบต่อเจา้ของรวมคนอื"นในหนี+ซึ"งเกดิจากการเป็นเจา้ของรวม หรอืในหนี+
ซึ"งไดก่้อขึ+นใหม่เพื"อชาํระหนี+เดมิดั "งว่านั +นกด็ใีนเวลาแบง่ เจา้ของรวมผูเ้ป็นเจา้หนี+จะเรยีกใหเ้อาสว่นซึ"งจะไดแ้ก่ลกูหนี+
ของตน   ในทรพัยส์นิรวมนั +นชาํระหนี+เสยีก่อน หรอืใหเ้อาเป็นประกนักไ็ด ้
             สทิธทิี"กล่าวมาขา้งตน้นี+อาจใชแ้ก่ผูร้บัโอน หรอืผูม้กีรรมสทิธิ Nในสว่นของเจา้ของรวมนั +น 
             ถา้จาํเป็นจะตอ้งขยายทรพัยส์นิรวมไซร ้ท่านใหนํ้าบทบญัญตัมิาตราก่อนมาใชบ้งัคบั 
             มาตรา 1366 เจา้ของรวมคนหนึ"งๆ ตอ้งรบัผดิตามสว่นของตนเช่นเดยีวกบัผูข้ายในทรพัยส์นิซึ"งเจา้ของรวม
คนอื"นๆ ไดร้บัไปในการแบ่ง 
 
 



ลกัษณะ 3 
ครอบครอง 

------- 
 

             มาตรา 1367 บุคคลใดยดึถอืทรพัยส์นิโดยเจตนาจะยดึถอืเพื"อตน ท่านว่าบุคคลนั +นไดซ้ึ"งสทิธคิรอบครอง 
             มาตรา 1368 บุคคลอาจไดม้าซึ"งสทิธคิรอบครองโดยผูอ้ื"นยดึถอืไวใ้ห ้
             มาตรา 1369 บุคคลใดยดึถอืทรพัยส์นิไว ้ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าบุคคลนั +นยดึถอืเพื"อตน 
             มาตรา 1370 ผูค้รอบครองนั +น ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าครอบครองโดยสจุรติ โดยความสงบและโดย
เปิดเผย 
             มาตรา 1371 ถา้พสิจูน์ไดว้่าบุคคลใดครอบครองทรพัยส์นิเดยีวกนัสองคราว ท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า
บุคคลนั +นไดค้รอบครองตดิต่อกนัตลอดเวลา 
             มาตรา 1372 สทิธซิึ"งผูค้รอบครองใชใ้นทรพัยส์นิที"ครอบครองนั +นท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเป็นสทิธซิึ"งผู้
ครอบครองมตีามกฎหมาย 
             มาตรา 1373 ถา้ทรพัยส์นิเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี"ไดจ้ดไวใ้นทะเบยีนที"ดนิท่านใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าบุคคลผู้
มชีื"อในทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธคิรอบครอง 
 
 
 
             มาตรา 1374 ถา้ผูค้รอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรพัยส์นิเพราะมผีูส้อดเขา้เกี"ยวขอ้งโดยมชิอบ
ดว้ยกฎหมายไซร ้ท่านว่าผูค้รอบครองมสีทิธจิะใหป้ลดเปลื+องการรบกวนนั +นได ้ถา้เป็นที"น่าวติกว่าจะยงัมกีารรบกวน
อกี ผูค้รอบครอง จะขอต่อศาลใหส้ั "งหา้มกไ็ด ้
             การฟ้องคดเีพื"อปลดเปลื+องการรบกวนนั +น ท่านว่าตอ้งฟ้องภายในปีหนึ"งนบัแต่เวลาถกูรบกวน 
             มาตรา 1375 ถา้ผูค้รอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมชิอบดว้ยกฎหมายไซร ้ท่านว่าผูค้รอบครองมสีทิธิ
จะไดค้นืซึ"งการครอบครองเวน้แต่อกีฝา่ยหนึ"งมสีทิธเิหนือทรพัยส์นิดกีว่าซึ"งจะเป็นเหตุใหเ้รยีกคนืจากผูค้รอบครองได ้
             การฟ้องคดเีพื"อเอาคนืซึ"งการครอบครองนั +น ท่านว่าตอ้งฟ้องภายในปีหนึ"งนบัแต่เวลาถูกแยง่การครอบครอง 
             มาตรา 1376 ถา้จะตอ้งสง่ทรพัยส์นิคนืแก่บุคคลผูม้สีทิธเิอาคนืไซรท้่านใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 412 ถงึ 418 
 แห่งประมวลกฎหมายนี+วา่ดว้ยลาภมคิวรไดม้าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
             มาตรา 1377 ถา้ผูค้รอบครองสละเจตนาครอบครอง หรอืไมย่ดึถอืทรพัยส์นิต่อไปไซร ้การครอบครองย่อม 
สดุสิ+นลง 
             ถา้เหตุอนัมสีภาพเป็นเหตุชั "วคราวมมีาขดัขวางมใิหผู้ค้รอบครองยดึถอืทรพัยส์นิไซร ้ท่านว่าการครอบครอง
ไม่สดุสิ+นลง 
             มาตรา 1378 การโอนไปซึ"งการครอบครองนั +นย่อมทาํไดโ้ดยสง่มอบทรพัยส์นิที"ครอบครอง 
             มาตรา 1379 ถา้ผูร้บัโอนหรอืผูแ้ทนยดึถอืทรพัยส์นิอยู่แลว้ท่านว่าการโอนไปซึ"งการครอบครองจะทาํเพยีง
แสดงเจตนากไ็ด ้
             มาตรา 1380 การโอนไปซึ"งการครอบครองย่อมเป็นผล แมผู้โ้อนยงัยดึถอืทรพัยส์นิอยู่ ถา้ผูโ้อนแสดงเจตนา
ว่าต่อไปจะยดึถอืทรพัยส์นินั +นแทนผูร้บัโอน 
             ถา้ทรพัยส์นินั +นผูแ้ทนของผูโ้อนยดึถอือยู ่การโอนไปซึ"งการครอบครองจะทาํโดยผูโ้อนสั "งผูแ้ทนว่า ต่อไปให้
ยดึถอืทรพัยส์นิไวแ้ทนผูร้บัโอนกไ็ด ้



             มาตรา 1381 บุคคลใดยดึถอืทรพัยส์นิอยูใ่นฐานะเป็นผูแ้ทนผูค้รอบครองบุคคลนั +นจะเปลี"ยนลกัษณะแหง่การ
ยดึถอืได ้กแ็ต่โดยบอกกล่าวไปยงัผูค้รอบครองว่าไม่เจตนาจะยดึถอืทรพัยส์นิแทนผูค้รอบครองต่อไป หรอืตนเองเป็นผู้
ครอบครองโดยสจุรติอาศยัอาํนาจใหม่อนัไดจ้ากบุคคลภายนอก 
             มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรพัยส์นิของผูอ้ื"นไวโ้ดยความสงบและโดยเปิดเผยดว้ยเจตนาเป็น
เจา้ของ ถา้เป็นอสงัหารมิทรพัยไ์ดค้รอบครองตดิต่อกนัเป็นเวลาสบิปี ถา้เป็นสงัหารมิทรพัยไ์ดค้รอบครองตดิต่อกนัเป็น
เวลา 
หา้ปีไซรท้่านว่าบุคคลนั +นไดก้รรมสทิธิ N 
             มาตรา 1383 ทรพัยส์นิอนัไดม้าโดยการกระทาํผดินั +น ท่านว่าผูก้ระทาํผดิหรอืผูร้บัโอนไม่สจุรติจะได้
กรรมสทิธิ Nโดยอายุความกแ็ต่เมื"อพน้กาํหนดอายุความอาญาหรอืพน้เวลาที"กาํหนดไวใ้นมาตราก่อน ถา้กาํหนดไหนยาว
กว่า ท่านใหใ้ชก้าํหนดนั +น 
             มาตรา 1384 ถา้ผูค้รอบครองขาดยดึถอืทรพัยส์นิโดยไม่สมคัรและไดค้นืภายในเวลาปีหนึ"งนบัแต่วนัขาด
ยดึถอื หรอืไดค้นืโดยฟ้องคดภีายในกาํหนดนั +นไซรท้่านมใิหถ้อืวา่การครอบครองสะดุดหยุดลง 
             มาตรา 1385 ถา้โอนการครอบครองแก่กนั ผูร้บัโอนจะนบัเวลาซึ"งผูโ้อนครอบครองอยูก่่อนนั +นรวมเขา้กบั
เวลาครอบครองของตนกไ็ดถ้า้ผูร้บัโอนนบัรวมเช่นนั +น และถา้มขีอ้บกพร่องในระหว่างครอบครองของผูโ้อนไซร ้ท่านว่า 
ขอ้บกพร่องนั +นอาจยกขึ+นเป็นขอ้ต่อสูผู้ร้บัโอนได ้
             มาตรา 1386 บทบญัญตัวิ่าดว้ยอายุความในประมวลกฎหมายนี+ท่านใหใ้ชบ้งัคบัในเรื"องอายุความไดส้ทิธอินั
กล่าวไวใ้นลกัษณะนี+โดยอนุโลม 
 

 
 

ลกัษณะ 4 
ภารจาํยอม 

------- 
 

             มาตรา 1387 อสงัหารมิทรพัยอ์าจตอ้งตกอยูใ่นภารจาํยอมอนัเป็นเหตุใหเ้จา้ของตอ้งยอมรบักรรมบางอย่าง
ซึ"งกระทบถงึทรพัยส์นิของตนหรอืตอ้งงดเวน้การใชส้ทิธบิางอยา่งอนัมอียูใ่นกรรมสทิธิ Nทรพัยส์นินั +นเพื"อประโยชน์แก่
อสงัหารมิทรพัยอ์ื"น 
             มาตรา 1388 เจา้ของสามยทรพัยไ์มม่สีทิธทิาํการเปลี"ยนแปลงในภารยทรพัยห์รอืในสามยทรพัยซ์ึ"งทาํใหเ้กดิ
ภาระเพิ"มขึ+นแก่ภารยทรพัย ์
             มาตรา 1389 ถา้ความตอ้งการแหง่เจา้ของสามยทรพัยเ์ปลี"ยนแปลงไปท่านว่าความเปลี"ยนแปลงนั +นไม่ให้
สทิธแิกเ้จา้ของสมายทรพัยท์ี"จะทาํใหเ้กดิภาระเพิ"มขึ+นแก่ภารยทรพัยไ์ด ้
             มาตรา 1390 ท่านมใิหเ้จา้ของภารยทรพัยป์ระกอบกรรมใดๆ อนัจะเป็นเหตุใหป้ระโยชน์แห่งภารจาํยอมลด
ไปหรอืเสื"อมความสะดวก 
             มาตรา 1391 เจา้ของสามยทรพัยม์สีทิธทิาํการทุกอยา่งอนัจาํเป็นเพื"อรกัษาและใชภ้ารจาํยอม แต่ตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายของตนเอง ในการนี+เจา้ของสามยทรพัยจ์ะก่อใหเ้กดิความเสยีหาแก่ภารยทรพัยไ์ดก้แ็ต่น้อยที"สดุตาม
พฤตกิารณ์ 
             เจา้ของสามยทรพัยต์อ้งเสยีค่าใชจ้่ายของตนเองรกัษาซ่อมแซมการที"ไดท้าํไปแลว้ใหเ้ป็นไปดว้ยด ีแต่ถา้
เจา้ของภารยทรพัยไ์ดร้บัประโยชน์ดว้ยไซร ้ท่านว่าตอ้งออกค่าใชจ้่ายตามสว่นแห่งประโยชน์ที"ไดร้บั 



             มาตรา 1392 ถา้ภารจาํยอมแตะตอ้งเพยีงสว่นหนึ"งแห่งภารยทรพัยเ์จา้ของทรพัยน์ั +นอาจเรยีกใหย้า้ยไปยงั
สว่นอื"นกไ็ด ้แต่ตอ้งแสดงไดว้า่การยา้ยนั +นเป็นประโยชน์แก่ตนและรบัเสยีค่าใชจ้่าย ทั +งนี+ตอ้งไมท่าํใหค้วามสะดวกของ
เจา้ของสามยทรพัยล์ดน้อยลง 
             มาตรา 1393 ถา้มไิดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื"นในนิตกิรรมอนัก่อใหเ้กดิภารจาํยอมไซร ้ท่านว่าภารจาํยอมย่อม
ตดิไปกบัสามยทรพัยซ์ึ"งไดจ้าํหน่าย หรอืตกไปในบงัคบัแหง่สทิธอิื"น 
             ท่านว่าจะจาํหน่าย หรอืทาํใหภ้ารจาํยอมตกไปในบงัคบัแหง่สทิธอิื"นต่างหากจากสามยทรพัยไ์ม่ได ้
             มาตรา 1394 ถา้มกีารแบ่งแยกภารยทรพัย ์ท่านว่าภารจาํยอมยงัคงมอียู่ทุกสว่นที"แยกออก แต่ถา้ในสว่นใด
ภารจาํยอมนั +นไม่ใชแ้ละใชไ้ม่ไดต้ามรปูการทา่นว่าเจา้ของสว่นนั +นจะเรยีกใหพ้น้จากภารจาํยอมกไ็ด ้
             มาตรา 1395 ถา้มกีารแบ่งแยกสามยทรพัย ์ท่านว่าภารจาํยอมยงัคงมอียู่เพื"อประโยชน์แก่ทุกสว่นที"แยกออก
นั +น แต่ถา้ภารจาํยอมนั +นไม่ใชแ้ละใชไ้ม่ไดต้ามรปูการเพื"อประโยชน์แก่สว่นใดไซร ้ท่านว่าเจา้ของภารยทรพัยจ์ะเรยีกให้
พน้จากภารจาํยอมอนัเกี"ยวกบัทรพัยส์ว่นนั +นกไ็ด ้
             มาตรา 1396 ภารจาํยอมซึ"งเจา้ของรวมแหง่สามยทรพัยค์นหนึ"งไดม้าหรอืใชอ้ยู่นั +น ท่านใหถ้อืว่าเจา้ของรวม
ไดม้าหรอืใชอ้ยู่ดว้ยกนัทุกคน 
             มาตรา 1397 ถา้ภารยทรพัยห์รอืสามยทรพัยส์ลายไปทั +งหมดท่านว่าภารจาํยอมสิ+นไป 
             มาตรา 1398 ถา้ภารยทรพัยแ์ละสามยทรพัยต์กเป็นของเจา้ของคนเดยีวกนั ท่านว่าเจา้ของจะใหเ้พกิถอน
การจดทะเบยีนภารจาํยอมกไ็ด ้แต่ถา้ยงัมไิดเ้พกิถอนทะเบยีนไซร ้ภารจาํยอมยงัคงมอียู่ในสว่นบุคคลภายนอก 
             มาตรา 1399 ภารจาํยอมนั +น ถา้มไิดใ้ชส้บิปี ท่านว่าย่อมสิ+นไป 
             มาตรา 1340 ถา้ภารจาํยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรพัยไ์ซร ้ท่านว่าภารจาํยอมนั +นสิ+นไป แต่ถา้ความ
เป็นไปมทีางใหก้ลบัใชภ้ารจาํยอมไดไ้ซร ้ท่านว่าภารจาํยอมนั +นกลบัมขีึ+นอกี แต่ตอ้งยงัไม่พน้อายุความที"ระบุไวใ้น
มาตราก่อน 
 
 
             ถา้ภารจาํยอมยงัเป็นประโยชน์แก่สามยทรพัยอ์ยู่บา้ง แต่เมื"อเทยีบกบัภาระอนัตกอยูแ่ก่ภารยทรพัยแ์ลว้  
ประโยชน์นั +นน้อยนกัไซร ้ท่านวา่เจา้ของภารยทรพัยจ์ะขอใหพ้น้จากภารจาํยอมทั +งหมด หรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้แต่ตอ้งใช ้
ค่าทดแทน 
             มาตรา 1401 ภารจาํยอมอาจไดม้าโดยอายุความ ท่านใหนํ้าบทบญัญตัวิ่าดว้ยอายุความไดส้ทิธอินักล่าวไวใ้น
ลกัษณะ 3 แห่งบรรพนี+มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

ลกัษณะ 5 
อาศยั 
------- 

 
             มาตรา 1402 บุคคลใดไดร้บัสทิธอิาศยัในโรงเรอืน บคุคลนั +นย่อมมสีทิธอิยูใ่นโรงเรอืนนั +นโดยไม่ตอ้งเสยีค่า
เช่า 
             มาตรา 1403 สทิธอิาศยันั +น ทานว่าจะก่อใหเ้กดิโดยมกีาํหนดเวลาหรอืตลอดชวีติของผูอ้าศยักไ็ด ้
             ถา้ไมม่กีาํหนดเวลา ท่านว่าสทิธนิั +นจะเลกิเสยีในเวลาใดๆ กไ็ดแ้ต่ตอ้งบอกล่วงหน้าแก่ผูอ้าศยัตามสมควร 
             ถา้ใหส้ทิธอิาศยัโดยมกีาํหนดเวลา กาํหนดนั +นท่านมใิหเ้กนิสามสบิปีถา้กาํหนดไวน้านกว่านั +น ใหล้ดลงมา
เป็นสามสบิปี การใหส้ทิธอิาศยัจะต่ออายุกไ็ดแ้ต่ตอ้งกาํหนดเวลาไม่เกนิสามสบิปีนบัแต่วนัทาํต่อ 
             มาตรา 1404 สทิธอิาศยันั +นจะโอนกนัไมไ่ดแ้มโ้ดยทางมรดก 



             มาตรา 1405 สทิธอิาศยันั +นถา้มไิดจ้าํกดัไวช้ดัแจง้ว่าใหเ้พื"อประโยชน์แก่ผูอ้าศยัเฉพาะตวัไซร ้บุคคลใน
ครอบครวัและในครวัเรอืนของผูอ้าศยัจะอยู่ดว้ยกไ็ด ้
             มาตรา 1406 ถา้ผูใ้หอ้าศยัมไิดห้า้มไวช้ดัแจง้ ผูอ้าศยัจะเกบ็เอาดอกผลธรรมดาหรอืผลแห่งที"ดนิ มาใชเ้พยีง
ที"จาํเป็นแก่ความตอ้งการของครวัเรอืนกไ็ด ้
             มาตรา 1407 ผูใ้หอ้าศยัไมจ่าํตอ้งบาํรุงรกัษาทรพัยส์นิใหอ้ยูใ่นความซ่อมแซมอนัด ี
             ผูอ้าศยัจะเรยีกใหช้ดใชค่้าใชจ้่าย ซึ"งไดอ้อกไปในการทาํใหท้รพัยส์นิดขีึ+นหาไดไ้ม ่
             มาตรา 1408 เมื"อสทิธอิาศยัสิ+นลง ผูอ้าศยัตอ้งสง่ทรพัยส์นิคนืแก่ผูใ้หอ้าศยั 
             มาตรา 1409 ท่านใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายนี+ว่าดว้ยหน้าที"และความรบัผดิของผูเ้ช่าอนักล่าวไว้
ในมาตรา 552 ถงึ 555,มาตรา 558,562  และ 563 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

ลกัษณะ 6 
สิทธิเหนือพื<นดิน 

------- 
 

             มาตรา 1410 เจา้ของที"ดนิอาจก่อใหเ้กดิสทิธเิหนือพื+นดนิเป็นคุณแก่บุคคลอื"น โดยใหบุ้คคลนั +นมสีทิธเิป็น
เจา้ของโรงเรอืน สิ"งปลกูสรา้ง หรอืสิ"งเพาะปลกู บนดนิหรอืใตด้นินั +น 
             มาตรา 1411 ถา้มไิดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื"นในนิตกิรรมอนัก่อใหเ้กดิสทิธเิหนือพื+นดนิไซร ้ท่านว่าสทิธนิั +น
อาจโอนไดแ้ละรบัมรดกกนัได ้
 
 
 
 
             มาตรา 1412 สทิธเิหนือพื+นดนินั +นจะก่อใหเ้กดิโดยมกีาํหนดเวลาหรอืตลอดชวีติเจา้ของที"ดนิ หรอืตลอดชวีติ 
ผูท้รงสทิธเิหนือพื+นดนินั +นกไ็ด ้
             ถา้ก่อใหเ้กดิสทิธพิื+นดนิโดยมกีาํหนดเวลาไซร ้ท่านใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 1403 วรรค 3 มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
             มาตรา 1413 ถา้สทิธเิหนือพื+นดนินั +นไมม่กีาํหนดเวลาไซรท้่านว่าคู่กรณีฝา่ยใดจะบอกเลกิเสยีในเวลาใดก็
ได ้แต่ตอ้งบอกล่วงหน้าแก่อกีฝา่ยหนึ"งตามสมควร ถา้มค่ีาเช่าซึ"งจาํตอ้งใหแ้ก่กนัไซร ้ท่านว่าตอ้งบอกล่วงหน้าปี
หนึ"ง หรอืใหค่้าเช่าปีหนึ"ง 
             มาตรา 1414 ถา้ผูท้รงสทิธเิหนือพื+นดนิละเลยไม่ปฏบิตัติามเงื"อนไขอนัเป็นสารสาํคญัซึ"งระบุไวใ้นนิตกิรรม
ก่อตั +งสทิธนิั +นกด็ ีหรอืถา้มค่ีาเชา่ซึ"งจะตอ้งใหแ้ก่กนั แต่ผูท้รงสทิธเิหนือพื+นดนิละเลยไมช่าํระถงึสองปีตดิๆ กนักด็ ีท่าน
ว่าคู่กรณีอกีฝา่ยหนึ"งจะบอกเลกิสทิธเิหนือพื+นดนิกไ็ด ้
             มาตรา 1415 สทิธเิหนือพื+นดนิไม่สิ+นไปโดยเหตุที"โรงเรอืนสิ"งปลกูสรา้งหรอืสิ"งเพาะปลกูสลายไป แมก้าร
สลายนั +นจะเป็นเพราะเหตุสดุวสิยั 
             มาตรา 1416 เมื"อสทิธเิหนือพื+นดนิสิ+นไป ผูท้รงสทิธจิะรื+อถอนโรงเรอืนสิ"งปลกูสรา้ง สิ"งเพาะปลกูของตนไปก็
ได ้แต่ตอ้งทาํใหท้ี"ดนิเป็นตามเดมิ 
             แต่ถา้เจา้ของที"ดนิจะไมย่อมใหร้ื+อถอนไป และบอกเจตนาจะซื+อตามราคาทอ้งตลาดไซร ้ท่าน
ว่าผูท้รงสทิธเิหนือพื+นดนิจะไมย่อมขายไมไ่ดเ้วน้แต่จะมเีหตุอนัสมควร 
 



 
ลกัษณะ 7 

สิทธิเกบ็กิน 
------- 

 
             มาตรา 1417 อสงัหารมิทรพัยอ์าจตอ้งตกอยูใ่นบงัคบัสทิธเิกบ็กนิอนัเป็นเหตุใหผู้ท้รงสทิธนิั +นมสีทิธ ิ
ครอบครอง  ใช ้และถอืเอาซึ"งประโยชน์แห่งทรพัยส์นินั +น 
             ผูท้รงสทิธเิกบ็กนิมอีาํนาจจดัการทรพัยส์นิ 
             ผูท้รงสทิธเิกบ็กนิในปา่ไม ้เหมอืงแร่ หรอืที"ขดุหนิ มสีทิธทิาํการแสวงประโยชน์จากปา่ไม ้เหมอืงแร่ หรอืที"ขดุ
หนินั +น 
             มาตรา 1418 สทิธเิกบ็กนินั +น จะก่อใหเ้กดิโดยมกีาํหนดเวลาหรอืตลอดชวีติแห่งผูท้รงสทิธกิไ็ด ้
             ถา้ไมม่กีาํหนดเวลา ท่านในสนันิษฐานไวก่้อนว่าสทิธเิกบ็กนิมอียู่ตลอดชวีติผูท้รงสทิธกิไ็ด ้
             ถา้ผูท้รงสทิธเิกบ็กนิถงึแก่ความตาย ท่านว่าสทิธนิั +นย่อมสิ+นไปเสมอ 
               มาตรา 1419 ถ้าทรัพย์สนิสลายไปโดยไมไ่ด้คา่ทดแทนไซร้ ทา่นวา่เจ้าของไมจํ่าต้องทําให้คืนด ีแตถ้่าเจ้าของทํา
ให้ทรัพย์สนิคืนดีขึ นเพียงใด ทา่นวา่สทิธิเก็บกินก็กลบัมีขึ นเพียงนั น 
                ถ้าได้คา่ทดแทนไซร้ ทา่นวา่เจ้าของหรือผู้ทรงสทิธิเก็บกิน ต้องทําให้ทรัพย์สนิคืนดีเพียงที สามารถทําได้ตาม
จํานวนเงินคา่ทดแทนที ได้รับและสทิธิเก็บกินกลบัมีขึ นเพียงที ทรัพย์สนิกลบัคืนด ีแตถ้่าพ้นวิสยัที จะทําให้กลบัคืนดีได้ สทิธิ
เก็บกินก็เป็นอนัสิ นไป และคา่ทดแทนนั นต้องแบง่กนัระหวา่งเจ้าของทรัพย์สนิ และผู้ทรงสทิธิเก็บกินตามสว่นแหง่ความ
เสยีหายของตน 
             วิธีนี ให้ใช้บงัคบัโดยอนโุลมถึงกรณีซึ งทรัพย์สนิถกูบงัคบัซื อ และกรณีซึ งทรัพย์สนิสลายไปแตบ่างสว่น หรือการทํา
ให้คืนดีนั นพ้นวิสยัในบางสว่น 
             มาตรา 1420 เมื อสทิธิเก็บกินสิ นลง ผู้ทรงสทิธิต้องสง่ทรัพย์สนิคืนแก่เจ้าของ 
             ถ้าทรัพย์สนิสลายไป หรือเสื อมราคาลง ผู้ทรงสทิธิเก็บกินต้องรับผิดเว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ความเสยีหานั นมิได้
เกิดขึ นเพราะความผิดของตน 
             ถ้าผู้ทรงสทิธิเก็บกินใช้ทรัพย์สนิสิ นเปลอืงไปโดยมิชอบ ทา่นวา่ต้องทําให้มีมาแทน 
             ถ้าทรัพย์สนิเสื อมราคาเพราะการใช้ตามควรไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรงสทิธิเก็บกินไมจํ่าเป็นต้องให้คา่ทดแทน 
             มาตรา 1421 ในการใช้สทิธิเก็บกินนั น ผู้ทรงสทิธิต้องรักษาทรัพย์สนิเสมอกบัที วิญUชูนพงึรักษาทรัพย์สนิของ
ตนเอง 
             มาตรา 1422 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื นในนิติกรรมอนัก่อให้เกิดสทิธิเก็บกินไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรงสทิธินั นจะโอน
การใช้สทิธิของตนให้บคุคลภายนอกก็ได้ในกรณีเช่นนั นเจ้าของทรัพย์สนิอาจฟ้องร้องผู้ รับโอนโดยตรง 
             มาตรา 1423 เจ้าของทรัพย์สนิจะคดัค้านมใิห้ใช้ทรัพย์สนิในทางอนัมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือมิสมควรก็ได้ 
             ถ้าเจ้าของพิสจูน์ได้วา่สทิธิของตนตกอยูใ่นภยนัตราย ทา่นวา่จะเรียกให้ผู้ทรงสทิธิเก็บกินหาประกนัให้ก็ได้ เว้นแต่
ในกรณีซึ งผู้ให้ทรัพย์สนิสงวนสทิธิเก็บกินในทรัพย์สนินั นไว้เพื อตนเอง 
             ถ้าผู้ทรงสทิธิเก็บกินละเลยไมห่าประกนัมาให้ภายในเวลาอนัสมควรซึ งกําหนดให้เพื อการนั น หรือถ้าผู้ทรงสทิธิ
เก็บกินมินําพาตอ่คาํคดัค้านแหง่เจ้าของยงัคงใช้ทรัพย์สนินั นในทางอนัมชิอบด้วยกฎหมาย หรือมิสมควรไซร้ทา่นวา่ศาล



จะตั งผู้ รักษาทรัพย์เพื อจดัการทรัพย์สนิแทนผู้ทรงสทิธิเก็บกินก็ได้ แตเ่มื อหาประกนัมาให้แล้วศาลจะถอนผู้ รักษาทรัพย์ที 
ตั งขึ นไว้นั นก็ได้ 
             มาตรา 1424 ผู้ทรงสทิธิเก็บกินจําต้องสงวนภาวะแหง่ทรัพย์สนิมิให้เปลี ยนไปในสารสาํคญั กบัต้องบํารุงรักษา
ปกติและซอ่มแซมเลก็น้อยด้วย 
             ถ้าจําเป็นต้องซอ่มแซมใหญ่ หรือมีการสาํคญัอนัต้องทําเพื อรักษาทรัพย์สนิไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรงสทิธิเก็บกินต้องแจ้ง
แก่เจ้าของทรัพย์สนิโดยพลนัและต้องยอมให้จดัทําการนั นๆ ไป ถ้าเจ้าของทรัพย์สนิละเลยเสยีทา่นวา่ผุ้ทรงสทิธิเก็บกินจะ
จดัทําการนั นไปโดยให้เจ้าของทรัพย์สนิออกคา่ใช้จ่ายก็ได้ 
             มาตรา 1425 คา่ใช้จา่ยอนัเป็นการจรนั น ทา่นวา่เจ้าของต้องเป็นผู้ออก แตเ่พื อจะออกคา่ใช้จา่ยเช่นวา่นี  หรือ 
คา่ใช้จา่ยตามความในมาตราก่อนเจ้าของจะจําหนา่ยทรัพย์สนิบางสว่นก็ได้ เว้นแตผู่้ทรงสทิธิเก็บกินจะเตม็ใจทดรองเงิน
ตามที จําเป็นโดยไมค่ดิดอกเบี ย 
             มาตรา 1426 ในระหวา่งที สทิธิเก็บกินยงัมีอยู ่ผู้ทรงสทิธิต้องออกคา่ใช้จ่ายในการจดัการทรัพย์สนิตลอดจนเสยี
ภาษีอากร กบัทั งต้องใช้ดอกเบี ยหนี สนิซึ งติดพนัทรัพย์สนินั น 
            มาตรา 1427 ถ้าเจ้าของทรัพย์สนิต้องการ ผู้ทรงสทิธิเก็บกินจําต้องเอาทรัพย์สนิประกนัวินาศภยัเพื อประโยชน์แก่
เจ้าของทรัพย์สนิและถ้าทรัพย์สนินั นได้เอาประกนัภยัไว้แล้ว ผู้ทรงสทิธิเก็บกินต้องตอ่สญัญาประกนันั นเมื อถึงคราวตอ่ 
             ผู้ทรงสทิธิเก็บกินต้องเสยีเบี ยประกนัระหวา่งที สทิธิของตนยงัมีอยู ่
             มาตรา 1428 คดีอนัเกี ยวกบัสทิธิเก็บกินในระหวา่งเจ้าของทรัพย์สนิกบัผู้ทรงสทิธิเก็บกิน หรือผู้ รับโอนนั น ทา่น
ห้ามมใิห้ฟ้องเมื อเกินปีหนึ งนบัแตว่นัสทิธิเก็บกินสดุสิ นลง แตใ่นคดีที เจ้าของทรัพย์สนิเป็นโจทก์นั น ถ้าเจ้าของไมอ่าจรู้
วา่   สทิธิเก็บกินสดุสิ นลงเมื อใด ทา่นให้นบัอายคุวามปีหนึ งนั นตั งแตเ่วลาที เจ้าของทรัพย์สนิได้รู้ หรือควรรู้วา่สทิธิเก็บกิน
สดุสิ นลง 
      

ลักษณะ 8 
ภารติดพนัในอสังหาริมทรัพย์ 

 
             มาตรา 1429 อสงัหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยูใ่นภารติดพนัอนัเป็นเหตใุห้ผู้ รับประโยชน์มีสทิธิได้รับการชําระหนี 
เป็นคราวๆ จากทรัพย์สนินั น หรือได้ใช้ และถือเอาซึ งประโยชน์แหง่ทรัพย์สนิตามที ระบไุว้ 
             มาตรา 1430 ภารติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์นั น จะก่อให้เกิดโดยมีกําหนดเวลา หรือตลอดชีวติแหง่ผู้ รับประโยชน์ก็
ได้ 
             ถ้าไมม่กํีาหนดเวลา ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ภารตดิพนัในอสงัหาริมทรัพย์มีอยูต่ลอดชีวิตผู้ รับประโยชน์ 
             ถ้ามกํีาหนดเวลา ทา่นให้นําบทบญัญตัิมาตรา 1403 วรรค 3 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
            มาตรา 1431 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื นในนิติกรรมอนัก่อให้เกิดภารตดิพนัไซร้ ทา่นวา่ภารติดพนัใน
อสงัหาริมทรัพย์นั นจะโอนกนัไมไ่ด้แม้โดยทางมรดก 
             มาตรา 1432 ถ้าผู้ รับประโยชน์ละเลยไมป่ฏิบตัิตามเงื อนไขอนัเป็นสารสาํคญัซึ งระบไุว้ในนิติกรรมก่อตั งภารตดิ
พนันั นไซร้ ทา่นวา่คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ งจะบอกเลกิสทิธิของผู้ รับประโยชน์เสยีก็ได้ 
             มาตรา 1433 ถ้าเจ้าของทรัพย์สนิมิได้ชําระหนี ตามภารติดพนัไซร้ทา่นวา่นอกจากทางแก้สาํหรับการไมชํ่าระหนี   
ผู้ รับประโยชน์อาจขอให้ศาลตั งผู้ รักษาทรัพย์เพื อจดัการทรัพย์สนิและชําระหนี แทนเจ้าของ หรือสั งให้เอาทรัพย์สนิออกขาย 



ทอดตลาด และเอาเงินที ขายได้จา่ยให้ผู้ รับประโยชน์ตามจํานวนที ควรได้ เพราะเจ้าของทรัพย์สนิไมชํ่าระหนี  กบัทั งคา่แหง่
ภารติดพนัด้วย 
             ถ้าเจ้าของทรัพย์สนิหาประกนัมาให้แล้ว ศาลจะไมอ่อกคําสั งตั งผู้ รักษาทรัพย์ หรือคําสั งขายทอดตลาด หรือจะ
ถอนผู้ รักษาทรัพย์ที ตั งขึ นไว้นั น ก็ได้ 
             มาตรา 1434 ทา่นให้นํามาตรา 1388 ถึง 1395 และมาตรา 1397  ถึง 1400 มาใช้บงัคบัถงึภารติดพนัใน
อสงัหาริมทรัพย์โดยอนโุลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติ 

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ที"ได้ตรวจชาํระใหม่ 

พ.ศ. 2519 
-------- 

ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัที  5 ตลุาคม พ.ศ. 2519 

เป็นปีที  31 ในรัชกาลปัจจบุนั 
 
 
             พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 
             โดยที เป็นการสมควรปรับปรุงบทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์เสยีใหม ่
             จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ นไว้โดยคาํแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี  
             มาตรา 1  พระราชบญัญตัินี เรียกวา่ "พระราชบญัญตัใิห้ใช้บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่พ.ศ. 2519" 



             มาตรา 2(1) พระราชบญัญตัินี ให้ใช้บงัคบัตั งแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
             มาตรา 3  ให้ยกเลกิบทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ซึ งได้ใช้บงัคบัโดย
พระราชบญัญตัใิห้ใช้บทบญัญตับิรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พทุธศกัราช 2477 และให้ใช้บทบญัญตัิ
บรรพ 5 
 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี แทนเว้นแตใ่นกรณีที พระราชบญัญตัินี 
บญัญตัิเป็นอยา่งอื น 
             มาตรา 4  บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี   
ไมก่ระทบกระเทือนถงึบทบญัญตัิมาตรา 4  และมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัใิห้ใช้บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวล-
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ พทุธศกัราช 2477 
             มาตรา 5  บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี   
ไมก่ระทบกระเทือนถงึความสมบรูณ์ของการหมั น  การสมรส   สญัญาก่อนสมรส   การเป็นบิดามารดากบับตุร    การเป็น
ผู้ปกครอง  การเป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์และการรับบตุรบญุธรรมที ได้มีอยูแ่ล้วในวนัใช้บงัคบับทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี  
             มาตรา 6  การเปลี ยนแปลงเพิกถอนสญัญาก่อนสมรส ซึ งสญัญาก่อนสมรสนั นได้ทําขึ นไว้ก่อนวนัใช้บงัคบั
บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหมท้่ายพระราชบญัญตัินี  ให้กระทําได้โดยคู่
สมรสนําหนงัสอืสญัญาก่อนสมรสพร้อมด้วยข้อตกลงการเปลี ยนแปลงเพิกถอนไปยื นตอ่นายทะเบียนสมรส ณ ท้องที ที ตน
ทําการสมรสและให้นายทะเบียนสมรสจดการเปลี ยนแปลงเพิกถอนสญัญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรส และแนบหนงัสอื
สญัญาก่อนสมรส พร้อมด้วยข้อตกลงเปลี ยนแปลงเพิกถอนไว้ท้ายทะเบียนสมรสด้วย 
             การเปลี ยนแปลงเพิกถอนสญัญาก่อนสมรสจะกระทําได้ตอ่เมื อได้รับอนญุาตจากศาลตามเงื อนไขและกรณีที ระบุ
ไว้ในมาตรา 1467 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหมท้่ายพระราชบญัญตัินี  
             มาตรา 7  บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหมท้่ายพระราชบญัญตัินี   
ไมก่ระทบกระเทือนถงึอํานาจการจดัการสนิบริคณห์ที คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ งได้มีอยูแ่ล้วในวนัใช้บงัคบับทบญัญตัิ
บรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี  แตใ่ห้ถือวา่สนิเดิมตาม
บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์เดิมของฝ่ายใดเป็นสนิสว่นตวัตามบทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่
ประมวล-กฎหมายแพง่และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี ของฝ่ายนั น 
             เพื อประโยชน์แหง่มาตรานี  ถ้าคูส่มรสฝ่ายใดเป็นผู้จดัการสนิบริคณห์แตฝ่่ายเดียว ให้ถือวา่คูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งได้
ยินยอมให้คูส่มรสฝ่ายนั นจดัการสนิสมรสและสนิสว่นตวัตามวรรคหนึ งของตนด้วย 
             ในกรณีที คูส่มรสฝ่ายใดประสงค์จะใช้อํานาจจดัการสนิสว่นตวัตามวรรคหนึ งที เป็นสว่นของตน ถ้าคูส่มรสนั นมิได้
เป็นผู้จดัการสนิบริคณห์ฺให้แจ้งให้คูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งทราบ และให้คูส่มรสทั งสองฝ่ายร่วมกนัจดัการแบง่สนิสว่นตวั 
ดงักลา่วที อยูใ่นสภาพที แบง่ได้ให้แก่ฝ่ายที ประสงค์จะจดัการ แตถ้่าสนิสว่นตวันั นไมอ่ยูใ่นสภาพที แบง่ได้ให้ทั งสองฝ่าย
จดัการร่วมกนั 
             มาตรา 8  บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี 
ไมก่ระทบกระเทือนถงึการจดัการสนิเดิมที เปลี ยนเป็นสนิสว่นตวัตามมาตรา 7 ซึ งได้กระทําไปแล้วก่อนวนัที พระราช-
บญัญตัินี ใช้บงัคบั 

                                         
(1)  รก.2519/129/4พ/15 ตลุาคม 2519 



             มาตรา 9  บรรดาอายคุวามหรือระยะเวลาที บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ได้กําหนดไว้ก่อน 
วนัใช้บงัคบับทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหมท้่ายพระราชบญัญตัินี  ถ้าหาก
ยงัไมส่ดุสิ นลงในวนัที ใช้บงัคบับทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหมท้่าย
พระราชบญัญตัินี  และอายคุวามหรือระยะเวลาที กําหนดขึ นใหมน่ั น แตกตา่งกบัอายคุวามหรือระยะเวลาที กําหนดไว้แต่
เดิมก็ให้   นําอายคุวามหรือระยะเวลาที ยาวกวา่มาบงัคบั 
             มาตรา 10  คําวา่ "คา่อปุการะเลี ยงด"ู ในบรรดาบทกฎหมายซึ งมคีวามหมายถึงคา่อปุการะเลี ยงดตูามนยัของ
บทบญัญตัิมาตรา 1506 และมาตรา 1507 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์เดิมนั น ให้ใช้คําวา่  "คา่เลี ยงชีพ" แทน 
             มาตรา 11  บทบญัญตัิแหง่กฎหมายใดอ้างถึงบรรพ 5 หรือบทบญัญตัิในบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์เดิม ให้ถือวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายนั นอ้างถึงบรรพ 5 หรือบทบญัญตัิในบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่ 
และพาณิชย์ที ได้ตรวจชําระใหม ่ท้ายพระราชบญัญตัินี  ในบทมาตราที มีนยัเช่นเดียวกนั แล้วแตก่รณี 
             มาตรา 12  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญตัินี  
 
   ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 
   หมอ่มราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

บรรพ 5 
ครอบครัว 

 
ลักษณะ 1 
การสมรส 

 
หมวด 1 
การหมั �น 

 
             มาตรา 1435  การหมั นจะทําได้ตอ่เมื อชายและหญิงมีอายสุบิเจ็ดปีบริบรูณ์แล้ว 
             การหมั นที ฝ่าฝืนบทบญัญตัิวรรคหนึ งเป็นโมฆะ 
             มาตรา 1436(1) ผู้ เยาว์จะทําการหมั นได้ต้องได้รับความยนิยอมของบคุคลดงัตอ่ไปนี  

                                         
(1) – (3)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             (1) บิดาและมารดา ในกรณีที มีทั งบิดามารดา 
             (2) บิดาหรือมารดา ในกรณีที มารดาหรือบิดาตายหรือถกูถอนอํานาจปกครองหรือไมอ่ยูใ่นสภาพหรือฐานะที อาจ
ให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้ เยาว์ไมอ่าจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ 
             (3) ผู้ รับบตุรบญุธรรม ในกรณีที ผู้ เยาว์เป็นบตุรบญุธรรม 
             (4) ผู้ปกครอง ในกรณีที ไมม่ีบคุคลซึ งอาจให้ความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแตบ่คุคลดงักลา่วถกูถอน
อํานาจปกครอง 
             การหมั นที ผู้ เยาว์ทําโดยปราศจากความยินยอมดงักลา่วเป็นโมฆียะ 
             มาตรา 1437(2) การหมั นจะสมบรูณ์เมื อฝ่ายชายได้สง่มอบหรือโอนทรัพย์สนิอนัเป็นของหมั นให้แก่หญิงเพื อเป็น
หลกัฐานวา่จะสมรสกบัหญิงนั น 
             เมื อหมั นแล้วให้ของหมั นตกเป็นสทิธิแก่หญิง 
             สนิสอด เป็นทรัพย์สนิซึ งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้ รับบตุรบญุธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแตก่รณี เพื อ
ตอบแทนการที หญิงยอมสมรส ถ้าไมม่ีการสมรสโดยมีเหตสุาํคญัอนัเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤตกิารณ์ซึ งฝ่ายหญิงต้อง 
รับผิดชอบทําให้ชายไมส่มควรหรือไมอ่าจสมรสกบัหญิงนั น ฝ่ายชายเรียกสนิสอดคืนได้ 
             ถ้าจะต้องคืนของหมั นหรือสนิสอดตามหมวดนี  ให้นําบทบญัญตัิมาตรา 412 ถึงมาตรา 418 แหง่ประมวล-
กฎหมายนี  วา่ด้วยลาภมคิวรได้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1438  การหมั นไมเ่ป็นเหตทีุ จะร้องขอให้ศาลบงัคบัให้สมรสได้ ถ้าได้มีข้อตกลงกนัไว้วา่จะให้เบี ยปรับใน
เมื อผิดสญัญาหมั น ข้อตกลงนั นเป็นโมฆะ 
             มาตรา 1439(3) เมื อมกีารหมั นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสญัญาหมั นอีกฝ่ายหนึ งมีสทิธิเรียกให้รับผิดใช้คา่ทดแทน ใน
กรณีที ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสญัญาหมั นให้คืนของหมั นแก่ฝ่ายชายด้วย 
 
             มาตรา 1440  คา่ทดแทนนั นอาจเรียกได้ ดงัตอ่ไปนี  
             (1) ทดแทนความเสยีหายตอ่กายหรือชื อเสยีงแหง่ชายหรือหญิงนั น 
             (2) ทดแทนความเสยีหายเนื องจากการที คูห่มั น บิดามารดา หรือบคุคลผู้กระทําการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้
จ่ายหรือต้องตกเป็นลกูหนี เนื องในการเตรียมการสมรสโดยสจุริตและตามสมควร 
             (3) ทดแทนความเสยีหายเนื องจากการที คูห่มั นได้จดัการทรัพย์สนิหรือการอื นอนัเกี ยวแก่อาชีพหรือทางทํามาหา
ได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายวา่จะได้มกีารสมรส 
             ในกรณีที หญิงเป็นผู้มีสทิธิได้คา่ทดแทน ศาลอาจชี ขาดวา่ของหมั นที ตกเป็นสทิธิแก่หญิงนั นเป็นคา่ทดแทน
ทั งหมดหรือเป็นสว่นหนึ งของคา่ทดแทนที หญิงพงึได้รับ หรือศาลอาจให้คา่ทดแทนโดยไมค่าํนงึถึงของหมั นที ตกเป็นสทิธิ 
แก่หญิงนั นก็ได้ 
             มาตรา 1441(1) ถ้าคูห่มั นฝ่ายหนึ งตายก่อนสมรส อีกฝ่ายหนึ งจะเรียกร้องคา่ทดแทนมิได้ สว่นของหมั นหรือ
สนิสอดนั น ไมว่า่ชายหรือหญิงตายหญิงหรือฝ่ายหญิงไมต้่องคืนให้แก่ฝ่ายชาย 
             มาตรา 1442  ในกรณีมเีหตสุาํคญัอนัเกิดแก่หญิงคูห่มั น ทําให้ชายไมส่มควรสมรสกบัหญิงนั น ชายมีสทิธิบอก
เลกิสญัญาหมั นได้และให้หญิงคนืของหมั นแกช่าย 

                                         
(1) – (3)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             มาตรา 1443  ในกรณีมเีหตสุาํคญัอนัเกิดแก่ชายคูห่มั น ทําให้หญิงไมส่มควรสมรสกบัชายนั น หญิงมีสทิธิบอก
เลกิสญัญาหมั นได้โดยมิต้องคืนของหมั นแกช่าย 
             มาตรา 1444  ถ้าเหตอุนัทําให้คูห่มั นบอกเลกิสญัญาหมั น เป็นเพราะการกระทําชั วอยา่งร้ายแรงของคูห่มั นอีก
ฝ่ายหนึ งซึ งได้กระทําภายหลงัการหมั นคูห่มั นผู้กระทําชั วอยา่งร้ายแรงนั นต้องรับผิดใช้คา่ทดแทนแก่คูห่มั นผู้ใช้สทิธิบอก
เลกิสญัญาหมั นเสมือนเป็นผู้ ผิดสญัญาหมั น 
             มาตรา 1445  ชายคูห่มั นอาจเรียกคา่ทดแทนจากชายอื นซึ งได้ร่วมประเวณีกบัหญิงคูห่มั นโดยรู้หรือควรจะรู้วา่
หญิงได้หมั นกบัชายคูห่มั นนั นแล้วได้ เมื อชายคูห่มั นได้บอกเลกิสญัญาหมั นตามมาตรา 1442 แล้ว 
             มาตรา 1446  ชายคูห่มั นอาจเรียกคา่ทดแทนจากชายอื น ซึ งได้ขม่ขืนกระทําชําเราหรือพยายามขม่ขืนกระทํา
ชําเราหญิงคูห่มั นโดยรู้หรือควรจะรู้วา่หญิงได้หมั นแล้วได้โดยไมจํ่าต้องบอกเลกิสญัญาหมั น 
             มาตรา 1447(2) คา่ทดแทนอนัจะพงึชดใช้แก่กนัตามหมวดนี ให้ศาลวินิจฉยัตามควรแก่พฤติการณ์ 
             สทิธิเรียกร้องคา่ทดแทนตามหมวดนี  นอกจากคา่ทดแทนตามมาตรา 1440 (2) ไมอ่าจโอนกนัได้และไมต่กทอดไป
ถึงทายาท เว้นแตส่ทิธินั นจะได้รับสภาพกนัไว้เป็นหนงัสอืหรือผู้ เสยีหายได้เริ มฟ้องคดีตามสทิธินั นแล้ว 
             มาตรา 1447/1(3) สทิธิเรียกร้องคา่ทดแทนตามมาตรา 1439 ให้มีอายคุวามหกเดือนนบัแตว่นัที ผิดสญัญาหมั น 
             สทิธิเรียกร้องคา่ทดแทนตามมาตรา 1444 ให้มีอายคุวามหกเดือนนบัแตว่นัรู้หรือควรรู้ถึงการกระทําชั วอยา่ง 
ร้ายแรง อนัเป็นเหตใุห้บอกเลกิสญัญาหมั นแตต้่องไมเ่กินห้าปีนบัแตว่นักระทําการดงักลา่ว 
             สทิธิเรียกร้องคา่ทดแทนตามมาตรา 1445 และมาตรา 1446 ให้มีอายคุวามหกเดือนนบัแตว่นัที ชายคูห่มั นรู้หรือ
ควรรู้ถึงการกระทําของชายอื นอนัจะเป็นเหตใุห้เรียกคา่ทดแทนและรู้ตวัผู้จะพงึใช้คา่ทดแทนนั น แตต้่องไมเ่กินห้าปีนบัแต่
วนัที ชายอื นได้กระทําการดงักลา่ว 
 
 
             มาตรา 1447/2(1) สทิธิเรียกคืนของหมั นตามมาตรา 1439 ให้มีอายคุวามหกเดือนนบัแตว่นัที ผิดสญัญาหมั น 
             สทิธิเรียกคืนของหมั นตามมาตรา 1442 ให้มีอายคุวามหกเดือนนบัแตว่นัที ได้บอกเลกิสญัญาหมั น 
 

หมวด 2 
เงื"อนไขแห่งการสมรส 

-------- 
 
             มาตรา 1448  การสมรสจะทําได้ตอ่เมื อชายและหญิงมอีายสุบิเจ็ดปีบริบรูณ์แล้ว แตใ่นกรณีที มีเหตอุนัสมควร  
ศาลอาจอนญุาตให้ทําการสมรสก่อนนั นได้ 
             มาตรา 1449  การสมรสจะกระทํามิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบคุคลวิกลจริตหรือเป็นบคุคลซึ งศาลสั งให้เป็นคน- 
ไร้ความสามารถ 

                                         
(1)  แก้ไข เพิ มความโดยพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533] 

 



             มาตรา 1450  ชายหญิงซึ งเป็นญาติสบืสายโลหิตโดยตรงขึ นไปหรือลงมาก็ด ีเป็นพี น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม
แตบิ่ดาหรือมารดาก็ด ีจะทําการสมรสกนัไมไ่ด้ ความเป็นญาติดงักลา่วมานี ให้ถือตามสายโลหิต โดยไมค่าํนงึวา่จะเป็น
ญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่
             มาตรา 1451  ผู้ รับบตุรบญุธรรมและบตุรบญุธรรมจะสมรสกนัไมไ่ด้ 
             มาตรา 1452  ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที ตนมีคูส่มรสอยูไ่มไ่ด้ 
             มาตรา 1453  หญิงที สามีตายหรือที การสมรสสิ นสดุลงด้วยประการอื นจะทําการสมรสใหมไ่ด้ตอ่เมื อการสิ นสดุ
แหง่การสมรสได้ผา่นพ้นไปแล้วไมน้่อยกวา่สามร้อยสบิวนั เว้นแต ่
             (1) คลอดบตุรแล้วในระหวา่งนั น 
             (2) สมรสกบัคูส่มรสเดมิ 
             (3) มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบตัรหรือปริญญาซึ งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตาม
กฎหมายวา่มิได้มีครรภ์ หรือ 
             (4) มีคําสั งของศาลให้สมรสได้ 
             มาตรา 1454  ผู้ เยาว์จะทําการสมรสให้นําความในมาตรา 1436 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1455  การให้ความยินยอมให้ทําการสมรสจะกระทําได้แตโ่ดย 
             (1) ลงลายมือชื อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 
             (2) ทําเป็นหนงัสอืแสดงความยินยอม โดยระบชืุ อผู้จะสมรสทั งสองฝ่ายและลงลายมือชื อของผู้ให้ความยินยอม 
             (3) ถ้ามเีหตจํุาเป็น จะให้ความยินยอมด้วยวาจาตอ่หน้าพยานอยา่งน้อยสองคนก็ได้ 
             ความยินยอมนั น เมื อให้แล้วถอนไมไ่ด้ 
             มาตรา 1456  ถ้าไมม่ีผู้ ที มีอํานาจให้ความยินยอมตามมาตรา 1454 หรือมีแตไ่มใ่ห้ความยินยอมหรือไมอ่ยูใ่น
สภาพที อาจให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้ เยาว์ไมอ่าจขอความยินยอมได้ ผู้ เยาว์อาจร้องขอตอ่ศาลเพื ออนญุาต 
ให้ทําการสมรส 
             มาตรา 1457  การสมรสตามประมวลกฎหมายนี จะมีได้เฉพาะเมื อ   ได้จดทะเบียนแล้วเทา่นั น 
             มาตรา 1458  การสมรสจะทําได้ตอ่เมื อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากนัและต้องแสดงการยินยอมนั นให้
ปรากฎโดยเปิดเผยตอ่หน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบนัทกึความยินยอมนั นไว้ด้วย 
             มาตรา 1459  การสมรสในตา่งประเทศระหวา่งคนที มีสญัชาติไทยด้วยกนัหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีสญัชาติไทย จะ
ทําตามแบบที กําหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหง่ประเทศนั นก็ได้ 
             ในกรณีที คูส่มรสประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยให้พนกังานทตูหรือกงสลุไทยเป็นผู้ รับจดทะเบียน 
             มาตรา 1460  เมื อมีพฤติการณ์พิเศษซึ งไมอ่าจทําการจดทะเบียนสมรสตอ่นายทะเบียนได้เพราะชายหรือหญิง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งหรือทั งสองฝ่ายตกอยูใ่นอนัตรายใกล้ความตาย หรืออยูใ่นภาวะการรบหรือสงคราม ถ้าชายและหญิงนั นได้
แสดงเจตนาจะสมรสกนัตอ่หน้าบคุคลซึ งบรรลนิุติภาวะที อยู ่ณ ที นั น แล้วให้บคุคลดงักลา่วจดแจ้งการแสดงเจตนาขอทํา
การสมรสของชายและหญิงนั นไว้เป็นหลกัฐานและตอ่มาชายหญิงได้จดทะเบียนสมรสกนัภายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัที อาจ
ทําการจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนได้โดยแสดงหลกัฐานตอ่นายทะเบียนและให้นายทะเบียนจดแจ้งวนั เดือน ปี สถานที ที 
แสดงเจตนาขอทําการสมรส และพฤติการณ์พิเศษนั นไว้ในทะเบียนสมรส ให้ถือวา่วนัแสดงเจตนาขอทําการสมรสตอ่
บคุคลดงักลา่วเป็นวนัจดทะเบียนสมรสตอ่นายทะเบียนแล้ว 



             ความในมาตรานี มใิห้ใช้บงัคบัถ้าหากจะมกีารสมรสในวนัแสดงเจตนาขอทําการสมรส การสมรสนั นจะตกเป็น
โมฆะ 
 

หมวด 3 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภริยา 

-------- 
 
             มาตรา 1461  สามีภริยาต้องอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา 
             สามีภริยาต้องชว่ยเหลอือปุการะเลี ยงดกูนัตามความสามารถและฐานะของตน 
             มาตรา 1462  ถ้าการอยูร่่วมกนัจะเป็นอนัตรายแก่กายหรือจิตใจหรือทําลายความผาสกุอยา่งมากของสามีหรือ
ภริยา ฝ่ายที จะต้องรับอนัตรายหรือความเสยีหายอาจร้องตอ่ศาลขอให้สั งอนญุาตให้ตนอยูต่า่งหากในระหวา่งที เหตนุั น ๆ 
ยงัมีอยูก็่ได้ ในกรณีเช่นนี ศาลจะกําหนดจํานวนคา่อปุการะเลี ยงดใูห้ฝ่ายหนึ งเสยีให้แก่อีกฝ่ายหนึ งตามควรแก่พฤติการณ์
ก็ได้ 
             มาตรา 1463  ในกรณีที ศาลสั งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ภริยาหรือ
สามียอ่มเป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์แตเ่มื อผู้มีสว่นร่วมได้เสยีหรืออยัการร้องขอ และถ้ามีเหตสุาํคญั ศาลจะตั งผู้ อื นเป็น 
ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ก็ได้ 
             มาตรา 1464(1) ในกรณีที คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ งเป็นคนวิกลจริตไมว่า่ศาลจะได้สั งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือไม ่ถ้าคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งไมอ่ปุการะเลี ยงดฝู่ายที วกิลจริตตามมาตรา 1461 วรรคสอง หรือกระทําการหรือไมก่ระทํา
การอยา่งใด อนัเป็นเหตใุห้ฝ่ายที วิกลจริตตกอยูใ่นภาวะอนันา่จะเกิดอนัตรายแกก่ายหรือจิตใจ หรือตกอยูใ่นภาวะอนั
นา่จะเกิดความเสยีหายทางทรัพย์สนิถึงขนาด บคุคลตามที ระบไุว้ในมาตรา 28 หรือผู้อนบุาล อาจฟ้องคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ ง
เรียกคา่อปุการะเลี ยงดใูห้แก่ฝ่ายที วิกลจริต หรือขอให้ศาลมคีําสั งใดๆเพื อคุ้มครองฝ่ายที วิกลจริตนั นได้ 
             ในกรณีฟ้องเรียกคา่อปุการะเลี ยงดตูามวรรคหนึ ง ถ้ายงัมิได้มีคาํสั งของศาลวา่คูส่มรสซึ งวิกลจริตเป็นคนไร้
ความสามารถก็ให้ขอตอ่ศาลในคดีเดียวกนัให้ศาลมีคาํสั งวา่คูส่มรสซึ งวกิลจริตนั นเป็นคนไร้ความสามารถ โดยขอให้ตั ง
ตนเอง 
หรือผู้ อื นที ศาลเห็นสมควรเป็นผู้อนบุาล หรือถ้าได้มีคาํสั งของศาลแสดงวา่คูส่มรสซึ งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถอยู่
แล้ว จะขอให้ถอดถอนผู้อนบุาลคนเดิม และแตง่ตั งผู้อนบุาลคนใหมก็่ได้ 
             ในการขอให้ศาลมีคาํสั งใดๆ เพื อคุ้มครองคูส่มรสฝ่ายที วกิลจริตโดยมิได้เรียกคา่อปุการะเลี ยงดดู้วยนั น จะไม่
ขอให้ศาลมีคาํสั งให้คูส่มรสฝ่ายที วิกลจริตนั นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจะไมข่อเปลี ยนผู้อนบุาลก็ได้ แตถ้่าศาลเห็นวา่ 
วิธีการคุ้มครองที ขอนั นจําต้องมผีู้อนบุาลหรือเปลี ยนผู้อนบุาล ให้ศาลมีคาํสั งให้จดัการทํานองเดียวกบัที บญัญตัิไว้ใน 
วรรคสอง แล้วจึงมคีําสั งคุ้มครองตามที เห็นสมควร 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             มาตรา 1464/1(1) ในระหวา่งการพิจารณาคดตีามมาตรา 1464  ถ้ามีคาํขอศาลอาจกําหนดวิธีการชั วคราว
เกี ยวกบัการอปุการะเลี ยงดหูรือการคุ้มครองคูส่มรสฝ่ายที วิกลจริตได้ตามที เห็นสมควร และหากเป็นกรณีฉกุเฉินให้นํา
บทบญัญตัิเรื องคําขอในเหตฉุกุเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใช้บงัคบั 
 

หมวด 4 
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

-------- 
 
             มาตรา 1465  ถ้าสามีภริยามิได้ทําสญัญากนัไว้ในเรื องทรัพย์สนิเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสมัพนัธ์ระหวา่งสามี
ภริยาในเรื องทรัพย์สนินั น ให้บงัคบัตามบทบญัญตัิในหมวดนี  
             ถ้าข้อความใดในสญัญาก่อนสมรสขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือระบใุห้ใช้
กฎหมายประเทศอื นบงัคบัเรื องทรัพย์สนินั น ข้อความนั นๆ เป็นโมฆะ 
             มาตรา 1466  สญัญาก่อนสมรสเป็นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงกนัเป็นสญัญาก่อนสมรสนั นไว้ในทะเบียน
สมรสพร้อมกบัการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ทําเป็นหนงัสอืลงลายมือชื อคูส่มรสและพยานอยา่งน้อยสองคนแนบไว้ท้าย
ทะเบียนสมรส  และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกบัการจดทะเบียนสมรสวา่ได้มีสญัญานั นแนบไว้ 
             มาตรา 1467  เมื อสมรสแล้วจะเปลี ยนแปลงเพิกถอนสญัญาก่อนสมรสนั นไมไ่ด้           นอกจากจะได้รับอนญุาต
จากศาล 
             เมื อได้มคีําสั งของศาลถงึที สดุให้เปลี ยนแปลงเพิกถอนสญัญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยงันายทะเบียนสมรส
เพื อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรส 
             มาตรา 1468  ข้อความในสญัญาก่อนสมรสไมม่ีผลกระทบกระเทือนถึงสทิธิของบคุคลภายนอกผู้ ทําการโดย
สจุริต ไมว่า่จะได้เปลี ยนแปลงเพิกถอนโดยคาํสั งของศาลหรือไมก็่ตาม 
             มาตรา 1469  สญัญาที เกี ยวกบัทรัพย์สนิใดที สามีภริยาได้ทําไว้ตอ่กนัในระหวา่งเป็นสามภีริยากนันั น ฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ งจะบอกล้างเสยีในเวลาใดที เป็นสามีภริยากนัอยูห่รือภายในกําหนดหนึ งปีนบัแตว่นัที ขาดจากการเป็นสามีภริยา
กนัก็ได้แตไ่มก่ระทบกระเทือนถงึสทิธิของบคุคลภายนอกผู้ ทําการโดยสจุริต 
             มาตรา 1470  ทรัพย์สนิระหวา่งสามีภริยา นอกจากที ได้แยกไว้เป็นสนิสว่นตวัยอ่มเป็นสนิสมรส 
             มาตรา 1471  สนิสว่นตวัได้แก่ทรัพย์สนิ 
              (1) ที ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมอียูก่่อนสมรส 
             (2) ที เป็นเครื องใช้สอยสว่นตวั เครื องแตง่กาย  หรือเครื องประดบักายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื องมือเครื องใช้ที  
จําเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง 
             (3) ที ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งได้มาระหวา่งสมรส โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสนห่า 
             (4) ที เป็นของหมั น 
             มาตรา 1472  สนิสว่นตวันั น ถ้าได้แลกเปลี ยนเป็นทรัพย์สนิอื นก็ดีซื อทรัพย์สนิอื นมาก็ด ีหรือขายได้เป็นเงินมาก็
ดี ทรัพย์สนิอื นหรือเงินที ได้มานั นเป็นสนิสว่นตวั 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 



             สนิสว่นตวัที ถกูทําลายไปทั งหมดหรือแตบ่างสว่น แตไ่ด้ทรัพย์สนิอื นหรือเงินมาทดแทน ทรัพย์สนิอื นหรือเงินที 
ได้มานั นเป็นสนิสว่นตวั 
             มาตรา 1473  สนิสว่นตวัของคูส่มรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั นเป็นผู้จดัการ 
             มาตรา 1474  สนิสมรสได้แก่ทรัพย์สนิ 
             (1) ที คูส่มรสได้มาระหวา่งสมรส 
             (2) ที ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งได้มาระหวา่งสมรสโดยพินยักรรมหรือโดยการให้เป็นหนงัสอืเมื อพินยักรรมหรือหนงัสอืยกให้
ระบวุา่เป็นสนิสมรส 
             (3) ที เป็นดอกผลของสนิสว่นตวั 
             ถ้ากรณีเป็นที สงสยัวา่ทรัพย์สนิอยา่งหนึ งเป็นสนิสมรสหรือมิใชใ่ห้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นสนิสมรส 
             มาตรา 1475  ถ้าสนิสมรสใดเป็นจําพวกที ระบไุวใันมาตรา 456  แหง่ประมวลกฎหมายนี  หรือที มีเอกสารเป็น
สาํคญั สามีหรือภริยาจะร้องขอให้ลงชื อตนเป็นเจ้าของรวมกนัในเอกสารนั นก็ได้ 
             มาตรา 1476(1) สามีและภริยาต้องจดัการสนิสมรสร่วมกนัหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ งในกรณี
ดงัตอ่ไปนี  
             (1) ขาย แลกเปลี ยน ขายฝาก ให้เชา่ซื อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสทิธิจํานอง ซึ งอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สงัหาริมทรัพย์ที อาจจํานองได้ 
             (2) ก่อตั งหรือกระทําให้สดุสิ นลงทั งหมดหรือบางสว่นซึ งภาระจํายอม  สทิธิอาศยั สทิธิเหนือพื นดิน สทิธิเก็บกิน
หรือภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ 
             (3) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เกินสามปี 
             (4) ให้กู้ยมืเงิน 
             (5) ให้โดยเสนห่า เว้นแตก่ารให้ที พอควรแก่ฐานานรูุปของครอบครัวเพื อการกศุล เพื อการสงัคม หรือตามหน้าที 
ธรรมจรรยา 
             (6) ประนีประนอมยอมความ 
             (7) มอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการวินิจฉยั 
             (8) นําทรัพย์สนิไปเป็นประกนัหรือหลกัประกนัตอ่เจ้าพนกังานหรือศาล 
             การจดัการสนิสมรสนอกจากกรณีที บญัญตัิไว้ในวรรคหนึ ง สามีหรือภริยาจดัการได้โดยมต้ิองได้รับความยินยอม
จากอีกฝ่ายหนึ ง 
             มาตรา 1476/1(1) สามีและภริยาจะจดัการสนิสมรสให้แตกตา่งไปจากที บญัญตัิไว้ในมาตรา 1476 ทั งหมดหรือ
บางสว่นได้ก็ตอ่เมื อได้ทําสญัญาก่อนสมรสไว้ตามที บญัญตัิในมาตรา 1465 และมาตรา 1466 ในกรณีดงักลา่วนี    การ
จดัการสนิสมรสให้เป็นไปตามที ระบไุว้ในสญัญากอ่นสมรส 
             ในกรณีที สญัญาก่อนสมรสระบกุารจดัการทรัพย์สนิไว้แตเ่พียงบางสว่นของมาตรา 1476 การจดัการสนิสมรส
นอกจากที ระบไุว้ในสญัญาก่อนสมรสให้เป็นไปตามมาตรา 1476 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 
(1) – (6) แก้ไข เพิ มความโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             มาตรา 1477(2) สามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีสทิธิฟ้อง ตอ่สู้  หรือดําเนินคดเีกี ยวกบัการสงวนบํารุงรักษาสนิสมรส  
หรือเพื อประโยชน์แก่สนิสมรสหนี อนัเกิดแตก่ารฟ้อง ตอ่สู้  หรือดําเนินคดีดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นหนี ที สามีภริยาเป็นลกูหนี 
ร่วมกนั 
             มาตรา 1478  เมื อฝ่ายใดต้องให้ความยินยอมหรือลงชื อกบัอีกฝ่ายหนึ งในเรื องจดัการทรัพย์สนิแตไ่มใ่ห้ความ
ยินยอม หรือไมย่อมลงชื อโดยปราศจากเหตผุล หรือไมอ่ยูใ่นสภาพที อาจให้ความยินยอมได้ อีกฝ่ายหนึ งอาจร้องขอตอ่ศาล 
ให้สั งอนญุาตแทนได้ 
             มาตรา 1479  การใดที สามีหรือภริยากระทํา ซึ งต้องรับความยินยอมร่วมกนั และถ้าการนั นมีกฏหมายบญัญตัิให้
ทําเป็นหนงัสอืหรือให้จดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที  ความยินยอมนั นต้องทําเป็นหนงัสอื 
             มาตรา 1480(3) การจดัการสนิสมรสซึ งต้องจดัการร่วมกนัหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ งตาม
มาตรา 1476 ถ้าคูส่มรสฝ่ายหนึ งได้ทํานิติกรรมไปแตเ่พียงฝ่ายเดยีว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคูส่มรสอีกฝ่าย
หนึ ง  
คูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั นได้ เว้นแตคู่ส่มรสอีกฝ่ายหนึ งได้ให้สตัยาบนัแก่นิติกรรมนั นแล้ว  
หรือในขณะที ทํานิตกิรรมนั นบคุคลภายนอกได้กระทําโดยสจุริตและเสยีคา่ตอบแทน 
             การฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ ง ห้ามมิให้ฟ้องเมื อพ้นหนึ งปี นบัแตว่นัที ได้รู้เหตอุนัเป็นมลูให้ 
เพิกถอนหรือเมื อพ้นสบิปีนบัแตว่นัที ได้ทํานิติกรรมนั น 
             มาตรา 1481  สามีหรือภริยาไมม่ีอํานาจทําพินยักรรมยกสนิสมรสที เกินกวา่สว่นของตนให้แก่บคุคลใดได้ 
             มาตรา 1482(4) ในกรณีที สามีหรือภริยามีอํานาจจดัการสนิสมรสแตฝ่่ายเดยีวคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งก็ยงัมอํีานาจ
จดัการบ้านเรือนและจดัหาสิ งจําเป็นสาํหรับครอบครัวตามสมควรแก่อตัภาพได้ คา่ใช้จา่ยในการนี ยอ่มผกูพนัสนิสมรสและ 
สนิสว่นตวัของทั งสองฝ่าย 
             ถ้าสามีหรือภริยาจดัการบ้านเรือนหรือจดัหาสิ งจําเป็นสาํหรับครอบครัวเป็นที เสยีหายถึงขนาด อีกฝ่ายหนึ งอาจ
ร้องขอให้ศาลสั งห้ามหรือจํากดัอํานาจนี เสยีได้ 
             มาตรา 1483(5) ในกรณีที สามีหรือภริยามีอํานาจจดัการสนิสมรสแตฝ่่ายเดยีว ถ้าสามีหรือภริยาจะกระทํา หรือ
กําลงักระทําการอยา่งใดอยา่งหนึ งในการจดัการสนิสมรสอนัพงึเห็นได้วา่จะเกิดความเสยีหายถึงขนาด อีกฝ่ายหนึ ง 
อาจร้องขอให้ศาลสั งห้ามมใิห้กระทําการนั นได้ 
             มาตรา 1484(6) ถ้าสามหีรือภริยาฝ่ายซึ งมีอํานาจจดัการสนิสมรส 
             (1) จดัการสนิสมรสเป็นที เสยีหายถึงขนาด 
             (2) ไมอ่ปุการะเลี ยงดอีูกฝ่ายหนึ ง 
             (3) มีหนี สนิล้นพ้นตวั หรือทําหนี เกินกึ งหนึ งของสนิสมรส 
             (4) ขดัขวางการจดัการสนิสมรสของอีกฝ่ายหนึ งโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร 
             (5) มีพฤตกิารณ์ปรากฎวา่จะทําความหายนะให้แก่สนิสมรส 
             อีกฝ่ายหนึ งอาจร้องขอให้ศาลสั งอนญุาตให้ตนเป็นผู้จดัการสนิสมรสแตผู่้ เดียวหรือสั งให้แยกสนิสมรสได้ 
             ในกรณีตามวรรคหนึ ง ถ้ามีคาํขอ ศาลอาจกําหนดวิธีคุ้มครองชั วคราวเพื อจดัการสนิสมรสได้ตามที เห็นสมควร  
และหากเป็นกรณีฉกุเฉินให้นําบทบญัญตัิเรื องคําขอในเหตฉุกุเฉินตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใช้บงัคบั 



             มาตรา 1484/1(1) ในกรณีที ศาลได้มีคาํสั งห้ามหรือจํากดัอํานาจในการจดัการสนิสมรสของสามีหรือภริยาตาม
มาตรา 1482 มาตรา 1483 หรือมาตรา 1484 ถ้าตอ่มาเหตแุหง่การนั นหรือพฤติการณ์ได้เปลี ยนแปลงไป สามีหรือภริยา
อาจร้องขอตอ่ศาลให้ยกเลกิหรือเปลี ยนแปลงคําสั งที ห้ามหรือจํากดัอํานาจจดัการสนิสมรสนั นได้ ในการนี ศาลจะมีคาํสั ง
ใดๆ ตามที เห็นสมควรก็ได้ 
             มาตรา 1485  สามีหรือภริยาอาจร้องขอตอ่ศาลให้ตนเป็นผู้จดัการสนิสมรสโดยเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึ งหรือเข้า
ร่วมจดัการในการนั นได้ ถ้าการที จะทําเช่นนั นจะเป็นประโยชน์ยิ งกวา่ 
             มาตรา 1486(2) เมื อศาลได้มีคําพิพากษาหรือคาํสั งถงึที สดุตามความในมาตรา 1482 วรรคสอง มาตรา 1483  
มาตรา 1484 มาตรา 1484/1 หรือมาตรา 1485    อนัเป็นคณุแก่ผู้ ร้องขอหรือตามมาตรา 1491 มาตรา 1492/1 หรือ 
มาตรา 1598/17 หรือเมื อสามีหรือภริยาพ้นจากการเป็นบคุคลล้มละลายให้ศาลแจ้งไปยงันายทะเบียนเพื อจดแจ้งไว้ใน
ทะเบียนสมรส 
             มาตรา 1487(3) ในระหวา่งที เป็นสามีภริยากนั ฝ่ายใดจะยดึหรืออายดัทรัพย์สนิของอีกฝ่ายหนึ งไมไ่ด้ เว้นแต ่
เป็นการยดึ หรืออายดัทรัพย์สนิในคดีที ฟ้องร้องเพื อการปฏิบตัิหน้าที หรือรักษาสทิธิระหวา่งสามีภริยาตามที บญัญตัิไว้
โดยฉพาะในประมวลกฎหมายนี หรือที ประมวลกฎหมายนี บญัญตัิไว้โดยเฉพาะให้สามีภริยาฟ้องร้องกนัเองได้     หรือ    
เป็นการยดึ หรืออายดัทรัพย์สนิสาํหรับคา่อปุการะเลี ยงดแูละคา่ฤชาธรรมเนียมที ยงัมิได้ชําระตามคําพิพากษาของศาล 
             มาตรา 1488  ถ้าสามีหรือภริยาต้องรับผิดเป็นสว่นตวัเพื อชําระหนี ที ก่อไว้ก่อนหรือระหวา่งสมรส ให้ชําระหนี นั น
ด้วยสนิสว่นตวัของฝ่ายนั นก่อน เมื อไมพ่อจึงให้ชําระด้วยสนิสมรสที เป็นสว่นของฝ่ายนั น 
             มาตรา 1489  ถ้าสามีภริยาเป็นลกูหนี ร่วมกนั ให้ชําระหนี นั นจากสนิสมรสและสนิสว่นตวัของทั งสองฝ่าย 
             มาตรา 1490  หนี ที สามีภริยาเป็นลกูหนี ร่วมกนันั นให้รวมถึงหนี ที สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ นในระหวา่งสมรส 
ดงัตอ่ไปนี  
            (4)(1) หนี เกี ยวแก่การจดัการบ้านเรือนและจดัหาสิ งจําเป็นสาํหรับครอบครัว การอปุการะเลี ยงดตูลอดถึงการ
รักษาพยาบาลบคุคลในครอบครัวและการศกึษาของบตุรตามสมควรแก่อตัภาพ 
             (2) หนี ที เกี ยวข้องกบัสนิสมรส 
             (3) หนี ที เกิดขึ นเนื องจากการงานซึ งสามีภริยาทําด้วยกนั 
             (4) หนี ที สามีหรือภริยาก่อขึ นเพื อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแตอี่กฝ่ายหนึ งได้ให้สตัยาบนั 
             มาตรา 1491  ถ้าสามีหรือภริยาต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายสนิสมรสยอ่มแยกจากกนัโดยอํานาจกฎหมายนบั
แตว่นัที ศาลพิพากษาให้ล้มละลายนั น 
 
             มาตรา 1492(1) เมื อได้แยกสนิสมรส ตามมาตรา 1484 วรรคสองมาตรา 1491 หรือมาตรา 1598/17 วรรสองแล้ว
ให้สว่นที แยกออกตกเป็นสนิสว่นตวัของสามีหรือภริยา และบรรดาทรัพย์สนิที ฝายใดได้มาในภายหลงัไมใ่ห้ถือเป็น

                                         
(1) –   (3)  แก้ไข เพิ มความโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(4) (1) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
 
(1) – (7)    แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



สนิสมรส แตใ่ห้เป็นสนิสว่นตวัของฝ่ายนั น   และสนิสมรสที คูส่มรสได้มาโดยพินยักรรมหรือโดยการให้เป็นหนงัสอืตาม
มาตรา 1474  
(2) ในภายหลงั ให้ตกเป็นสนิสว่นตวัของสามีและภริยาฝ่ายละครึ ง 
             ดอกผลของสนิสว่นตวัที ได้มาหลงัจากที ได้แยกสนิสมรสแล้วให้เป็นสนิสว่นตวั 
             มาตรา 1492/1(2) ในกรณีที มีการแยกสนิสมรสโดยคาํสั งศาลการยกเลกิการแยกสนิสมรสให้กระทําได้เมื อสามี
หรือภริยาร้องขอตอ่ศาล และศาลได้มีคําสั งให้ยกเลกิ แตถ้่าภริยาหรือสามีคดัค้านศาลจะสั งยกเลกิการแยกสนิสมรสได้
ตอ่เมื อเหตแุหง่การแยกสนิสมรสได้สิ นสดุลงแล้ว 
             เมื อมีการยกเลกิการแยกสนิสมรสตามวรรคหนึ ง หรือการแยกสนิสมรสสิ นสดุลงเพราะสามีหรือภริยาพ้นจากการ
เป็นบคุคลล้มละลาย ให้ทรัพย์สนิที เป็นสนิสว่นตวัอยูใ่นวนัที ศาลมีคําสั งหรือในวนัที พ้นจากการเป็นบคุคลล้มละลาย 
ยงัคงเป็นสนิสว่นตวัตอ่ไปตามเดมิ 
             มาตรา 1493  ในกรณีที ไมม่ีสนิสมรสแล้ว สามีและภริยาต้องชว่ยกนัออกคา่ใช้สอยสาํหรับการบ้านเรือนตาม
สว่นมากและน้อยแหง่สนิสว่นตวัของตน 
 

หมวด 5 
ความเป็นโมฆะของการสมรส 

-------- 
 
             มาตรา 1494  การสมรสจะเป็นโมฆะก็แตเ่ฉพาะที บญัญตัิไว้ในหมวดนี  
             มาตรา 1495(3) การสมรสที ฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450   มาตรา 1452 และมาตรา 1458 เป็นโมฆะ 
             มาตรา 1496(4) คําพิพากษาของศาลเทา่นั นที จะแสดงวา่ การสมรสที ฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 และ
มาตรา 1458 เป็นโมฆะ 
             คูส่มรส บิดามารดา หรือผู้สบืสนัดานของคูส่มรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาวา่การสมรสเป็นโมฆะได้ ถ้าไมม่ี
บคุคลดงักลา่ว ผู้มีสว่นได้เสยีจะร้องขอให้อยัการเป็นผู้ ร้องขอตอ่ศาลก็ได้ 
             มาตรา 1497(5) การสมรสที เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452  บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนใดคนหนึ งจะกลา่วอ้าง
ขึ น หรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาวา่การสมรสเป็นโมฆะก็ได้ 
             มาตรา 1497/1(6) ในกรณีที ศาลมีคาํพิพากษาถงึที สดุวา่การสมรสใดเป็นโมฆะให้ศาลแจ้งไปยงันายทะเบียนเพื อ
บนัทกึความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรส 
             มาตรา 1498(7) การสมรสที เป็นโมฆะ ไมก่่อให้เกิดความสมัพนัธ์ทางทรัพย์สนิระหวา่งสามีภริยา 
             ในกรณีที การสมรสเป็นโมฆะ ทรัพย์สนิที ฝ่ายใดมีหรือได้มาไมว่า่ก่อนหรือหลงัการสมรสรวมทั งดอกผลคงเป็นของ
ฝ่ายนั น สว่นบรรดาทรัพย์สนิที ทํามาหาได้ร่วมกนัให้แบง่คนละครึ ง เว้นแตศ่าลจะเห็นสมควรสั งเป็นประการอื น เมื อได้
พิเคราะห์ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหาเลี ยงชีพ และฐานะของคูก่รณีทั งสองฝ่าย ตลอดจนพฤติการณ์อื นทั งปวง
แล้ว 
             มาตรา 1499 การสมรสที เป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 ไมทํ่าให้ชายหรือ
หญิงผู้สมรสโดยสจุริตเสื อมสทิธิที ได้มาเพราะการสมรสก่อนมีคาํพิพากษาถงึที สดุให้เป็นโมฆะ 



            (1)การสมรสที เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452 ไมทํ่าให้ชายหรือหญิงผู้สมรสโดยสจุริตเสื อมสทิธิที ได้มา เพราะ
การสมรสก่อนที ชายหรือหญิงนั นรู้ถึงเหตทีุ ทําให้การสมรสเป็นโมฆะ แตก่ารสมรสที เป็นโมฆะดงักลา่ว ไมทํ่าให้คูส่มรส 
   เกิดสทิธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ ง              การสมรสที เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืน
มาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 หรือฝ่าฝืนมาตรา 1452 ถ้า 
คูส่มรสฝ่ายใดได้สมรสโดยสจุริตฝ่ายนั นมีสทิธิเรียกคา่ทดแทนได้ และถ้าการสมรสที เป็นโมฆะนั นทําให้ฝ่ายที ได้ 
สมรสโดยสจุริตต้องยากจนลงเพราะไมม่ีรายได้พอจากทรัพย์สนิ หรือจากการงานที เคยทําอยูก่่อนมีคําพิพากษาถงึที สดุ  
หรือก่อนที จะได้รู้วา่การสมรสของตนเป็นโมฆะแล้วแตก่รณี ฝ่ายนั นมีสทิธิเรียกคา่เลี ยงชีพได้ด้วย สทิธิเรียกคา่เลี ยงชีพ 
ในกรณีนี ให้นํามาตรา 1526 วรรคหนึ ง และมาตรา 1528 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             สทิธิเรียกร้องคา่ทดแทน หรือคา่เลี ยงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายคุวามสองปีนบัแตว่นัที มีคําพิพากษาถงึ
ที สดุ สาํหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 หรือนบัแตว่นัที รู้ถงึเหตทีุ 
ทําให้การสมรสเป็นโมฆะ สาํหรับกรณีการสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452 
             มาตรา 1499/1(2) ในกรณีที การสมรสเป็นโมฆะ ข้อตกลงระหวา่งคูส่มรสวา่ฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อํานาจปกครอง 
บตุรคนใดหรือฝ่ายใดหรือทั งสองฝ่ายจะเป็นผู้ออกเงินคา่อปุการะเลี ยงดบูตุรเป็นจํานวนเทา่ใด ให้ทําเป็นหนงัสอื หาก 
ตกลงกนัไมไ่ด้ให้ศาลเป็นผู้ ชี ขาด ในการพิจารณาชี ขาดถ้าศาลเห็นวา่มเีหตทีุ ถอนอํานาจปกครองของคูส่มรสนั นได้ตาม
มาตรา 1582 ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูส่มรสและสั งให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ ทั งนี  ให้ศาลคํานงึถึง
ความผาสกุและประโยชน์ของบตุรนั นเป็นสาํคญั และให้นําความในมาตรา 1521 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1500(3)การสมรสที เป็นโมฆะไมก่ระทบถึงสทิธิของบคุคลภายนอกผู้กระทําการโดยสจุริตซึ งได้มาก่อน 
มีการบนัทกึความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรสตามมาตรา 1497/1 
 

หมวด 6 
การสิ �นสุดแห่งการสมรส 

-------- 
 
             มาตรา 1501  การสมรสยอ่มสิ นสดุลงด้วยความตาย การหยา่ หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน 
             มาตรา 1502  การสมรสที เป็นโมฆียะสิ นสดุลงเมื อศาลพิพากษาให้เพิกถอน 
             มาตรา 1503 เหตทีุ จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสเพราะเหตวุา่เป็นโมฆยีะ มีเฉพาะในกรณีที คูส่มรส
ทําการฝ่าฝืนมาตรา 1448 มาตรา 1505 มาตรา 1506 มาตรา 1507 และมาตรา 1509 
             มาตรา 1504  การสมรสที เป็นโมฆียะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1448  ผู้มีสว่นได้เสยีขอให้เพิกถอนการสมรสได้ แต่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองที ให้ความยินยอมแล้วจะขอให้เพิกถอนการสมรสไมไ่ด้ 
             ถ้าศาลมิได้สั งให้เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายคุรบตามมาตรา 1448 หรือเมื อหญิงมีครรภ์ก่อนอายคุรบ
ตามมาตรา 1448 ให้ถือวา่การสมรสสมบรูณ์มาตั งแตเ่วลาสมรส 
             มาตรา 1505  การสมรสที ได้กระทําไปโดยคูส่มรสฝ่ายหนึ งสาํคญัผิดตวัคูส่มรส การสมรสนั นเป็นโมฆียะ 

                                         
(1) วรรคสอง แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(2) (3) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533           
 



             สทิธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะสาํคญัผิดตวัคูส่มรสเป็นอนัระงบัเมื อเวลาได้ผา่นพ้นไปแล้วเก้าสบิวนันบัแตว่นั
สมรส 
             มาตรา 1506  ถ้าคูส่มรสได้ทําการสมรสโดยถกูกลฉ้อฉลอนัถึงขนาดซึ งถ้ามิได้มกีลฉ้อฉลนั นจะไมทํ่าการ
สมรส การสมรสนั นเป็นโมฆียะ   
             ความในวรรคหนึ ง ไมใ่ช้บงัคบัในกรณีที กลฉ้อฉลนั นเกิดขึ นโดยบคุคลที สามโดยคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งมิได้รู้เห็นด้วย 
             สทิธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถกูกลฉ้อฉลเป็นอนัระงบัเมื อเวลาได้ผา่นพ้นไปแล้วเก้าสบิวนันบัแตว่นัที รู้หรือ
ควรได้รู้ถึงกลฉ้อฉล หรือเมื อเวลาได้ผา่นพ้นไปแล้วหนึ งปี นบัแตว่นัสมรส 
             มาตรา 1507  ถ้าคูส่มรสได้ทําการสมรสโดยถกูขม่ขูอ่นัถงึขนาดซึ งถ้ามิได้มีการขม่ขูน่ั นจะไมทํ่าการสมรส การ
สมรสนั นเป็นโมฆียะ 
             สทิธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถกูขม่ขูเ่ป็นอนัระงบั เมื อเวลาได้ผา่นพ้นไปแล้วหนึ งปีนบัแตว่นัที พ้นจากการขม่ขู ่
             มาตรา 1508  การสมรสที เป็นโมฆียะเพราะคูส่มรสสาํคญัผิดตวัหรือถกูกลฉ้อฉลหรือถกูขม่ขู ่เฉพาะแตคู่ส่มรสที 
สาํคญัผิดตวัหรือถกูกลฉ้อฉล หรือถกูขม่ขูเ่ทา่นั นขอเพิกถอนการสมรสได้ 
             ในกรณีที ผู้มีสทิธิขอเพิกถอนการสมรสเป็นบคุคลที ถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้บคุคลซึ งอาจร้องขอ
ตอ่ศาลให้สั งให้บคุคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ ตามมาตรา 28 ขอเพิกถอนการสมรสได้ด้วย แตถ้่าผู้มีสทิธิขอ 
เพิกถอนการสมรสเป็นคนวิกลจริตที ศาลยงัไมไ่ด้สั งให้เป็นคนไร้ความสามารถบคุคลดงักลา่วจะร้องขอเพิกถอนการสมรส 
ก็ได้ แตต้่องขอให้ศาลสั งให้คนวกิลจริตเป็นคนไร้ความสามารถพร้อมกนัด้วย ในกรณีที ศาลมคีําสั งให้ยกคาํขอให้ศาล
สั ง   เป็นคนไร้ความสามารถ ก็ให้ศาลมีคาํสั งยกคาํขอเพิกถอนการสมรสของบคุคลดงักลา่วนั นเสยีด้วย 
             คําสั งศาลให้ยกคาํขอเพิกถอนการสมรสของบคุคลตามวรรคสองไมก่ระทบกระเทือนสทิธิการขอเพิกถอนการ
สมรสของคูส่มรส แตคู่ส่มรสจะต้องใช้สทิธินั นภายในกําหนดระยะเวลาที คูส่มรสมีอยู ่ถ้าระยะเวลาดงักลา่วเหลอือยู ่
ไมถ่ึงหกเดือนนบัแตว่นัที ศาลมีคาํสั งให้ยกคาํขอเพิกถอนการสมรสของบคุคลดงักลา่วหรือไมม่ีเหลอือยูเ่ลย ก็ให้ขยาย
ระยะเวลานั นออกไปได้ให้ครบหกเดือนหรืออีกหกเดือนนบัแตว่นัที ศาลมีคาํสั งให้ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบคุคล 
ดงักลา่วแล้วแตก่รณี 
             มาตรา 1509  การสมรสที มิได้รับความยินยอมของบคุคลดงักลา่วในมาตรา 1454 การสมรสนั นเป็นโมฆียะ 
             มาตรา 1510  การสมรสที เป็นโมฆียะเพราะมิได้รับความยินยอมของบคุคลดงักลา่วในมาตรา 1454 เฉพาะบคุคล
ที อาจให้ความยินยอมตามมาตรา 1454 เทา่นั น ขอให้เพิกถอนการสมรสได้ 
             สทิธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี เป็นอนัระงบัเมื อคูส่มรสนั นมีอายคุรบยี สบิปีบริบรูณ์หรือเมื อหญิงมีครรภ์ 
             การฟ้องขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี ให้มีอายคุวามหนึ งปีนบัแตว่นัทราบการสมรส 
             มาตรา 1511  การสมรสที ได้มีคําพิพากษาให้เพิกถอนนั น ให้ถือวา่สิ นสดุลงในวนัที คําพิพากษาถงึที สดุ แตจ่ะอ้าง
เป็นเหตเุสื อมสทิธิของบคุคลภายนอกผู้ ทําการโดยสจุริตไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้จดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนั นแล้ว 
             มาตรา 1512  ให้นําบทบญัญตัิวา่ด้วยผลของการหยา่โดยคําพิพากษามาใช้บงัคบัแก่ผลของการเพิกถอนการ
สมรสโดยอนโุลม 
             มาตรา 1513  ถ้าปรากฎวา่คูส่มรสที ถกูฟ้องเพิกถอนการสมรสได้รู้เห็นเป็นใจในเหตแุหง่โมฆียะกรรม คูส่มรสนั น
จะต้องรับผิดใช้คา่ทดแทนความเสยีหายซึ งคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งได้รับตอ่กาย ชื อเสยีงหรือทรัพย์สนิ เนื องจากการสมรส
นั น และให้นํามาตรา 1525 มาใชบังัคบัโดยอนโุลม 



             ถ้าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึ งทําให้อีกฝ่ายหนึ งยากจนลง และไมม่ีรายได้พอจากทรัพย์สนิหรือจาก
การงานตามที เคยทําอยูร่ะหวา่งสมรส คูส่มรสที ถกูฟ้องร้องนั นจะต้องรับผิดในคา่เลี ยงชีพดงัที บญัญตัิไว้ในมาตรา 1526  
ด้วย 
             มาตรา 1514  การหยา่นั นจะทําได้แตโ่ดยความยินยอมของทั งสองฝ่ายหรือโดยคาํพิพากษาของศาล 
             การหยา่โดยความยินยอมต้องทําเป็นหนงัสอืและมีพยานลงลายมือชื ออยา่งน้อยสองคน 
             มาตรา 1515  เมื อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี การหยา่โดยความยินยอมจะสมบรูณ์ตอ่เมื อสามี
และภริยาได้จดทะเบียนการหยา่นั นแล้ว 
             มาตรา 1516  เหตฟุ้องหยา่มดีงัตอ่ไปนี  
             (1) สามีอปุการะเลี ยงดหูรือยกยอ่งหญิงอื นฉนัภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ งฟ้องหยา่ได้ 
             (2) สามีหรือภริยาประพฤติชั ว ไมว่า่ความประพฤติชั วนั นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม ่ถ้าเป็นเหตใุห้อีกฝ่ายหนึ ง 
                 (ก) ได้รับความอบัอายขายหน้าอยา่งร้ายแรง 
                 (ข) ได้รับความดถูกูเกลยีดชงัเพราะเหตทีุ คงเป็นสามหีรือภริยาของฝ่ายที ประพฤติชั วอยูต่อ่ไป หรือ 
                 (ค) ได้รับความเสยีหายหรือเดอืดร้อนเกินควร ในเมื อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยามา
คํานงึประกอบ 
             อีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องหยา่ได้ 
             (3) สามีหรือภริยาทําร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ นประมาทหรือเหยยีดหยามอีกฝ่ายหนึ งหรือ
บพุการีของอีกฝ่ายหนึ ง ทั งนี ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องหยา่ได้ 
             (4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ งร้างอีกฝ่ายหนึ งไปเกินหนึ งปีอีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องหยา่ได้ 
             (1)(4/1) สามีหรือภริยาต้องคําพิพากษาถึงที สดุให้จําคกุ และได้ถกูจําคกุเกินหนึ งปีในความผิดที อีกฝ่ายหนึ งมิได้มี
สว่นก่อให้เกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดนั นด้วย และการเป็นสามีภริยา 
กนัตอ่ไปจะเป็นเหตใุห้อีกฝ่ายหนึ งได้รับความเสยีหายหรือเดือนร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องหยา่ได้ 
            (2)(4/2) สามีและภริยาสมคัรใจแยกกนัอยูเ่พราะเหตทีุ ไมอ่าจอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยาได้โดยปกติสขุตลอดมาเกิน
สามปีหรือแยกกนัอยูต่ามคาํสั งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งฟ้องหยา่ได้ 
              (5) สามีหรือภริยาถกูศาลสั งให้เป็นคนสาบสญู หรือไปจากภมูิลาํเนาหรือถิ นที อยูเ่ป็นเวลาเกินสามปีโดยไมม่ีใคร
ทราบแนว่า่เป็นตายร้ายดีอยา่งไร อีกฝ่ายหนึ งฟ้องหยา่ได้ (3) 

             (6) สามีหรือภริยาไมใ่ห้ความชว่ยเหลอือปุการะเลี ยงดอีูกฝ่ายหนึ งตามสมควรหรือทําการเป็นปฏิปักษ์ตอ่การที 
เป็นสามีหรือภริยากนัอยา่งร้ายแรง ทั งนี  ถ้าการกระทํานั นถึงขนาดที อีกฝ่ายหนึ งเดือดร้อนเกินควรในเมื อเอาสภาพ ฐานะ 
และความเป็นอยูร่่วมกนัฉนัสามภีริยามาคํานงึประกอบ อีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องหยา่ได้   
             (7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั นมีลกัษณะยากจะหายได้ กบัทั งความ
วิกลจริตถึงขนาดที จะทนอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยาตอ่ไปไมไ่ด้ อีกฝ่ายหนึ งฟ้องหยา่ได้ 
             (8) สามีหรือภริยาผิดทณัฑ์บนที ทําให้ไว้เป็นหนงัสอืในเรื องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ งฟ้องหยา่ได้ 
             (9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดตอ่อยา่งร้ายแรงอนัอาจเป็นภยัแก่อีกฝ่ายหนึ งและโรคมีลกัษณะเรื อรังไมม่ีทางที จะ
หายได้ อีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องหยา่ได้ 

                                         
(1) (1) - (3) แก้ไขเพิ มความโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 



             (10) สามีหรือภริยามีสภาพแหง่กาย ทําให้สามีหรือภริยานั นไมอ่าจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ งฟ้อง
หยา่ได้ 
             มาตรา 1517 เหตฟุ้องหยา่ตามมาตรา 1516(1) และ (2) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแตก่รณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระทําที เป็นเหตหุยา่นั น ฝ่ายที ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั นจะยกเป็นเหตฟุ้องหยา่ไมไ่ด้ 
             เหตฟุ้องหยา่ตามมาตรา 1516 (10) ถ้าเกิดเพราะการกระทําของอีกฝ่ายหนึ ง อีกฝ่ายหนึ งนั นจะยกเป็นเหตฟุ้อง
หยา่ไมไ่ด้ 
             ในกรณีฟ้องหยา่โดยอาศยัเหตแุหง่การผิดทณัฑ์บนตามมาตรา 1516 (8) นั น ถ้าศาลเห็นวา่ความประพฤตขิอง
สามีหรือภริยาอนัเป็นเหตใุห้ทําทณัฑ์บนเป็นเหตเุลก็น้อยหรือไมส่าํคญัเกี ยวแก่การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภริยาโดยปกติสขุ  
ศาลจะไมพิ่พากษาให้หยา่ก็ได้ 
             มาตรา 1518  สทิธิฟ้องหยา่ยอ่มหมดไปในเมื อฝ่ายที มีสทิธิฟ้องหยา่ได้กระทําการอนัแสดงให้เห็นวา่ได้ให้อภยัใน
การกระทําของอีกฝ่ายหนึ งซึ งเป็นเหตใุห้เกิดสทิธิฟ้องหยา่นั นแล้ว 
             มาตรา 1519  ในกรณีที คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ งเป็นคนวกิลจริตและมเีหตหุยา่เกิดขึ นไมว่า่เหตนุั นจะได้เกิดขึ น
ก่อนหรือภายหลงัการเป็นคนวิกลจริตให้บคุคลซึ งอาจร้องขอตอ่ศาลให้สั งให้บคุคลวกิลจริตเป็นคนไร้ความสามารถตาม 
มาตรา 28 มีอํานาจฟ้องคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งขอให้ศาลพิพากษาให้หยา่ขาดจากกนัและแบง่ทรัพย์สนิได้ ในกรณีเช่นวา่นี   
ถ้ายงัมิได้มคีําสั งของศาลแสดงวา่คูส่มรสซึ งวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถก็ให้บคุคลดงักลา่วขอร้องขอตอ่ศาลในคด ี
เดียวกนันั นให้ศาลมคีําสั งวา่คูส่มรสซึ งวกิลจริตนั นเป็นคนไร้ความสามารถ 
             เมื อบคุคลดงักลา่วเห็นสมควร จะร้องขอตอ่ศาลให้มีคําสั งตามมาตรา 1526 หรือมาตรา 1530 ด้วยก็ได้ 
             ในกรณีที คูส่มรสซึ งถกูอ้างวา่เป็นคนวกิลจริตยงัไมไ่ด้ถกูสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หากศาลเห็นวา่คูส่มรสนั น
ยงัไมเ่ป็นคนที ควรสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็ให้ยกฟ้องคดีนั นเสยี ถ้าเห็นวา่เป็นบคุคลที ควรสั งให้เป็นคนไร้ความ-
สามารถ แตย่งัไมส่มควรจะให้มกีารหยา่ ก็ให้ศาลสั งให้คูส่มรสนั นเป็นคนไร้ความสามารถโดยไมจ่ะสั งเรื องผู้อนบุาลหรือ
จะตั งผู้ อื นเป็นผู้อนบุาลตามมาตรา 1463 ก็ได้ คงพิพากษายกแตเ่ฉพาะข้อหยา่ ในกรณีเช่นนี ศาลจะสั งกําหนดคา่เลี ยงชีพ
ด้วยก็ได้ ในกรณีที ศาลเห็นวา่คูส่มรสนั นวิกลจริตอนัควรสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถและทั งมีเหตคุวรให้หยา่ด้วย ก็ให้
ศาลสั งในคําพิพากษาให้คูส่มรสนั นเป็นคนไร้ความสามารถตั งผู้อนบุาลและให้หยา่ 
             ในกรณีนี  ถ้าศาลเห็นวา่เหตหุยา่ที ยกขึ นอ้างในการฟ้องร้องนั นไมเ่หมาะสมแก่สภาพของคูส่มรสซึ งเป็นคนไร้
ความสามารถที จะหยา่จากคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งก็ด ีตามพฤตกิารณ์ไมส่มควรที จะให้มกีารหยา่ขาดจากกนัก็ด ีศาลจะ 
พิพากษาไมใ่ห้หยา่ก็ได้ 
             มาตรา 1520(1) ในกรณีหยา่โดยความยินยอม ให้สามีภริยาทําความตกลงเป็นหนงัสอืวา่ฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อํานาจ
ปกครองบตุรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกนัหรือตกลงกนัไมไ่ด้ให้ศาลเป็นผู้ ชี ขาด 
             ในกรณีหยา่โดยคาํพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ งพิจารณาคดีฟ้องหยา่นั นชี ขาดด้วยวา่ฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อํานาจ 
ปกครองบตุรคนใด ในการพิจารณาชี ขาดถ้าศาลเห็นวา่มเีหตทีุ จะถอนอํานาจปกครองของคูส่มรสนั นได้ตามมาตรา 1582 
ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูส่มรสและสั งให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ ทั งนี  ให้ศาลคาํนงึถงึความผาสกุและ
ประโยชน์ของบตุรนั นเป็นสาํคญั 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             มาตรา 1521(1) ถ้าปรากฎวา่ผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองตามมาตรา 1520 ประพฤติตนไมส่มควร หรือ
ภายหลงัพฤตกิารณ์ได้เปลี ยนแปลงไปศาลมีอํานาจสั งเปลี ยนตวัผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองโดยคํานงึถึงความ
ผาสกุ 
และประโยชน์ของบตุรเป็นสาํคญั 
             มาตรา 1522  ถ้าสามีภริยาหยา่โดยความยินยอม ให้ทําความตกลงกนัไว้ในสญัญาหยา่วา่สามีภริยาทั งสอง
ฝ่าย หรือสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจะออกเงินคา่อปุการะเลี ยงดบูตุรเป็นจํานวนเงินเทา่ใด 
             ถ้าหยา่โดยคาํพิพากษาของศาลหรือในกรณีที สญัญาหยา่มิได้กําหนดเรื องคา่อปุการะเลี ยงดบูตุรไว้ ให้ศาลเป็น 
ผู้ กําหนด 
             มาตรา 1523  เมื อศาลพิพากษาให้หยา่กนัเพราะเหตตุามมาตรา 1516(1) ภริยาหรือสามมีีสทิธิได้รับคา่
ทดแทน จากสามีหรือภริยาและจากหญิงอื นหรือชู้  แล้วแตก่รณี 
             สามีจะเรียกคา่ทดแทนจากผู้ซึ งลว่งเกินภริยาไปในทํานองชู้สาวก็ได้และภริยาจะเรียกคา่ทดแทนจากหญิงอื นที 
แสดงตนโดยเปิดเผยเพื อแสดงวา่ตนมีความสมัพนัธ์กบัสามใีนทํานองชู้สาวก็ได้ 
             ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ งกระทําการตามมาตรา 1516(1) หรือให้ผู้ อื นกระทําการ
ตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั นจะเรียกคา่ทดแทนไมไ่ด้ 
             มาตรา 1524  ถ้าเหตแุหง่การหยา่ตามมาตรา 1516(3)(4) หรือ(6) เกิดขึ นเพราะฝ่ายผู้ ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ น
โดยมุง่ประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ งไมอ่าจทนได้ จึงต้องฟ้องหยา่ อีกฝ่ายหนึ งมีสทิธิได้รับคา่ทดแทนจากฝ่ายที ต้องรับผิด 
             มาตรา 1525  คา่ทดแทนตามมาตรา 1523 และมาตรา 1524 นั นให้ศาลวินิจฉยัตามควรแก่พฤติการณ์ โดยศาล
จะสั งให้ชําระครั งเดียวหรือแบง่ชําระเป็นงวดๆ มีกําหนดเวลาตามที ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ 
             ในกรณีที ผู้จะต้องชําระคา่ทดแทนเป็นคูส่มรสของอีกฝ่ายหนึ ง ให้ศาลคํานงึถงึจํานวนทรัพย์สนิที คูส่มรสนั นได้รับ
ไปจากการแบง่สนิสมรสเพราะการหยา่นั นด้วย 
             มาตรา 1526  ในคดีหยา่ ถ้าเหตแุหง่การหยา่เป็นความผิดของคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ งแตฝ่่ายเดยีว และการหยา่
นั นจะทําให้อีกฝ่ายหนึ งยากจนลงเพราะไมม่ีรายได้พอจากทรัพย์สนิหรือจากการงานตามที เคยทําอยูร่ะหวา่งสมรส         
อีกฝ่ายหนึ งนั นจะขอให้ฝ่ายที ต้องรับผิดจ่ายคา่เลี ยงชีพให้ได้ คา่เลี ยงชีพนี ศาลอาจให้เพียงใดหรือไมใ่ห้ก็ได้ โดยคํานงึถึง
ความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้ รับและให้นําบทบญัญตัิมาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และมาตรา 1598/41 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             สทิธิเรียกร้องคา่เลี ยงชีพเป็นอนัสิ นสดุ ถ้ามิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหยา่นั น 
             มาตรา 1527  ถ้าหยา่ขาดจากกนัเพราะเหตวุิกลจริตตามมาตรา 1516(7) หรือเพราะเหตเุป็นโรคติดตอ่อยา่ง
ร้ายแรงตามมาตรา 1516 (9) คูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งต้องออกคา่เลี ยงชีพให้แก่ฝ่ายที วกิลจริตหรือฝ่ายที เป็นโรคติดตอ่นั นโดย
คํานวณคา่เลี ยงชีพอนโุลมตามมาตรา 1526 
             มาตรา 1528  ถ้าฝ่ายที รับคา่เลี ยงชีพสมรสใหม ่สทิธิรับคา่เลี ยงชีพยอ่มหมดไป 
             มาตรา 1529  สทิธิฟ้องร้องโดยอาศยัเหตใุนมาตรา 1516(1)(2)(3) หรือ(6) หรือมาตรา 1523 ยอ่มระงบัไปเมื อ 
พ้นกําหนดหนึ งปีนบัแตว่นัผู้กลา่วอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ งตนอาจยกขึ นกลา่วอ้าง 
             เหตอุนัจะยกขึ นฟ้องหยา่ไมไ่ด้แล้วนั น อาจนําสบืสนบัสนนุคดีฟ้องหยา่ซึ งอาศยัเหตอุยา่งอื น 

                                         
(1) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             มาตรา 1530  ขณะคดฟ้ีองหยา่อยูใ่นระหวา่งพิจารณา ถ้าฝ่ายใดร้องขอ ศาลอาจสั งชั วคราวให้จดัการตามที 
เห็นสมควร เช่น ในเรื องสนิสมรสที พกัอาศยั การอปุการะเลี ยงดสูามีภริยาและการพิทกัษ์อปุการะเลี ยงดบูตุร 
             มาตรา 1531  การสมรสที จดทะเบียนตามกฎหมายนั น การหยา่โดยความยินยอมของคูส่มรสทั งสองฝ่ายมีผล 
นบัแตเ่วลาจดทะเบียนการหยา่เป็นต้นไป 
             การหยา่โดยคาํพิพากษามีผลแตเ่วลาที คาํพิพากษาถงึที สดุ แตจ่ะอ้างเป็นเหตเุสื อมสทิธิของบคุคลภายนอกผู้ ทํา
การโดยสจุริตไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้จดทะเบียนการหยา่นั นแล้ว 
             มาตรา 1532  เมื อหยา่กนัแล้วให้จดัการแบง่ทรัพย์สนิของสามีภริยา 
             แตใ่นระหวา่งสามีภริยา 
             (ก) ถ้าเป็นการหยา่โดยความยินยอมของทั งสองฝ่าย ให้จดัการแบง่ทรัพย์สนิของสามีภริยาตามที มีอยูใ่นเวลาจด
ทะเบียนการหยา่ 
             (ข) ถ้าเป็นการหยา่โดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสว่นที บงัคบัทรัพย์สนิระหวา่งสามีภริยานั น มีผล
ย้อนหลงัไปถึงวนัฟ้องหยา่ 
             มาตรา 1533  เมื อหยา่กนัให้แบง่สนิสมรสให้ชายและหญิงได้สว่นเทา่กนั 
             มาตรา 1534  สนิสมรสที คูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ งจําหนา่ยไปเพื อประโยชน์ตนฝ่ายเดยีวก็ดี จําหนา่ยไปโดยเจตนา
ทําให้คูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งเสยีหายก็ด ีจําหนา่ยไปโดยมิได้รับความยินยอมของคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งในกรณีที กฎหมายบงัคบั
วา่การจําหนา่ยนั นจะต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ งด้วยก็ด ีจงใจทําลายให้สญูหายไปก็ด ีให้ถือเสมือนวา่
ทรัพย์สนินั นยงัคงมีอยูเ่พื อจดัแบง่สนิสมรสตามมาตรา 1533 และถ้าคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งได้รับสว่นแบง่สนิสมรสไมค่รบ
ตามจํานวนที ควรจะได้ให้คูส่มรสฝ่ายที ได้จําหนา่ยหรือจงใจทําลายสนิสมรสนั นชดใช้จากสนิสมรสสว่นของตนหรือสนิ
สว่นตวั 
             มาตรา 1535  เมื อการสมรสสิ นสดุลง ให้แบง่ความรับผิดในหนี ที จะต้องรับผิดด้วยกนัตามสว่นเทา่กนั 
 

ลักษณะ 2 
บิดามารดากับบุตร 

-------- 
หมวด 1 

บิดามารดา 
-------- 

 
             มาตรา 1536  เด็กเกิดแตห่ญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสบิวนั นบัแตว่นัที การสมรสสิ นสดุลง ให้
สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้ เป็นสามี หรือเคยเป็นสาม ีแล้วแตก่รณี 
             ให้นําความในวรรคหนึ งมาใช้บงัคบัแก่บตุรที เกิดจากหญิงก่อนที ได้มีคาํพิพากษาถงึที สดุของศาลแสดงวา่การ
สมรสเป็นโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสบิวนันบัแตว่นันั น 
             มาตรา 1537  ในกรณีที หญิงทําการสมรสใหมน่ั นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 1453 และคลอดบตุรภายในสามร้อยสบิ
วนันบัแตว่นัที การสมรสสิ นสดุลงให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เด็กที เกิดแตห่ญิงนั นเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้ เป็นสามี
คนใหม ่และห้ามมใิห้นําข้อสนันิษฐานในมาตรา 1536 ที วา่เด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของสามีเดมิมาใชบังัคบั ทั งนี   
เว้นแตม่ีคาํพิพากษาของศาล   แสดงวา่เดก็มใิช่บตุรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้ เป็นสามีคนใหมน่ั น 



             มาตรา 1538(1) ในกรณีที ชายหรือหญิงสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1452  เดก็ที เกิดในระหวา่งการสมรสที ฝ่าฝืนนั น ให้
สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้ เป็นสามีซึ งได้จดทะเบียนสมรสครั งหลงั 
             ในกรณีที หญิงสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1452 ถ้ามีคาํพิพากษาถึงที สดุแสดงวา่เด็กมิใช่บตุรชอบด้วยกฎหมายของชาย
ผู้ เป็นสามีซึ งได้จดทะเบียนสมรสครั งหลงั ให้นําข้อสนันิษฐานในมาตรา 1536 มาใช้บงัคบั 
             ให้นําความในวรรคหนึ งมาใช้บงัคบัแกเ่ด็กที เกิดภายในสามร้อยสบิวนันบัแตว่นัที ศาลมีคาํพิพากษาถงึที สดุให้การ
สมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1452  ด้วย 
             มาตรา 1539(2) ในกรณีที สนันิษฐานวา่เด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามีตามมาตรา  
1536 มาตรา 1537 หรือมาตรา 1538 ชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามจีะไมรั่บเดก็เป็นบตุรของตนก็ได้ โดยฟ้องเด็กกบัมารดา 
เด็กร่วมกนัเป็นจําเลยและพิสจูน์ได้วา่ตนไมไ่ด้อยูร่่วมกบัมารดาเด็กในระยะเวลาตั งครรภ์คือระหวา่งหนึ งร้อยแปดสบิวนัถึง
สามร้อยสบิวนัก่อนเด็กเกิด หรือตนไมส่ามารถเป็นบิดาของเดก็ได้เพราะเหตอุยา่งอื น 
             แตถ้่าในขณะยื นฟ้องมารดาเด็กไมม่ชีีวติอยู ่จะฟ้องเดก็แตผู่้ เดียวเป็นจําเลยก็ได้ ถ้าเดก็ไมม่ีชีวติอยูไ่มว่า่มารดา
ของเดก็จะมีชีวิตอยูห่รือไม ่จะยื นคําร้องขอให้ศาลแสดงวา่เด็กนั นไมเ่ป็นบตุรก็ได้ ในกรณีที มารดาของเด็กหรือทายาทของ
เด็กยงัมชีีวติอยู ่ให้ศาลสง่สาํเนาคําร้องนี ไปให้ด้วย และถ้าศาลเห็นสมควรจะสง่สาํเนาคาํร้องไปให้อยัการพิจารณาเพื อ
ดําเนินคดีแทนเด็กด้วยก็ได้ 
             มาตรา 1540(3)  (ยกเลกิ) 
             มาตรา 1541  ชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามีจะฟ้องคดีไมรั่บเด็กเป็นบตุรตามมาตรา 1539 ไมไ่ด้ ถ้าปรากฎวา่ตน
เป็นผู้แจ้งการเกิดของเดก็ในทะเบียนคนเกิดเองวา่เป็นบตุรของตน หรือจดัหรือยอมให้มีการแจ้งดงักลา่ว 
             มาตรา 1542(4) การฟ้องคดีไมรั่บเดก็เป็นบตุร ชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามีต้องฟ้องภายในหนึ งปีนบัแตว่นัรู้ถงึการ
เกิดของเด็ก แตห้่ามมใิห้ฟ้องเมื อพ้นสบิปีนบัแตว่นัเกิดของเด็ก 
             ในกรณีที มีคาํพิพากษาของศาลแสดงวา่เด็กมใิช่บตุรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้ เป็นสามีคนใหมต่ามมาตรา  
1537 หรือชายผู้ เป็นสามใีนการสมรสครั งหลงัตามมาตรา 1538 ถ้าชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามีซึ งต้องด้วยบทสนันิษฐาน 
วา่เด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของตนตามมาตรา 1536 ประสงค์จะฟ้องคดีไมรั่บเดก็เป็นบตุร ให้ฟ้องคดีภายในหนึ งปี
นบัแตว่นัที รู้วา่มีคาํพิพากษาถงึที สดุ   
             มาตรา 1543(5) ในกรณีที ชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามีได้ฟ้องคดีไมรั่บเด็กเป็นบตุรแล้ว และตายก่อนคดีนั นถงึที สดุ  
ผู้มีสทิธิได้รับมรดกร่วมกบัเด็กหรือผู้จะเสยีสทิธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กนั นจะขอเข้าเป็นคูค่วามแทนที     หรืออาจ
ถกูเรียกให้เข้ามาเป็นคูค่วามแทนที ชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามก็ีได้ 
             มาตรา 1544(1) การฟ้องคดีไมรั่บเดก็เป็นบตุร ผู้มีสทิธิได้รับมรดกร่วมกบัเด็กหรือผู้จะเสยีสทิธิรับมรดกเพราะการ
เกิดของเด็กอาจฟ้องได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี  

                                         
(1) (4) (5)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(2) วรรคหนึ ง แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(3) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 
 

 
(1) – (3) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 



             (1) ชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามีตายก่อนพ้นระยะเวลาที ชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสามจีะพงึฟ้องได้ 
             (2) เด็กเกิดภายหลงัการตายของชายผู้ เป็นหรือเคยเป็นสาม ี
             การฟ้องคดีไมรั่บเด็กเป็นบตุรในกรณี (1) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนบัแตว่นัที รู้ถึงการตายของชายผู้ เป็นหรือเคย
เป็นสาม ี  การฟ้องคดีไมรั่บเด็กเป็นบตุรในกรณี (2) ต้องฟ้องภายในหกเดือนนบัแตว่นัที รู้ถึงการเกิดของเด็ก    แตไ่มว่า่
เป็นกรณีใด ห้ามมใิห้ฟ้องเมื อพ้นสบิปีนบัแตว่นัเกิดของเด็ก   
           ให้นํามาตรา 1539 มาใชบังัคบัแกก่ารฟ้องคดีไมรั่บเด็กเป็นบตุรตามวรรคหนึ งโดยอนโุลม 
             มาตรา 1545(2) เมื อปรากฎข้อเท็จจริงตอ่เด็กวา่ตนมิได้เป็นบตุรสบืสายโลหิตของชายผู้ เป็นสามีของมารดา
ตน เด็กจะร้องขอตอ่อยัการให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของชายนั นก็ได้ 
             การฟ้องคดีตามวรรคหนึ ง ถ้าเด็กได้รู้ข้อเท็จจริงก่อนบรรลนิุติภาวะวา่ตนมิได้เป็นบตุรของชายผู้ เป็นสามีของ
มารดา ห้ามอยัการฟ้องคดเีมื อพ้นหนึ งปีนบัแตว่นัที เด็กบรรลนิุติภาวะ แตถ้่าเด็กรู้ข้อเท็จจริงดงักลา่วหลงัจากบรรล ุ
นิติภาวะแล้ว ห้ามอยัการฟ้องคดเีมื อพ้นหนึ งปีนบัแตว่นัที เด็กรู้เหตนุั น   
            ไมว่า่กรณีใดๆ ห้ามมิให้ฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบตุรเมื อพ้นสบิปีนบัแตว่นัที เดก็บรรลนิุติภาวะ 
             มาตรา 1546  เด็กเกิดจากหญิงที มิได้มีการสมรสกบัชายให้ถือวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั น 
             มาตรา 1547  เด็กเกิดจากบิดามารดาที มิได้สมรสกนั จะเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายตอ่เมื อบิดามารดาได้สมรส
กนัในภายหลงัหรือบิดาได้จดทะเบียนวา่เป็นบตุรหรือศาลพิพากษาวา่เป็นบตุร 
             มาตรา 1548(3) บิดาจะจดทะเบียนเดก็เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายได้ตอ่เมื อได้รับความยินยอมของเด็กและ
มารดาเดก็ 
             ในกรณีที เดก็และมารดาเดก็ไมไ่ด้มาให้ความยินยอมตอ่หน้านายทะเบียนให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียน
ของบิดาไปยงัเด็กและมารดาเดก็             ถ้าเด็กหรือมารดาเดก็ไมค่ดัค้านหรือไมใ่ห้ความยินยอมภายในหกสบิวนันบัแต่
การแจ้งนั นถึงเดก็หรือมารดาเด็ก           ให้สนันิษฐานวา่เด็กหรือมารดาเดก็ไมใ่ห้ความยินยอม ถ้าเดก็หรือมารดาเด็กอยู่
นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั นเป็นหนึ งร้อยแปดสบิวนั 
             ในกรณีที เดก็หรือมารดาเดก็คดัค้านวา่ผู้ขอจดทะเบียนไมใ่ช่บิดาหรือไมใ่ห้ความยินยอม หรือไมอ่าจให้ความ 
ยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบตุรต้องมคีําพิพากษาของศาล 
             เมื อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบตุรได้ และบิดาได้นําคําพิพากษาไปขอจดทะเบียนตอ่ 
นายทะเบียน ให้นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให้ 
             มาตรา 1549  เมื อนายทะเบียนได้แจ้งการขอจดทะเบียนขอรับเด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายไปยงัเดก็และ
มารดาเดก็ตามมาตรา 1548 แล้ว ไมว่า่เด็กหรือมารดาเด็กจะคดัค้านการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรตามมาตรา 1548 
หรือไม ่ภายในกําหนดเวลาไมเ่กินเก้าสบิวนันบัแตว่นัแจ้งการขอจดทะเบียนถงึเด็กหรือมารดาเดก็ เด็กหรือมารดาเดก็อาจ
แจ้งให้นายทะเบียนจดบนัทกึไว้ได้วา่ผู้ขอจดทะเบียนไมส่มควรเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมด 
             เมื อได้มคีําแจ้งของเดก็หรือมารดาเดก็ดงักลา่วในวรรคหนึ งแล้วแม้จะได้มกีารจดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรตาม
มาตรา 1548 บิดาของเด็กก็ยงัใช้อํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมดตามที เด็กหรือมารดาเดก็แจ้งวา่บิดาไมส่มควร 

                                                                                                                               
 



เป็นผู้ใช้อํานาจปกครองนั นไมไ่ด้ จนกวา่ศาลจะพิพากษาให้บิดาของเดก็ใช้อํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมด หรือ
กําหนดเวลาเก้าสบิวนันบัแตว่นัที เด็กหรือมารดาเดก็แจ้งตอ่นายทะเบียนวา่ผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรไมส่มควรใช้
อํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมดนั นได้ลว่งพ้นไปโดยเด็กหรือมารดาเด็กมิได้ร้องขอตอ่ศาลให้พิพากษาวา่ผู้ขอ 
จดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรไมเ่ป็นผู้สมควรใช้อํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมด 
             ในคดีที ศาลพิพากษาวา่ผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรเป็นผู้ไมส่มควรใช้อํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมด  
ศาลจะพิพากษาในคดเีดียวกนันั นให้ผู้ใดเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือเป็นผู้ปกครองเพื อการปกครองบางสว่นหรือทั งหมด 
ก็ได้ 
             มาตรา 1550(1)  (ยกเลกิ) 
             มาตรา 1551  ในกรณีที มีการคดัค้านวา่ผู้ซึ งขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรมิใช่บิดาของเดก็ เมื อผู้ซึ งขอจด
ทะเบียนรับเดก็เป็นบตุรนําคดีไปสูศ่าลขอให้ศาลพิพากษาวา่ผู้ขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรเป็นบิดาของเดก็ เด็กหรือ 
มารดาเดก็จะขอให้ศาลพิพากษาในคดเีดียวกนันั นก็ได้วา่ ผู้ขอจดทะเบียนรับเดก็เป็นบตุรแม้จะเป็นบิดาของเดก็ ก็เป็น 
ผู้ ไมส่มควรใช้อํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมด ในกรณีเช่นวา่นี ให้นําความในวรรคสามของมาตรา 1549 มาใช้บงัคบั 
โดยอนโุลม 
             มาตรา 1552(2) ในกรณีที เด็กไมม่มีารดาหรือมมีารดาแตม่ารดาถกูถอนอํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมดและ
ศาลได้ตั งผู้ อื นเป็นผู้ปกครองบางสว่นหรือทั งหมดไว้ก่อนมีการจดทะเบียนรับเดก็เป็นบตุร บิดาซึ งจดทะเบียนรับเด็กเป็น 
บตุรชอบด้วยกฎหมายแล้วจะร้องขอตอ่ศาลให้มีคําสั งถอนความเป็นผู้ปกครองบางสว่นหรือทั งหมดของผู้ปกครองและให้
บิดาเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองก็ได้ ถ้าศาลเห็นวา่บิดาอาจใช้อํานาจปกครองเพื อความผาสกุและประโยชน์ของเด็กได้ดยีิ ง
กวา่ผู้ปกครองศาลจะมีคาํสั งถอนความเป็นผู้ปกครองบางสว่นหรือทั งหมดของผู้ปกครองและให้บิดาเป็นผู้ใช้อํานาจ 
ปกครองก็ได้ 
             มาตรา 1553(3)  (ยกเลกิ) 
             มาตรา 1554  ผู้มีสว่นได้เสยีจะขอให้ศาลถอนการจดทะเบียนเดก็รับเป็นบตุร เพราะเหตวุา่ผู้ขอให้จดทะเบียน 
นั นมิใช่บิดาก็ได้   แตต้่องฟ้องภายในสามเดือนนบัแตว่นัที รู้การจดทะเบียนนั น อนึ ง ห้ามมิให้ฟ้องเมื อพ้นสบิปีนบัแตว่นั 
จดทะเบียน 
             มาตรา 1555  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายให้มีได้แตใ่นกรณีตอ่ไปนี  
             (1) เมื อมกีารขม่ขืนกระทําชําเรา ฉดุคร่าหรือหนว่งเหนี ยวกกัขงัหญิงมารดา โดยมิชอบด้วยกฏหมายในระยะเวลา
ซึ งหญิงนั นอาจตั งครรภ์ได้ 
             (2) เมื อมกีารลกัพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาว หรือมีการลอ่ลวงร่วมประเวณีกบัหญิงมารดาในระยะเวลาซึ งหญิง
นั นอาจตั งครรภ์ได้ 
             (3) เมื อมเีอกสารของบิดาแสดงวา่เดก็นั นเป็นบตุรของตน 
            (1)(4) เมื อปรากฎในทะเบียนคนเกิดวา่เดก็เป็นบตุรโดยมีหลกัฐานวา่บิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอม 

                                         
(1) (2) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(2)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
 

 
(1) (4) และ (6) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 



ในการแจ้งนั น 
             (5) เมื อบิดามารดาได้อยูกิ่นด้วยกนัอยา่งเปิดเผยในระยะเวลาซึ งหญิงมารดาอาจตั งครรภ์ได้ 
            (1)(6) เมื อได้มีการร่วมประเวณีกบัหญิงมารดาในระยะเวลาซึ งหญิงนั นอาจตั งครรภ์ได้และมีเหตอุนัควรเชื อได้วา่ 
เด็กนั นมิได้เป็นบตุรของชายอื น 
             (7) เมื อมีพฤติการณ์ที รู้กนัทั วไปตลอดมาวา่เป็นบตุร 
             พฤติการณ์ที รู้กนัทั วไปตลอดมาวา่เป็นบตุรนั น ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที แสดงความเกี ยวข้องฉนับิดากบับตุรซึ ง 
ปรากฎในระหวา่งตวัเด็กกบัครอบครัวที เดก็อ้างวา่ตนสงักดัอยู ่เชน่ บิดาให้การศกึษา ให้ความอปุการะเลี ยงดหูรือยอม 
ให้เดก็นั นใช้ชื อสกลุของตนหรือโดยเหตปุระการอื น 
             ในกรณีใดกรณีหนึ งดงักลา่วข้างต้น ถ้าปรากฎวา่ชายไมอ่าจเป็นบิดาของเด็กนั นได้ ให้ยกฟ้องเสยี 
             มาตรา 1556  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบตุรในระหวา่งที เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเดก็มีอายยุงัไมค่รบสบิห้าปี
บริบรูณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ ฟ้องแทน ในกรณีที เด็กไมม่ีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแตผู่้แทนโดยชอบธรรมไม่
สามารถทําหน้าที ได้ ญาติสนิทของเดก็หรืออยัการอาจร้องขอตอ่ศาลให้ตั งผู้แทนเฉพาะคดเีพื อทําหน้าที ฟ้องคดีแทนเดก็ก็
ได้ 
             เมื อเด็กมีอายสุบิห้าปีบริบรูณ์ เด็กต้องฟ้องเอง ทั งนี  โดยไมจํ่าต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
             ในกรณีที เดก็บรรลนิุติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ งปีนบัแตว่นับรรลนิุติภาวะ 
             ในกรณีที เดก็ตายในระหวา่งที เดก็นั นยงัมีสทิธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบตุรอยู ่ผู้สบืสนัดานของเด็กจะฟ้องคด ี
ขอให้รับเดก็เป็นบตุรก็ได้ ถ้าผู้สบืสนัดานของเด็กได้รู้เหตทีุ อาจขอให้รับเด็กเป็นบตุรมาก่อนวนัที เด็กนั นตาย ผู้สบืสนัดาน
ของเดก็จะต้องฟ้องภายในหนึ งปีนบัแตว่นัที เด็กนั นตาย ถ้าผู้สบืสนัดานของเดก็ได้รู้เหตทีุ อาจขอให้รับเด็กเป็นบตุร
ภายหลงัที เดก็นั นตาย ผู้สบืสนัดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ งปีนบัแตว่นัที รู้เหตดุงักลา่ว แตท่ั งนี  ต้องไมพ้่นสบิปีนบั
แตว่นัที เด็กนั นตาย 
             การฟ้องคดีขอให้รับเดก็เป็นบตุรในระหวา่งที ผู้สบืสนัดานของเดก็เป็นผู้ เยาว์ ให้นําความในวรรคหนึ งและวรรค
สองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1557  การเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 มีผล 
             (1) นบัแตว่นัสมรส ในกรณีที บิดามารดาสมรสกนัภายหลงั 
             (2) นบัแตว่นัจดทะเบียน ในกรณีที บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบตุร 
             (3) นบัแตว่นัมคีําพิพากษาถงึที สดุ ในกรณีที ศาลพิพากษาวา่เป็นบตุรแตท่ั งนี จะอ้างเป็นเหตเุสื อมสทิธิของ
บคุคลภายนอกผู้ ทําการโดยสจุริตไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้จดทะเบียนเด็กเป็นบตุรตามคําพิพากษา 
             มาตรา 1558  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบตุรของผู้ตายที ได้ฟ้องภายในกําหนดอายคุวามมรดก ถ้าศาลได้
พิพากษาวา่เด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย เด็กนั นมีสทิธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม 
             ในกรณีที ได้มีการแบง่มรดกไปแล้ว ให้นําบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี วา่ด้วยเรื องลาภมิควรได้มาใชบังัคบั
โดยอนโุลม 
             มาตรา 1559  เมื อได้จดทะเบียนเด็กเป็นบตุรแล้วจะถอนมิได้ 
             มาตรา 1560  บตุรเกิดระหวา่งสมรสซึ งศาลพิพากษาให้เพิกถอนภายหลงันั นให้ถือวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย 

                                                                                                                               
 



 
หมวด 2 

สิทธิและหน้าที"ของบดิามารดาและบุตร 
-------- 

 
             มาตรา 1561  บตุรมีสทิธิใช้ชื อสกลุของบิดา 
             ในกรณีที บิดาไมป่รากฎ บตุรมีสทิธิใช้ชื อสกลุของมารดา 
             มาตรา 1562  ผู้ใดจะฟ้องบพุการีของตนเป็นคดีแพง่หรือคดีอาญามิได้ แตเ่มื อผู้นั นหรือญาติสนิทของผู้นั นร้อง
ขอ อยัการจะยกคดีขึ นวา่กลา่วก็ได้ 
             มาตรา 1563  บตุรจําต้องอปุการะเลี ยงดบิูดามารดา 
             มาตรา 1564  บิดามารดาจําต้องอปุการะเลี ยงด ูและให้การศกึษาตามสมควรแก่บตุรในระหวา่งที เป็นผู้ เยาว์ 
             บิดามารดาจําต้องอปุการะเลี ยงดบูตุรซึ งบรรลนิุติภาวะแล้วแตเ่ฉพาะผู้ทพุพลภาพและหาเลี ยงตนเองมิได้ 
             มาตรา 1565  การร้องขอคา่อปุการะเลี ยงดบูตุรหรือขอให้บตุรได้รับการอปุการะเลี ยงดโูดยประการอื น นอกจาก
อยัการจะยกคดีขึ นวา่กลา่วตามมาตรา 1562 แล้ว บิดาหรือมารดาจะนําคดีขึ นวา่กลา่วก็ได้ 
             มาตรา 1566(1) บตุรซึ งยงัไมบ่รรลนิุติภาวะต้องอยูใ่ต้อํานาจปกครองของบิดามารดา 
             อํานาจปกครองอยูก่บับิดาหรือมารดาในกรณีดงัตอ่ไปนี  
             (1) มารดาหรือบิดาตาย 
             (2) ไมแ่นน่อนวา่มารดาหรือบิดามีชีวิตอยูห่รือตาย 
             (3) มารดาหรือบิดาถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
             (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั นเฟือน 
             (5) ศาลสั งให้อํานาจปกครองอยูก่บับิดาหรือมารดา 
             (6) บิดาและมารดาตกลงกนัตามที มกีฎหมายบญัญตัิไว้ให้ตกลงกนัได้ 
             มาตรา 1567  ผู้ใช้อํานาจปกครองมีสทิธิ 
             (1) กําหนดที อยูข่องบตุร 
             (2) ทําโทษบตุรตามสมควรเพื อวา่กลา่วสั งสอน 
             (3) ให้บตุรทําการงานตามสมควรแกค่วามสามารถและฐานานรูุป 
             (4) เรียกบตุรคืนจากบคุคลอื นซึ งกกับตุรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
             มาตรา 1568  เมื อบคุคลใดมีบตุรติดมาได้สมรสกบับคุคลอื น อํานาจปกครองที มตีอ่บตุรอยูก่บัผู้ ที บตุรนั นติดมา 
             มาตรา 1569  ผู้ใช้อํานาจปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบตุรในกรณีที บตุรถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมอืนไร้ความสามารถ ผู้ใช้อํานาจปกครองยอ่มเป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ แล้วแตก่รณี 
             มาตรา 1569/1(2) ในกรณีที ผู้ เยาว์ถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถและศาลมีคาํสั งตั งบคุคลอื นซึ งมิใช่ผู้ใช้
อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองเป็นผู้อนบุาลให้คําสั งนั นมีผลเป็นการถอนผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือผู้ปกครองที เป็นอยู ่
ในขณะนั น 

                                         
(1)  (2) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             ในกรณีที บคุคลซึ งบรรลนิุติภาวะและไมม่คีูส่มรสถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ให้บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ แล้วแตก่รณี เว้นแตศ่าลจะสั งเป็นอยา่งอื น 
             มาตรา 1570  คําบอกกลา่วที ผู้ใช้อํานาจปกครองตามมาตรา 1566  หรือมาตรา 1568 แจ้งไปหรือรับแจ้งมา 
ให้ถือวา่เป็นคําบอกกลา่วที บตุรได้แจ้งไปหรือรับแจ้งมา 
             มาตรา 1571  อํานาจปกครองนั น รวมทั งการจดัการทรัพย์สนิของบตุรด้วย และให้จดัการทรัพย์สนินั นด้วยความ
ระมดัระวงัเช่นวิญUชูนจะพงึกระทํา 
             มาตรา 1572  ผู้ใช้อํานาจปกครองจะทําหนี ที บตุรจะต้องทําเองโดยมิได้รับความยินยอมของบตุรไมไ่ด้ 
             มาตรา 1573  ถ้าบตุรมีเงินได้ ให้ใช้เงินนั นเป็นคา่อปุการะเลี ยงดแูละการศกึษาก่อน สว่นที เหลอืผู้ใช้อํานาจ 
ปกครองต้องเก็บรักษาไว้เพื อสง่มอบแก่บตุร แตถ้่าผู้ใช้อํานาจปกครองไมม่เีงินได้เพียงพอแก่การครองชีพตามสมควร 
แก่ฐานะ ผู้ใช้อํานาจปกครองจะใช้เงินนั นตามสมควรก็ได้ เว้นแตจ่ะเป็นเงินได้ที เกิดจากทรัพย์สนิโดยการให้โดยเสนห่า
หรือพินยักรรมซึ งมีเงื อนไขวา่มิให้ผู้ใช้อํานาจปกครองได้ประโยชน์จากทรัพย์สนินั นๆ 
             มาตรา 1574(1) นิติกรรมใดอนัเกี ยวกบัทรัพย์สนิของผู้ เยาว์ดงัตอ่ไปนี ผู้ใช้อํานาจปกครองจะกระทํามิได้ เว้นแต ่
ศาลจะอนญุาต 
             (1) ขาย แลกเปลี ยน ขายฝาก ให้เชา่ซื อ จํานอง ปลดจํานองหรือโอนสทิธิจํานอง ซึ งอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สงัหาริมทรัพย์ที อาจจํานองได้ 
             (2) กระทําให้สดุสิ นลงทั งหมดหรือบางสว่นซึ งทรัพยสทิธิของผู้ เยาว์อนัเกี ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
             (3) ก่อตั งภาระจํายอม สทิธิอาศยั สทิธิเหนือพื นดิน สทิธิเก็บกิน  ภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสทิธิ
อื นใดในอสงัหาริมทรัพย์ 
             (4) จําหนา่ยไปทั งหมดหรือบางสว่นซึ งสทิธิเรียกร้องที จะให้ได้มาซึ งทรัพยสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สงัหาริมทรัพย์ที อาจจํานองได้ หรือสทิธิเรียกร้องที จะให้ทรัพย์สนิเช่นวา่นั นของผู้ เยาว์ปลอดจากทรัพยสทิธิที มีอยูเ่หนือ 
ทรัพย์สนินั น 
             (5) ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เกินสามปี 
             (6) ก่อข้อผกูพนัใดๆ ที มุง่ให้เกิดผลตาม (1)(2)หรือ(3) 
             (7) ให้กู้ยมืเงิน 
             (8) ให้โดยเสนห่า เว้นแตจ่ะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้ เยาว์เพื อการกศุลสาธารณะ เพื อการสงัคม หรือตาม
หน้าที ธรรมจรรยา ทั งนี  พอสมควรแก่ฐานานรูุปของผู้ เยาว์ 
             (9) รับการให้โดยเสนห่าที มีเงื อนไขหรือคา่ภาระตดิพนั หรือไมรั่บการให้โดยเสนห่า 
             (10) ประกนัโดยประการใดๆ อนัอาจมีผลให้ผู้ เยาว์ต้องถกูบงัคบัชําระหนี  หรือทํานิติกรรมอื นที มีผลให้ผู้ เยาว์ต้อง
รับเป็นผู้ รับชําระหนี ของบคุคลอื นหรือแทนบคุคลอื น 
             (11) นําทรัพย์สนิไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที บญัญตัิไว้ในมาตรา 1598/4 (1)(2)หรือ(3) 
             (12) ประนีประนอมยอมความ 
             (13) มอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการวินิจฉยั 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             มาตรา 1575  ถ้าในกิจการใด ประโยชน์ของผู้ใช้อํานาจปกครองหรือประโยชน์ของคูส่มรสหรือบตุรของผู้ใช้
อํานาจปกครองขดักบัประโยชน์ของผู้ เยาว์   ผู้ใช้อํานาจปกครองต้องได้รับอนญุาตจากศาลกอ่นจึงทํากิจการนั น
ได้          มิฉะนั นเป็นโมฆะ 
             มาตรา 1576  ประโยชน์ของผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือของคูส่มรสหรือบตุรของผู้ใช้อํานาจปกครองตามมาตรา  
1575 ให้หมายความรวมถึงประโยชน์ ในกิจการดงัตอ่ไปนี ด้วย คือ 
             (1) ประโยชน์ในกิจการที กระทํากบัห้างหุ้นสว่นสามญัที บคุคลดงักลา่วนั นเป็นหุ้นสว่น 
             (2) ประโยชน์ในกิจการที กระทํากบัห้างหุ้นสว่นจํากดัที บคุคลดงักลา่วนั นเป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัความรับผิด 
             มาตรา 1577  บคุคลใดจะโอนทรัพย์สนิให้ผู้ เยาว์โดยพินยักรรมหรือโดยการให้โดยเสนห่าซึ งมเีงื อนไขให้บคุคลอื น
นอกจากผู้ใช้อํานาจปกครองเป็นผู้จดัการจนกวา่ผู้ เยาว์จะบรรลนิุติภาวะก็ได้ ผู้จดัการนั นต้องเป็นผู้ซึ งผู้ โอนระบชืุ อไว้ หรือ
ถ้ามิได้ระบไุว้ก็ให้ศาลสั ง แตก่ารจดัการทรัพย์สนินั นต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 63 
             มาตรา 1578  ในกรณีที อํานาจปกครองสิ นไปเพราะผู้ เยาว์บรรลนิุติภาวะผู้ใช้อํานาจปกครองต้องรีบสง่มอบ 
ทรัพย์สนิที จดัการและบญัชีในการนั นให้ผู้บรรลนิุติภาวะเพื อรับรอง ถ้ามเีอกสารเกี ยวกบัเรื องจดัการทรัพย์สนินั น ก็ให้ 
สง่มอบพร้อมกบับญัชี 
             ในกรณีที อํานาจปกครองสิ นไปเพราะเหตอืุ นนอกจากที กลา่วในวรรคหนึ งให้มอบทรัพย์สนิ บญัชี และเอกสารที 
เกี ยวกบัเรื องจดัการทรัพย์สนิให้แก่ผู้ใช้อํานาจปกครอง ถ้าม ีหรือผู้ปกครอง แล้วแตก่รณี เพื อรับรอง 
             มาตรา 1579  ในกรณีที คูส่มรสฝ่ายหนึ งถงึแกค่วามตายและมีบตุรที เกิดด้วยกนัและคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งจะสมรส
ใหม ่ถ้าคูส่มรสนั นได้ครอบครองทรัพย์สนิอนัเป็นสดัสว่นของบตุรไว้อยา่งถกูต้องแล้ว จะสง่มอบทรัพย์สนิให้แก่บตุรในเมื อ
สามารถจดัการก็ได้ หรือมิฉะนั นจะเก็บรักษาไว้เพื อมอบให้บตุรเมื อถึงเวลาอนัสมควรก็ได้ แตถ้่าทรัพย์สนิใดเป็นจําพวกที 
ระบไุวใันมาตรา 456 หรือที มีเอกสารสาํคญั ให้ลงชื อบตุรเป็นเจ้าของรวมในเอกสารนั น ก่อนที จะจดัการดงักลา่วคูส่มรส
นั นจะทําการสมรสมิได้ 
             ในกรณีที มีเหตอุนัสมควร ศาลจะมคีําสั งให้คูส่มรสดงักลา่วทําการสมรสไปก่อนก็ได้ คําสั งศาลเช่นวา่นี  ให้ระบไุว้
ด้วยวา่ให้คูส่มรสปฏิบตัิการแบง่แยกทรัพย์สนิและทําบญัชีทรัพย์สนิ ตามความในวรรคหนึ งภายในกําหนดเวลาเทา่ใด 
ภายหลงัการสมรสนั นด้วย 
             ในกรณีที การสมรสได้กระทําไปโดยมิได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ ง หรือในกรณีที คูส่มรสไมป่ฏิบตัิตามคําสั งของศาล 
ดงักลา่วในวรรคสอง   เมื อความปรากฎแก่ศาลเอง   หรือเมื อญาติของผู้ เยาว์หรืออยัการร้องขอ ศาลมีอํานาจสั งให้ถอน
อํานาจปกครองจากคูส่มรสนั น   หรือจะมอบให้บคุคลหนึ งบคุคลใดทําบญัชีและลงชื อ   บตุรเป็นเจ้าของรวมในเอกสาร 
ดงักลา่วแทนโดยให้คูส่มรสเสยีคา่ใช้จ่ายก็ได้ 
             เพื อประโยชน์แหง่มาตรานี  ให้ถือวา่บตุรบญุธรรมของคูส่มรสที ตายไปและที มีชีวิตอยูท่ั งสองฝ่ายเป็นบตุรที เกิด
จากคูส่มรส 
             มาตรา 1580(1) ผู้ เยาว์ซึ งบรรลนิุติภาวะแล้ว ผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองจะให้การรับรองการจดัการ
ทรัพย์สนิของผู้ เยาว์ได้ตอ่เมื อได้รับมอบทรัพย์สนิบญัชีและเอกสารตามมาตรา 1578 แล้ว 
             มาตรา 1581  คดีเกี ยวกบัการจดัการทรัพย์สนิในระหวา่งผู้ เยาว์กบัผู้ใช้อํานาจปกครองนั น ห้ามมิให้ฟ้องเมื อพ้น
หนึ งปีนบัแตเ่วลาที อํานาจปกครองสิ นไป 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

 



             ถ้าอํานาจปกครองสิ นไปขณะบตุรยงัเป็นผู้ เยาว์อยู ่ให้เริ มนบัอายคุวามในวรรคหนึ งตั งแตเ่วลาที ผู้ เยาว์บรรล ุ
นิติภาวะ หรือเมื อมีผู้แทนโดยชอบธรรมขึ นใหม ่
             มาตรา 1582  ถ้าผู้ใช้อํานาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคาํสั งของศาลก็ด ี 
ใช้อํานาจปกครองเกี ยวแก่ตวัผู้ เยาว์โดยมิชอบก็ด ีประพฤติชั วร้ายก็ด ีในกรณีเหลา่นี ศาลจะสั งเอง หรือจะสั งเมื อญาต ิ
ของผู้ เยาว์หรืออยัการร้องขอให้ถอนอํานาจปกครองเสยีบางสว่นหรือทั งหมดก็ได้ 
             ถ้าผู้ใช้อํานาจปกครองล้มละลายก็ด ีหรือจดัการทรัพย์สนิของผู้ เยาว์ในทางที ผิดจนอาจเป็นภยัก็ด ีศาลจะสั งตาม
วิธีในวรรคหนึ งให้ถอนอํานาจจดัการทรัพย์สนิเสยีก็ได้ 
             มาตรา 1583  ผู้ถกูถอนอํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมดนั นถ้าเหตดุงักลา่วไว้ในมาตราก่อนสิ นไปแล้ว และ
เมื อตนเองหรือญาติของผู้เยาว์ร้องขอ ศาลจะสั งให้มีอํานาจปกครองดงัเดิมก็ได้ 
             มาตรา 1584  การที ผู้ใช้อํานาจปกครองถกูถอนอํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมด ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้นั นพ้นจาก
หน้าที อปุการะเลี ยงดผูู้ เยาว์ตามกฎหมาย 
             มาตรา 1584/1(1) บิดาหรือมารดายอ่มมีสทิธิที จะตดิตอ่กบับตุรของตนได้ตามควรแก่พฤตกิารณ์   ไมว่า่บคุคลใด 
จะเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม 
 

หมวด 3 
ความปกครอง 

-------- 
 
             มาตรา 1585  บคุคลที ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะและไมม่ีบิดามารดาหรือบิดามารดาถกูถอนอํานาจปกครองเสยีแล้ว
นั น จะจดัให้มีผู้ปกครองขึ นในระหวา่งที เป็นผู้ เยาว์ก็ได้ 
             (2)ในกรณีที ผู้ใช้อํานาจปกครองถกูถอนอํานาจปกครองบางสว่นตามมาตรา 1582 วรรคหนึ ง ศาลจะตั งผู้ปกครอง
ในสว่นที ผู้ใช้อํานาจปกครองถกูถอนอํานาจปกครองนั นก็ได้ หรือในกรณีที ผู้ใช้อํานาจปกครองถกูถอนอํานาจจดัการ 
ทรัพย์สนิตามมาตรา 1582 วรรคสอง ศาลจะตั งผู้ปกครองเพื อจดัการทรัพย์สนิก็ได้ 
             มาตรา 1586(3) ผู้ปกครองตามมาตรา 1585 นั น ให้ตั งโดยคําสั งศาลเมื อมกีารร้องขอของญาติของผู้ เยาว์ อยัการ  
หรือผู้ซึ งบิดาหรือมารดาที ตายทีหลงัได้ระบชืุ อไว้ในพินยักรรมให้เป็นผู้ปกครอง 
             ภายใต้บงัคบัมาตรา 1590 การตั งผู้ปกครองนั น ถ้ามีข้อกําหนดพินยักรรมก็ให้ศาลตั งตามข้อกําหนดพินยักรรม  
เว้นแตพิ่นยักรรมนั นไมม่ีผลบงัคบัหรือบคุคลที ระบชืุ อไว้ในพินยักรรมนั นเป็นบคุคลที ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ปกครองตาม
มาตรา 1587 
             มาตรา 1587  บคุคลที บรรลนิุติภาวะแล้วอาจถกูตั งเป็นผู้ปกครองได้เว้นแต ่
             (1) ผู้ซึ งศาลสั งวา่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
             (2) ผู้ซึ งเป็นบคุคลล้มละลาย 

                                         
(1) (3) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(2) ) วรรคสอง แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
 

 



             (3) ผู้ซึ งไมเ่หมาะสมที จะปกครองผู้ เยาว์หรือทรัพย์สนิของผู้ เยาว์ 
             (4) ผู้ซึ งมีหรือเคยมีคดใีนศาลกบัผู้ เยาว์ ผู้บพุการีหรือพี น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแตบิ่ดาหรือมารดากบัผู้ เยาว์ 
            (1)(5) ผู้ซึ งบิดาหรือมารดาที ตายได้ทําหนงัสอืระบชืุ อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง 
             มาตรา 1588(2) หากปรากฎวา่บคุคลที ศาลตั งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ ต้องห้ามมใิห้เป็นผู้ปกครองตาม
มาตรา 1587 อยูใ่นขณะที ศาลตั งให้เป็นผู้ปกครองโดยปรากฎแกศ่าลเองหรือผู้มีสว่นได้เสยีหรืออยัการร้องขอ ให้ศาลสั ง
เพิกถอนคาํสั งตั งผู้ปกครองนั นเสยีและมีคาํสั งเกี ยวกบัผู้ปกครองตอ่ไปตามที เห็นสมควร   
            การเพิกถอนคาํสั งตั งผู้ปกครองตามวรรคหนึ ง ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของบคุคลภายนอกผู้กระทําการโดยสจุริต  
เว้นแตใ่นกรณีการเพิกถอนคาํสั งตั งผู้ปกครองที ต้องห้ามตามมาตรา 1587(1)หรือ(2) การกระทําของผู้ปกครองไมผ่กูพนั 
ผู้ เยาว์ไมว่า่บคุคลภายนอกจะได้กระทําการโดยสจุริตหรือไม ่
             มาตรา 1589(3)  (ยกเลกิ) 
             มาตรา 1590(4) ผู้ปกครองมีได้คราวหนึ งเพียงคนเดียว แตใ่นกรณีมข้ีอกําหนดพินยักรรมให้ตั งผู้ปกครองหลาย
คน หรือเมื อมีผู้ ร้องขอโดยมเีหตผุลอนัสมควร ให้ศาลมีอํานาจตั งผู้ปกครองได้ตามจํานวนที ศาลเห็นวา่จําเป็น ในกรณีที ตั ง 
ผู้ปกครองหลายคนศาลจะกําหนดให้ผู้ปกครองเหลา่นั นกระทําการร่วมกนัหรือกําหนดอํานาจเฉพาะสาํหรับคนหนึ งๆก็ได้ 
             มาตรา 1591(5) ความเป็นผู้ปกครองนั นเริ มแตว่นัทราบคําสั งตั งของศาล 
             มาตรา 1592(6) ให้ผู้ปกครองรีบทําบญัชีทรัพย์สนิของผู้อยูใ่นปกครองให้เสร็จภายในสามเดือนนบัแตว่นัที ทราบ 
คําสั งตั งของศาล แตผู่้ปกครองจะร้องตอ่ศาลก่อนสิ นกําหนดขอให้ยืดเวลาก็ได้ 
             บญัชีนั นต้องมีพยานรับรองความถกูต้องอยา่งน้อยสองคน พยานสองคนนั นต้องเป็นผู้บรรลนิุติภาวะและเป็น
ญาติของผู้อยูใ่นปกครอง แตถ้่าหาญาติไมไ่ด้จะให้ผู้ อื นเป็นพยานก็ได้ 
             มาตรา 1593  ให้ผู้ปกครองยื นสาํเนาบญัชีทรัพย์สนิที ตนรับรองวา่ถกูต้องตอ่ศาลฉบบัหนึ งภายในสบิวนันบัแต ่
วนัที ได้ทําบญัชีทรัพย์สนิแล้ว และศาลจะสั งให้ผู้ปกครองชี แจงเพิ มเตมิหรือให้นําเอกสารมาประกอบเพื อแสดงให้เห็นวา่ 
บญัชีนั นถกูต้องแล้วก็ได้ 
             (7)ถ้าศาลมิได้มคีําสั งเป็นอยา่งอื นภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัยื นบญัชีหรือวนัชี แจงเพิ มเติม หรือวนันําเอกสารยื น
ประกอบแล้วแตก่รณี ให้ถือวา่ศาลยอมรับบญัชีนั นแล้ว 
             มาตรา 1594  ถ้าผู้ปกครองไมป่ฏิบตัิเกี ยวแกก่ารทําบญัชีทรัพย์สนิหรือการยื นบญัชีทรัพย์สนิให้ถกูต้องครบถ้วน
ตามที บญัญตัิไว้ในมาตรา 1592 หรือมาตรา 1593 หรือไมป่ฏิบตัิตามคําสั งศาลซึ งสั งตามมาตรา 1593 หรือศาลไมพ่อใจ
ในบญัชีทรัพย์สนิเพราะทําขึ นด้วยความเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือไมส่จุริตหรือเห็นได้ชดัวา่ผู้ปกครองหยอ่นความสามารถ
ศาลจะสั งถอนผู้ปกครองนั นเสยีก็ได้ 

                                         

(1) (2) (4) – ( แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

(3) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 

(7) วรรคสอง แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
 
 



             มาตรา 1595  ก่อนที ศาลยอมรับบญัชีนั น ห้ามมิให้ผู้ปกครองทํากิจการใด เว้นแตเ่ป็นการเร่งร้อนและจําเป็น แต่
จะยกข้อห้ามดงักลา่วขึ นเป็นข้อตอ่สู้บคุคลภายนอกผู้กระทําการโดยสจุริตและเสยีคา่ตอบแทนไมไ่ด้ 
             มาตรา 1596  ถ้ามีหนี เป็นคณุแก่ผู้ปกครองแตเ่ป็นโทษตอ่ผู้อยูใ่นปกครองหรือเป็นคณุแก่ผู้อยูใ่นปกครองแตเ่ป็น
โทษตอ่ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองแจ้งข้อความเหลา่นั นตอ่ศาลก่อนลงมือทําบญัชีทรัพย์สนิ 
             ถ้าผู้ปกครองรู้วา่มีหนี เป็นคณุแก่ตนแตเ่ป็นโทษตอ่ผู้อยูใ่นปกครองและมิได้แจ้งข้อความนั นตอ่ศาล         หนี ของ
ผู้ปกครองนั นยอ่มสญูไป 
             ถ้าผู้ปกครองรู้วา่มีหนี เป็นโทษตอ่ตน แตเ่ป็นคณุแก่ผู้อยูใ่นปกครองและมิได้แจ้งข้อความนั นตอ่ศาล    ศาลจะสั ง
ถอนผู้ปกครองก็ได้ 
             มาตรา 1597  เมื อศาลเห็นสมควรโดยลาํพงั หรือเมื อผู้มีสว่นได้เสยีหรืออยัการร้องขอ ศาลอาจสั งให้ผู้ปกครอง 
             (1) หาประกนัอนัสมควรในการจดัการทรัพย์สนิของผู้อยูใ่นปกครองตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สนินั น 
             (2) แถลงถงึความเป็นอยูแ่หง่ทรัพย์สนิของผู้อยูใ่นปกครอง 
             มาตรา 1598  ในระหวา่งปกครอง ถ้าผู้อยูใ่นปกครองได้ทรัพย์สนิอนัมีคา่มาโดยทางมรดกหรือการให้โดยเสนห่า  
ให้นํามาตรา 1592 ถึงมาตรา 1597 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1598/1  ให้ผู้ปกครองทําบญัชีทรัพย์สนิสง่ตอ่ศาลปีละครั งนบัแตว่นัเป็นผู้ปกครอง แตเ่มื อศาลได้รับบญัชี
ปีแรกแล้วจะสั งให้สง่บญัชีเช่นวา่นั นในระยะเวลาเกินหนึ งปีก็ได้ 
             มาตรา 1598/2  ผู้ปกครองมีสทิธิและหน้าที เช่นเดียวกบัผู้ใช้อํานาจปกครองตามมาตรา 1564 วรรคหนึ ง และ
มาตรา 1567 
             มาตรา 1598/3  ผู้ปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้อยูใ่นปกครอง 
             ให้นํามาตรา 1570 มาตรา 1571 มาตรา 1572 มาตรา 1574  มาตรา 1575 มาตรา 1576 และมาตรา 1577  
มาใช้บงัคบัแก่ผู้ปกครองและผู้อยูใ่นปกครองโดยอนโุลม 
             มาตรา 1598/4  เงินได้ของผู้อยูใ่นปกครองนั น ผู้ปกครองยอ่มใช้ได้ตามสมควรเพื อการอปุการะเลี ยงดแูละ
การศกึษาของผู้อยูใ่นปกครอง ถ้ามีเหลอืให้ใช้เพื อแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะในเรื องตอ่ไปนี  
             (1) ซื อพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือพนัธบตัรที รัฐบาลไทยคํ าประกนั 
             (2) รับขายฝากหรือรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์ในลาํดบัแรก แตจํ่านวนเงินที รับขายฝากหรือรับจํานองต้องไมเ่กิน
กึ งราคาตลาดของอสงัหาริมทรัพย์นั น 
            (3) ฝากประจําในธนาคารที ได้ตั งขึ นโดยกฎหมายหรือที ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการในราชอาณาจกัร 
             (4) ลงทนุอยา่งอื นซึ งศาลอนญุาตเป็นพิเศษ 
             มาตรา 1598/5  ถ้าผู้อยูใ่นปกครองรู้จกัผิดชอบและมีอายไุมต่ํ ากวา่สบิห้าปีบริบรูณ์เมื อผู้ปกครองจะทํากิจการใด
ที สาํคญั ให้ปรึกษาหารือผู้อยูใ่นปกครองก่อนเทา่ที จะทําได้ 
             การที ผู้อยูใ่นปกครองได้ยินยอมด้วยนั นหาคุ้มผู้ปกครองให้พ้นจากความรับผิดไม ่
             มาตรา 1598/6(1) ความปกครองสิ นสดุลงเมื อผู้อยูใ่นปกครองตายหรือบรรลนิุติภาวะ 
             มาตรา 1598/7(2) ความเป็นผู้ปกครองสิ นสดุลงเมื อผู้ปกครอง   
             (1) ตาย 
             (2) ลาออกโดยได้รับอนญุาตจากศาล 

                                         
(1) (2)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 



             (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
             (4) เป็นบคุคลล้มละลาย 
             (5) ถกูถอนโดยคําสั งศาล 
             มาตรา 1598/8(1) ให้ศาลสั งถอนผู้ปกครองในกรณีดงัตอ่ไปนี  
             (1) ผู้ปกครองละเลยไมก่ระทําการตามหน้าที  
             (2) ผู้ปกครองประมาทเลนิลอ่อยา่งร้ายแรงในหน้าที  
             (3) ผู้ปกครองใช้อํานาจหน้าที โดยมิชอบ 
             (4) ผู้ปกครองประพฤตมิิชอบซึ งไมส่มควรแก่หน้าที  
             (5) ผู้ปกครองหยอ่นความสามารถในหน้าที จนนา่จะเป็นอนัตรายแก่ประโยชน์ของผู้อยูใ่นปกครอง 
             (6) มีกรณีดงับญัญตัิไว้ในมาตรา 1587 (3)(4)หรือ(5) 
             มาตรา 1598/9  การร้องขอให้ถอนผู้ปกครองตามมาตรา 1598/8 นั น ผู้อยูใ่นปกครองซึ งมอีายไุมต่ํ ากวา่สบิห้าปี
บริบรูณ์หรือญาติของผู้อยูใ่นปกครองหรืออยัการจะเป็นผู้ ร้องขอก็ได้ 
             มาตรา 1598/10  ในระหวา่งพิจารณาคาํร้องขอให้ถอนผู้ปกครองศาลจะตั งผู้จดัการชั วคราวให้จดัการทรัพย์สนิ
ของผู้อยูใ่นปกครองแทนผู้ปกครองก็ได้ 
             มาตรา 1598/11  ถ้าความปกครองหรือความเป็นผู้ปกครองสิ นสดุลงให้ผู้ปกครองหรือทายาทรีบสง่มอบทรัพย์สนิ
ที จดัการแก่ผู้อยูใ่นปกครอง หรือทายาทหรือผู้ปกครองคนใหม ่และให้ทําบญัชีในการจดัการทรัพย์สนิสง่มอบภายใน
เวลา   หกเดือน และถ้ามีเอกสารเกี ยวกบัเรื องจดัการทรัพย์สนินั นก็ให้สง่มอบพร้อมกบับญัชีแตเ่มื อผู้ปกครองหรือทายาท
ร้องขอศาลจะสั งให้ยืดเวลาก็ได้ 
             ให้นํามาตรา 1580 และมาตรา 1581 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1598/12  นบัแตว่นัสง่มอบบญัชี ให้เริ มคดิดอกเบี ยในจํานวนเงินซึ งผู้ปกครองหรือผู้อยูใ่นปกครองจะต้อง
คืนให้แกก่นั 
             ถ้าผู้ปกครองใช้เงินของผู้อยูใ่นปกครองนอกจากเพื อประโยชน์ของผู้อยูใ่นปกครองแล้ว ให้เสยีดอกเบี ยร้อยละสบิ
ห้าตอ่ปีในจํานวนเงินนั นตั งแตว่นัใช้เป็นต้นไป 
             มาตรา 1598/13  ผู้อยูใ่นปกครองมีบริุมสทิธิเหนือทรัพย์สนิทั งหมดของผู้ปกครองเพื อชําระหนี ซึ งค้างอยูแ่ก่ตน 
             บริุมสทิธินี ให้อยูใ่นลาํดบัที หกถดัจากบริุมสทิธิสามญัอยา่งอื นตามมาตรา 253 แหง่ประมวลกฎหมายนี  
             มาตรา 1598/14  ผู้ปกครองไมม่ีสทิธิได้รับบําเหน็จ เว้นแตใ่นกรณีตอ่ไปนี  
             (1) มีข้อกําหนดไว้ในพินยักรรมให้ผู้ปกครองได้รับบําเหน็จ ในกรณีเช่นวา่นี  ให้ผู้ปกครองได้รับบําเหน็จเทา่ที 
กําหนดในพินยักรรม 
             (2) ในกรณีที พินยักรรมไมไ่ด้กําหนดบําเหน็จไว้ แตไ่มม่ีข้อกําหนดห้ามผู้ปกครองรับบําเหน็จ ผู้ปกครองจะร้องขอ
ตอ่ศาลให้กําหนดบําเหน็จในภายหลงัก็ได้ ศาลจะกําหนดให้หรือไมเ่พียงใดก็ได้ 
             (3) ในกรณีที ไมม่คีําสั งตั งผู้ปกครองไว้ในพินยักรรม และไมม่ีข้อกําหนดห้ามผู้ปกครองรับบําเหน็จ ศาลจะกําหนด
บําเหน็จให้แก่ผู้ปกครองในคําสั งตั งผู้ปกครองก็ได้หรือถ้าศาลมิได้กําหนด ผู้ปกครองจะร้องขอตอ่ศาลให้กําหนดบําเหน็จ
ในภายหลงัก็ได้ ศาลจะกําหนดให้หรือไมเ่พียงใดก็ได้ 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ.2533 



             ในการพิจารณากําหนดบําเหน็จ ให้ศาลพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์รายได้และฐานะความเป็นอยูข่องผู้ปกครองและผู้
อยูใ่นปกครอง   
             ถ้าผู้ปกครองหรือผู้อยูใ่นปกครองแสดงได้วา่ พฤติการณ์รายได้หรือฐานะความเป็นอยูข่องผู้ปกครองหรือผู้อยูใ่น
ปกครองได้เปลี ยนแปลงไปภายหลงัที ได้เข้ารับหน้าที ผู้ปกครอง ศาลจะสั งให้บําเหน็จ งด ลด เพิ ม หรือกลบัให้บําเหน็จแก ่
ผู้ปกครองอีกก็ได้ แล้วแตก่รณี ทั งนี  ให้ใช้บงัคบัแก่กรณีที มีข้อกําหนดห้ามไว้ในพินยักรรมมิให้ผู้ปกครองได้รับบําเหน็จด้วย 
             มาตรา 1598/15(1) ในกรณีที ศาลสั งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถและภริยาหรือสามีเป็นผู้อนบุาล ให้
นําบทบญัญตัิวา่ด้วยสทิธิและหน้าที ของผู้ใช้อํานาจปกครองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เว้นแตส่ทิธิตามมาตรา 1567 (2)   
และ(3) 
             มาตรา 1598/16(2) คูส่มรสซึ งเป็นผู้อนบุาลของคูส่มรสที ถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถมีอํานาจจดัการสนิ
สว่นตวัของคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งและมีอํานาจจดัการสนิสมรสแตผู่้ เดียว แตก่ารจดัการสนิสว่นตวัและสนิสมรสตามกรณี 
ที ระบไุว้ในมาตรา 1476 วรรคหนึ ง คูส่มรสนั นจะจดัการไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากศาล 
             มาตรา 1598/17  ในกรณีที ศาลสั งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้ความสามารถและศาลเห็นไมส่มควรให้คูส่มรส 
เป็นผู้อนบุาล และตั งบิดาหรือมารดาหรือบคุคลภายนอกเป็นผู้อนบุาลในกรณีเช่นวา่นี  ให้ผู้อนบุาลเป็นผู้จดัการสนิสมรส
ร่วมกนักบัคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ ง เว้นแตถ้่ามีเหตสุาํคญัอนัจะเกิดความเสยีหายแก่คนไร้ความสามารถ ศาลจะสั งเป็นอยา่งอื น
ก็ได้ 
             อยา่งไรก็ตาม เมื อมกีรณีดงักลา่วตามวรรคหนึ ง คูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งมีสทิธิร้องขอตอ่ศาลให้สั งแยกสนิสมรสได้ 
             มาตรา 1598/18(3) ในกรณีที บิดามารดาเป็นผู้อนบุาลบตุร ถ้าบตุรนั นยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ให้นําบทบญัญตัวิา่ด้วย
สทิธิและหน้าที ของผู้ใช้อํานาจปกครองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม แตถ้่าบตุรนั นบรรลนิุติภาวะแล้ว ให้นําบทบญัญตัิวา่ด้วย
สทิธิและหน้าที ของผู้ปกครองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เว้นแตส่ทิธิตามมาตรา 1567(2) และ(3) 
             ในกรณีที บคุคลอื นซึ งมใิช่บิดามารดาหรือมใิช่คูส่มรสเป็นผู้อนบุาลให้นําบทบญัญตัวิา่ด้วยสทิธิและหน้าที ของ 
ผู้ปกครองมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม แตถ้่าผู้อยูใ่นความอนบุาลบรรลนิุติภาวะแล้วจะใช้สทิธิตามมาตรา 1567(2) และ (3)    
ไมไ่ด้ 
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             มาตรา 1598/19(4) บคุคลที มีอายไุมต่ํ ากวา่ยี สบิห้าปีจะรับบคุคลอื นเป็นบตุรบญุธรรมก็ได้ แตผู่้นั นต้องมีอายแุก่
กวา่ผู้ ที จะเป็นบตุรบญุธรรมอยา่งน้อยสบิห้าปี 
             มาตรา 1598/20  การรับบตุรบญุธรรม ถ้าผู้ ที จะเป็นบตุรบญุธรรมมีอายไุมต่ํ ากวา่สบิห้าปี ผู้นั นต้องให้ความ
ยินยอมด้วย 
             มาตรา 1598/21(5) การรับผู้ เยาว์เป็นบตุรบญุธรรมจะกระทําได้ตอ่เมื อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของ
ผู้จะเป็นบตุรบญุธรรม ในกรณีที บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ งตายหรือถกูถอนอํานาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของ
มารดาหรือบิดาซึ งยงัมีอํานาจปกครอง 

                                         
(1) – (5)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 



             ถ้าไมม่ีผู้มีอํานาจให้ความยินยอมดงักลา่วในวรรคหนึ ง หรือมีแตบิ่ดาหรือมารดาคนใดคนหนึ งหรือทั งสองคนไม่
สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไมใ่ห้ความยินยอมและการไมใ่ห้ความยินยอมนั นปราศจากเหตผุลอนัสมควร 
และเป็นปฏิปักษ์ตอ่สขุภาพ ความเจริญหรือสวสัดิภาพของผู้ เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์จะขอรับบตุรบญุธรรม
หรืออยัการจะร้องขอตอ่ศาลให้มคีําสั งอนญุาตแทนการให้ความยนิยอมตามวรรคหนึ งก็ได้ 
             มาตรา 1598/22(1) ในการรับผู้ เยาว์เป็นบตุรบญุธรรม ถ้าผู้ เยาว์เป็นผู้ถกูทอดทิ งและอยูใ่นความดแูลของสถาน
สงเคราะห์เดก็ตามกฎหมายวา่ด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเดก็ ให้สถานสงเคราะห์เดก็เป็นผู้ให้ความยินยอมแทนบิดา
และมารดา ถ้าสถานสงเคราะห์เด็กไมใ่ห้ความยินยอม ให้นําความในมาตรา 1598/21 วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1598/23(2) ในกรณีที ผู้ เยาว์มิได้ถกูทอดทิ ง แตอ่ยูใ่นความอปุการะเลี ยงดขูองสถานสงเคราะห์เดก็ตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กบิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดาในกรณีที มารดาหรือบิดาคนใด 
คนหนึ งตายหรือถกูถอนอํานาจปกครอง   จะทําหนงัสอืมอบอํานาจให้สถานสงเคราะห์เด็กดงักลา่วเป็นผู้มีอํานาจให้ 
ความยินยอมในการรับผู้ เยาว์เป็นบตุรบญุธรรมแทนตนก็ได้ ในกรณีเช่นนั นให้นําความในมาตรา 1598/22 มาใชบังัคบัโดย
อนโุลม 
             หนงัสอืมอบอํานาจตามวรรคหนึ งจะถอนเสยีมิได้ ตราบเทา่ที ผู้ เยาว์ยงัอยูใ่นความอปุการะเลี ยงดขูองสถาน
สงเคราะห์เดก็นั น 
             มาตรา 1598/24(3) ผู้มีอํานาจให้ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห์เดก็ในการรับบตุรบญุธรรมตามมาตรา  
1598/22 หรือมาตรา 1598/23 จะรับผู้ เยาว์ซึ งอยูใ่นความดแูลหรืออยูใ่นความอปุการะเลี ยงดขูองสถานสงเคราะห์เด็กนั น 
เป็นบตุรบญุธรรมของตนเองได้ตอ่เมื อศาลได้มีคาํสั งอนญุาตตามคําขอของผู้นั นแทนการให้ความยินยอมของสถาน
สงเคราะห์เดก็ 
             มาตรา 1598/25(4) ผู้จะรับบตุรบญุธรรมหรือผู้จะเป็นบตุรบญุธรรมถ้ามคีูส่มรสอยูต้่องได้รับความยินยอมจาก 
คูส่มรสก่อน ในกรณีที คูส่มรสไมอ่าจให้ความยินยอมได้หรือไปเสยีจากภมูิลาํเนาหรือถิ นที อยูแ่ละหาตวัไมพ่บเป็นเวลา 
ไมน้่อยกวา่หนึ งปี ต้องร้องขอตอ่ศาลให้มคีําสั งอนญุาตแทนการให้ความยินยอมของคูส่มรสนั น 
             มาตรา 1598/26 ผู้ เยาว์ที เป็นบตุรบญุธรรมของบคุคลใดอยูจ่ะเป็นบตุรบญุธรรมของบคุคลอื นอีกในขณะเดียวกนั
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นบตุรบญุธรรมของคูส่มรสของผู้ รับบตุรบญุธรรม 
             (5)ถ้าคูส่มรสฝ่ายหนึ งจะจดทะเบียนรับผู้ เยาว์ซึ งเป็นบตุรบญุธรรมของคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งเป็นบตุรบญุธรรมของ
ตนด้วยจะต้องได้รับความยินยอมของคูส่มรสซึ งเป็นผู้ รับบตุรบญุธรรมอยูแ่ล้วและมใิห้นํามาตรา 1598/21 มาใช้บงัคบั 
             มาตรา 1598/27(6) การรับบตุรบญุธรรมจะสมบรูณ์ตอ่เมื อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย แตถ้่าผู้จะเป็นบตุรบญุ
ธรรมนั นเป็นผู้ เยาว์ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรมก่อน 
             มาตรา 1598/28  บตุรบญุธรรมยอ่มมฐีานะอยา่งเดียวกบับตุรชอบด้วยกฎหมายของผู้ รับบตุรบญุธรรมนั น แต ่
ไมส่ญูสทิธิและหน้าที ในครอบครัวที ได้กําเนิดมาในกรณีเช่นนี  ให้บิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนบัแตว่นัเวลา
ที เด็กเป็นบตุรบญุธรรมแล้ว 
             ให้นําบทบญัญตัใินลกัษณะ 2 หมวด 2 แหง่บรรพนี มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1598/29  การรับบตุรบญุธรรมไมก่่อให้เกิดสทิธิรับมรดกของบตุรบญุธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม
เพราะเหตกุารรับบตุรบญุธรรมนั น 

                                         
(1) –  (4) (6) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(5)  วรรคสองแก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 



             มาตรา 1598/30  ถ้าบตุรบญุธรรมซึ งไมม่คีูส่มรสหรือผู้สบืสนัดานตายก่อนผู้ รับบตุรบญุธรรม ผู้ รับบตุรบญุธรรม 
มีสทิธิเรียกร้องเอาทรัพย์สนิที ตนได้ให้แก่บตุรบญุธรรมคืนจากกองมรดกของบตุรบญุธรรมเพียงเทา่ที ทรัพย์สนินั นยงัคง
เหลอือยูภ่ายหลงัที ชําระหนี ของกองมรดกเสร็จสิ นแล้ว 
             ห้ามมใิห้ฟ้องคดีเรียกร้องสทิธิตามวรรคหนึ ง เมื อพ้นกําหนดหนึ งปีนบัแตเ่วลาที ผู้ รับบตุรบญุธรรมได้รู้หรือควรได้รู้
ถึงความตายของบตุรบญุธรรมหรือเมื อพ้นกําหนดสบิปี นบัแตว่นัที บตุรบญุธรรมตาย 
             มาตรา 1598/31  การเลกิรับบตุรบญุธรรม ถ้าบตุรบญุธรรมบรรลนิุติภาวะแล้วจะเลกิโดยความตกลงกนัใน
ระหวา่งผู้ รับบตุรบญุธรรมกบับตุรบญุธรรมเมื อใดก็ได้ 
             ถ้าบตุรบญุธรรมยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ การเลกิรับบตุรบญุธรรมจะทําได้ตอ่เมื อได้รับความยินยอมของบิดาและ
มารดา และให้นํามาตรา 1598/20 และมาตรา 1598/21 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             (1)ในกรณีที ได้รับผู้ เยาว์เป็นบตุรบญุธรรมตามมาตรา 1598/21  วรรคสอง มาตรา 1598/22 มาตรา 1598/23  
มาตรา 1598/24 หรือมาตรา 1598/26 วรรคสอง ถ้าบตุรบญุธรรมยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ การเลกิรับบตุรบญุธรรมให้กระทํา
ได้ตอ่เมื อมีคําสั งศาลโดยคําร้องขอของผู้มีสว่นได้เสยีหรืออยัการ 
             การเลกิรับบตุรบญุธรรมจะสมบรูณ์ตอ่เมื อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 
             มาตรา 1598/32  การรับบตุรบญุธรรมยอ่มเป็นอนัยกเลกิเมื อมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1451 
             มาตรา 1598/33  คดีฟ้องเลกิการรับบตุรบญุธรรมนั นเมื อ   
             (2)(1) ฝ่ายหนึ งทําการชั วร้ายไมว่า่จะเป็นความผิดอาญาหรือไมเ่ป็นเหตใุห้อีกฝ่ายหนึ งอบัอายขายหน้าอยา่ง 
ร้ายแรง หรือถกูเกลยีดชงั หรือได้รับความเสยีหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ งฟ้องเลกิได้ 
            (3)(2) ฝ่ายหนึ งหมิ นประมาทหรือเหยยีดหยามอีกฝ่ายหนึ งหรือบพุการีของอีกฝ่ายหนึ งอนัเป็นการร้ายแรง อีกฝ่าย
หนึ งฟ้องเลกิได้ ถ้าบตุรบญุธรรมกระทําการดงักลา่วตอ่คูส่มรสของผู้ รับบตุรบญุธรรม ให้ผู้ รับบตุรบญุธรรมฟ้องเลกิได้ 
            (4)3) ฝ่ายหนึ งกระทําการประทษุร้ายอีกฝ่ายหนึ งหรือบพุการีหรือคูส่มรสของอีกฝ่ายหนึ งเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายแก่
กายหรือจิตใจอยา่งร้ายแรงและการกระทํานั นเป็นความผิดที มีโทษอาญา อีกฝ่ายหนึ งฟ้องเลกิได้ 
             (4) ฝ่ายหนึ งไมอ่ปุการะเลี ยงดอีูกฝ่ายหนึ ง อีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องเลกิได้ 
             (5) ฝ่ายหนึ งจงใจละทิ งอีกฝ่ายหนึ งไปเกินหนึ งปี อีกฝ่ายหนึ งนั นฟ้องเลกิได้ 
             (6) ฝ่ายหนึ งต้องคาํพิพากษาถงึที สดุให้จําคกุเกินสามปี เว้นแตค่วามผิดที กระทําโดยประมาท อีกฝ่ายหนึ ง 
ฟ้องเลกิได้ 
             (7) ผู้ รับบตุรบญุธรรมทําผิดหน้าที บิดามารดา และการกระทํานั นเป็นการละเมิดหรือไมป่ฏิบตัิตาม
มาตรา 1564 มาตรา 1571 มาตรา 1573  มาตรา 1574 หรือมาตรา 1575 เป็นเหตใุห้เกิดหรืออาจเกิดความเสยีหายอยา่ง
ร้ายแรงตอ่บตุรบญุธรรม บตุรบญุธรรมฟ้องเลกิได้ 
            (5)(8) ผู้ รับบตุรบญุธรรมผู้ใดถกูถอนอํานาจปกครองบางสว่นหรือทั งหมดและเหตทีุ ถกูถอนอํานาจปกครองนั นมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นวา่ ผู้นั นไมส่มควรเป็นผู้ รับบตุรบญุธรรมตอ่ไป บตุรบญุธรรมฟ้องเลกิได้ 
            (6)(9)  (ยกเลกิ) 

                                         
(1) วรรคสาม แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ.2533 
(2) – (5) (1) (2) (3) และ (8) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
(6) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
 



 
             มาตรา 1598/34  ห้ามมิให้ฟ้องขอเลกิการรับบตุรบญุธรรมเมื อพ้นกําหนดหนึ งปีนบัแตว่นัที ผู้ขอเลกิการรับบตุร
บญุธรรมรู้หรือควรได้รู้ข้อเท็จจริงอนัเป็นเหตใุห้เลกิการนั นหรือเมื อพ้นกําหนดสบิปีนบัแตเ่หตนุั นเกิดขึ น 
             มาตรา 1598/35(1) การฟ้องเลกิการรับบตุรบญุธรรม ถ้าบตุรบญุธรรมมีอายไุมค่รบสบิห้าปีบริบรูณ์ให้บิดามารดา
โดยกําเนิดเป็นผู้มีอํานาจฟ้องแทน แตถ้่าบตุรบญุธรรมมีอายสุบิห้าปีบริบรูณ์แล้วบตุรบญุธรรมฟ้องได้โดยไมต้่องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ใด 
             ในกรณีตามวรรคหนึ ง อยัการจะฟ้องคดีแทนบตุรบญุธรรมก็ได้ 
             มาตรา 1598/36  การเลกิรับบตุรบญุธรรมโดยคาํพิพากษาของศาลยอ่มมีผลแตเ่วลาที คาํพิพากษาถึงที สดุ แตจ่ะ
อ้างเป็นเหตเุสื อมสทิธิของบคุคลภายนอกผู้ ทําการโดยสจุริตไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้จดทะเบียนแล้ว 
             มาตรา 1598/37(2) เมื อมีการเลกิรับบตุรบญุธรรม ถ้าบตุรบญุธรรมยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ให้บิดามารดาโดยกําเนิด
กลบัมีอํานาจปกครองนบัแตเ่วลาที จดทะเบียนเลกิการรับบตุรบญุธรรมตามมาตรา 1598/31 หรือนบัแตเ่วลาที ศาลม ี
คําพิพากษาถงึที สดุให้เลกิการรับบตุรบญุธรรม แตถ้่าได้มีการตั งผู้ปกครองของผู้ เป็นบตุรบญุธรรมไว้ก่อน การเลกิรับบตุร
บญุธรรม ให้ผู้ปกครองยงัคงมีอํานาจหน้าที เช่นเดิมตอ่ไป เว้นแตบิ่ดามารดาโดยกําเนิดจะร้องขอ และศาลมีคาํสั งให้ผู้ รัอ
งขอเป็นผู้มีอํานาจปกครอง 
             การเปลี ยนผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามวรรคหนึ งไมเ่ป็นเหตใุห้เสื อมสทิธิที บคุคลภายนอกได้มาโดย
สจุริตก่อนจดทะเบียนเลกิการรับบตุรบญุธรรม 
 

ลักษณะ 3 
ค่าอุปการะเลี �ยงด ู

-------- 
 
             มาตรา 1598/38  คา่อปุการะเลี ยงดรูะหวา่งสามีภริยาหรือระหวา่งบิดามารดากบับตุรนั นยอ่มเรียกจากกนัได้ 
ในเมื อฝ่ายที ควรได้รับอปุการะเลี ยงดไูมไ่ด้รับการอปุการะเลี ยงดหูรือได้รับการอปุการะเลี ยงดไูมเ่พียงพอแก่อตัภาพ  
คา่อปุการะเลี ยงดนีู ศาลอาจให้เพียงใดหรือไมใ่ห้ก็ได้ โดยคํานงึถงึความสามารถของผู้มีหน้าที ต้องให้ฐานะของผู้ รับ 
และพฤติการณ์แหง่กรณี 
             มาตรา 1598/39  เมื อผู้มีสว่นได้เสยีแสดงวา่พฤตกิารณ์รายได้หรือฐานะของคูก่รณีได้เปลี ยนแปลงไป ศาลจะสั ง
แก้ไขในเรื องคา่อปุการะเลี ยงดโูดยให้เพิกถอน ลด เพิ ม หรือกลบัให้คา่อปุการะเลี ยงดอีูกก็ได้ 
             ในกรณีที ศาลไมพิ่พากษาให้คา่อปุการะเลี ยงด ูเพราะเหตแุตเ่พียงอีกฝ่ายหนึ งไมอ่ยูใ่นฐานะที จะให้คา่อปุการะ
เลี ยงดไูด้ในขณะนั น หากพฤตกิารณ์ รายได้หรือฐานะของอีกฝ่ายหนึ งนั นได้เปลี ยนแปลงไป และพฤติการณ์รายได้หรือ
ฐานะของผู้ เรียกร้องอยูใ่นสภาพที ควรได้รับคา่อปุการะเลี ยงด ูผู้ เรียกร้องอาจร้องขอให้ศาลเปลี ยนแปลงคําสั งในคดีนั น
ใหมไ่ด้ 

                                                                                                                               
(1) (2) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  10) พ.ศ. 2533 
 

 



             มาตรา 1598/40 คา่อปุการะเลี ยงดนูั นให้ชําระเป็นเงินโดยวิธีชําระเป็นครั งคราวตามกําหนด เว้นแตคู่ก่รณีจะตก
ลงกนัให้ชําระเป็นอยา่งอื นหรือโดยวิธีอื น ถ้าไมม่กีารตกลงกนัและมีเหตพิุเศษ เมื อฝ่ายใดฝ่ายหนึ งร้องขอและศาล
เห็นสมควร จะกําหนดให้คา่อปุการะเลี ยงดเูป็นอยา่งอื นหรือโดยวธีิอื นโดยจะให้ชําระเป็นเงินด้วยหรือไมก็่ได้ 
             ในกรณีขอคา่อปุการะเลี ยงดบูตุร เมื อมเีหตพิุเศษและศาลเห็นเป็นการสมควรเพื อประโยชน์แก่บตุร จะกําหนดให้
บตุรได้รับการอปุการะเลี ยงดโูดยประการใดๆ นอกจากที คูก่รณีตกลงกนั หรือนอกจากที ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งร้องขอก็ได้  เช่น  
ให้ไปอยูใ่นสถานการศกึษาหรือวชิาชีพ โดยให้ผู้ ที มีหน้าที ต้องชําระคา่อปุการะเลี ยงดอูอกคา่ใช้จ่ายในการนี  
             มาตรา 1598/41  สทิธิที จะได้คา่อปุการะเลี ยงดนูั น จะสละหรือโอนมิได้และไมอ่ยูใ่นขา่ยแหง่การบงัคบัคด ี
 
-------------------------------- 
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พุทธศักราช 2477 
             (ถกูยกเลกิทั งฉบบั) 
             [รก.2578/-/474/29 พฤษภาคม 2478] 
 
--------------------------- 
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช 2477  
พุทธศักราช 2486 
บทเฉพาะกาล 
             มาตรา 3  ให้ยกเลกิมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัใิห้ใช้บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ พทุธศกัราช 2477 แตไ่มใ่ห้กระทบกระเทือนถงึการสมรสของบคุคลซึ งนบัศาสนาอิสลาม ซึ งได้มีอยูก่่อนวนัใช้ 
พระราชกําหนดนี  และทั งสมัพนัธ์ในครอบครัวอนัเกิดแตก่ารสมรสนั น ๆ 
             [รก.2586/32/1089/19 มิถนุายน 2486] 
 
 
--------------------------- 
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที"ได้ตรวจชาํระใหม่ พ.ศ. 2519 
หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี  คือ เนื องจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
มาตรา 28 วรรคสอง  
บญัญตัิวา่ชายและหญิงมีสทิธิเทา่เทียมกนั จําต้องแก้ไขบทบญัญตัิในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์เพื อให้สอดคล้อง
กบับทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัิขึ น 
             [รก.2519/32/1089/19 มิถนุายน 2486] 
 
--------------------------- 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ"มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที" 10) พ.ศ. 2533 
บทเฉพาะกาล 
             มาตรา 62  ในกรณีที มีการให้ของหมั นกนัไว้ก่อนวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั ให้ของหมั นดงักลา่วตกเป็นสทิธิ
แก่หญิงเมื อได้ทําการสมรสแล้ว 



             มาตรา 63  นิติกรรมที คูส่มรสฝ่ายหนึ งได้กระทําไปในการจดัการสนิสมรส โดยปราศจากความยินยอมของคูส่มรส
อีกฝ่ายหนึ งก่อนวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั การให้สตัยาบนัหรือการขอให้ศาลเพิกถอนนิตกิรรมนั น ให้เป็นไปตาม 
มาตรา 1480 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ก่อนการแก้ไขเพิ มเตมิโดยพระราชบญัญตัินี  
             มาตรา 64  ถ้ามีคดีฟ้องขอให้ศาลแสดงวา่การสมรสเป็นโมฆะเพราะเหตสุมรสฝ่าฝืนบทบญัญตัิมาตรา 1452  
แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ค้างพิจารณาอยูใ่นศาลใดในวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั ให้ศาลนั นพิจารณา 
พิพากษาคดีตอ่ไปได้จนกวา่คดีจะถึงที สดุ 
             มาตรา 65  ในกรณีที มีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1452 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ สทิธิเรียกคา่เลี ยงชีพ
หรือสทิธิในมรดกของคูส่มรสที ตายซึ งคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ งที สมรสโดยสจุริตมีอยูแ่ล้วก่อนวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั 
ให้เป็นไปตามมาตรา 1499 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ก่อนการแก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญตัินี  
             มาตรา 66  ในการจดทะเบียนเด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายถ้าเจ้าหน้าที ได้สง่แจ้งความการขอจดทะเบียนไปยงั
เด็กหรือมารดาเดก็แล้วแตย่งัไมจ่ดทะเบียนก่อนวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบัการจดทะเบียนเดก็เป็นบตุรชอบด้วย
กฎหมายให้บงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ซึ งแก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญตัินี  
             มาตรา 67  บิดาซึ งได้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายก่อนวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบัยอ่มมีสทิธิ
ร้องขอตอ่ศาลให้ถอนความเป็นผู้ปกครองได้ตามมาตรา 1552 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ซึ งแก้ไขเพิ มเตมิโดย 
พระราชบญัญตัินี  ไมว่า่บิดาจะได้เคยร้องขอตอ่ศาลให้มีคาํสั งถอนความเป็นผู้ปกครองมาก่อนแล้วหรือไมก็่ตาม 
             มาตรา 68  ในกรณีที มีการตั งผู้ปกครองโดยพินยักรรม ถ้าผู้ ที ทําพินยักรรมก่อนวนัที พระราชบญัญตัินี ใชบังั
คบั การตั งผู้ปกครองให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ก่อนการแก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญตัินี  
             มาตรา 69  บทบญัญตัิมาตรา 1598/22 และมาตรา 1598/23  แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ซึ งแก้ไข
เพิ มเติมโดยพระราชบญัญตัินี ไมก่ระทบกระเทือนถงึความสมบรูณ์ของการให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม
ที ได้กระทําไปแล้วก่อนวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั 
             มาตรา 70  บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ซึ งแก้ไขเพิ มเตมิโดยพระราชบญัญตัินี ไม่
กระทบกระเทือนถงึความสมบรูณ์ของการหมั นการสมรส สญัญาก่อนสมรส การเป็นบิดามารดากบับตุร การเป็น
ผู้ปกครอง และการรับบตุรบญุธรรมที ได้มีอยูแ่ล้วในวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั เว้นแตใ่นกรณีที พระราชบญัญตัินี 
บญัญตัิไว้เป็นอยา่งอื น 
             มาตรา 71  บรรดาอายคุวามหรือระยะเวลาที บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ได้กําหนดไว้ก่อน
วนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั หากยงัไมส่ิ นสดุลงในวนัที พระราชบญัญตัินี ใช้บงัคบั และอายคุวามหรือระยะเวลาที 
กําหนดขึ นใหมน่ั นแตกตา่งกบัอายคุวามหรือระยะเวลาที กําหนดไว้เดมิ ก็ให้นําอายคุวามหรือระยะเวลาที ยาวกวา่มาบงัคบั 
หมายเหตุ:-  เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี  คือ โดยที บทบญัญตัิบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์วา่ด้วยความสมบรูณ์ของการหมั นและผลของการหมั น การคุ้มครองคูส่มรสที วกิลจริต การจดัการสนิสมรส การ
แยกสนิสมรสและรวมสนิสมรส การสมรสที เป็นโมฆะ เหตหุยา่ ผู้ใช้อํานาจปกครองบตุรในกรณีมกีารหยา่ บทสนันิษฐาน
ความเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย การฟ้องคดีไมรั่บเดก็เป็นบตุร การฟ้องปฏิเสธความเป็นบตุร การจดทะเบียนเดก็เป็นบตุร
การฟ้องให้รับเดก็เป็นบตุร  อํานาจปกครอง การเป็นผู้อนบุาลและผู้ พิทกัษ์ การจดัการทรัพย์สนิของผู้ เยาว์ สทิธิหน้าที ของ
บิดามารดาและบตุรผู้ปกครอง และบตุรบญุธรรมนั น ยงัไมส่อดคล้องและไมเ่อื ออํานวยตอ่สภาพความเป็นอยูใ่นสงัคม
ปัจจบุนั สมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ งขึ น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัิขึ น 
             [รก.2533/187/1พ/26 กนัยายน 2533] 



 
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัต ิบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

พุทธศักราช 2477 
-------- 

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล 

คณะผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร) 

ลงวนัที  7 มีนาคม พทุธศกัราช 2477) 
อนวุตัน์จาตรุนต์ 
อาทิตย์ทิพอาภา 
เจ้าพระยายมราช 

ตราไว้ ณ วนัที  5 มิถนุายน พทุธศกัราช 2478 
เป็นปีที  2 ในรัชกาลปัจจบุนั 

 
             โดยที สภาผู้แทนราษฎรลงมติวา่ การประมวลกฎหมายแหง่บ้านเมืองได้ดําเนินมาถึงคราวที ควรใช้บรรพ 6 แหง่
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
             จึ งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบญัญตัขิึ นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดงัตอ่ไปนี  
             มาตรา 1  พระราชบญัญตัินี ให้เรียกวา่ "พระราชบญัญตัใิห้ใช้บทบญัญตัิบรรพ 6 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ พทุธศกัราช 2477" 
             มาตรา 2(1) ให้ใช้พระราชบญัญตัินี  ตั งแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
             มาตรา 3  ให้เพิ มบทบญัญตัิ บรรพ 6 ตั งแตม่าตรา 1599 ถึงมาตรา 1755 ตามที ได้ตราไว้ตอ่ท้ายพระราชบญัญตัิ
นี เข้าเป็นสว่นหนึ งแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์และให้ใช้บทบญัญตัิแหง่บรรพนี ตั งแตว่นัที  1  ตลุาคม พทุธ-
ศกัราช 2478 เป็นต้นไป 
             มาตรา 4(2)  [ยกเลกิ] 
 
        ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 
   นายพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา 
                   นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 

                                         
(1)  รก.2478/-/529/7 มิถนุายน 2478 
(2)  ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ มเติมพระราชบญัญติัให้ใช้บทบญัญติับรรพ 6แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พทุธศกัราช 2477   พทุธศกัราช 2486 



 
บรรพ 6 
มรดก 
-------- 

ลักษณะ 1 
บทเบด็เสร็จทั"วไป 

-------- 
หมวด 1 

การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 
-------- 

 
             มาตรา 1599  เมื อบคุคลใดตาย มรดกของบคุคลนั นตกทอดแก่ทายาท 
             ทายาทอาจเสยีไปซึ งสทิธิในมรดกได้แตโ่ดยบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี หรือกฎหมายอื น 
             มาตรา 1600  ภายใต้บงัคบัของบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สนิทกุชนิด
ของผู้ตาย ตลอดทั งสทิธิหน้าที และความรับผิดตา่งๆ เว้นแตต่ามกฎหมายหรือวา่โดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตวัของ 
ผู้ตายโดยแท้ 
             มาตรา 1601  ทายาทไมจํ่าต้องรับผิดเกินกวา่ทรัพย์มรดกที ตกทอดได้แก่ตน 
             มาตรา 1602(1) เมื อบคุคลใดต้องถือวา่ถึงแก่ความตายตามความในมาตรา 62 แหง่ประมวลกฎหมายนี  มรดก
ของบคุคลนั นตกทอดแก่ทายาท 
             ถ้าพิสจูน์ได้วา่บคุคลนั นยงัคงมีชีวิตอยู ่หรือตายในเวลาอื นผิดไปจากเวลาดั งระบไุว้ในคําสั งที สั งให้เป็นคน
สาบสญู ให้ใช้บทบญัญตัิมาตรา 63 แหง่ประมวลกฎหมายนี บงัคบัแก่ทายาทของบคุคลนั น 
             มาตรา 1603  กองมรดกยอ่มตกทอดแก่ทายาทโดยสทิธิตามกฎหมายหรือโดยพินยักรรม 
             ทายาทที มีสทิธิตามกฎหมาย เรียกวา่ "ทายาทโดยธรรม"    
             ทายาทที มีสทิธิตามพินยักรรม เรียกวา่ "ผู้ รับพินยักรรม" 
 

หมวด 2 
การเป็นทายาท 

-------- 
 

             มาตรา 1604  บคุคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ตอ่เมื อมสีภาพบคุคลหรือสามารถมีสทิธิได้ตามมาตรา 15 แหง่
ประมวลกฎหมายนี  ในเวลาที เจ้ามรดกถงึแกค่วามตาย 
             เพื อประโยชน์แหง่มาตรานี  ให้ถือวา่เด็กที เกิดมารอดอยูภ่ายในสามร้อยสบิวนันบัแตเ่วลาที เจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตายนั น เป็นทารกในครรภ์มารดาอยูใ่นเวลาที เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
 

                                         
(1)   แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติให้ใช้บทญัญญัตบิรรพ 1 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พ.ศ. 2535 



             มาตรา 1605  ทายาทคนใดยกัย้าย หรือปิดบงัทรัพย์มรดกเทา่สว่นที ตนจะได้หรือมากกวา่นั นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่
วา่ ตนทําให้เสื อมประโยชน์ของทายาทคนอื น ทายาทคนนั นต้องถกูกําจดัมใิห้ได้มรดกเลย แตถ้่าได้ยกัย้ายหรือปิดบงั
ทรัพย์มรดกน้อยกวา่สว่นที ตนจะได้ ทายาทคนนั นต้องถกูกําจดัมิให้ได้มรดกเฉพาะสว่นที ได้ยกัย้ายหรือปิดบงัไวนัั น 
             มาตรานี มิให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ รับพินยักรรม ซึ งผู้ตายได้ทําพินยักรรมยกทรัพย์สนิให้เฉพาะสิ งเฉพาะอยา่ง ในอนัที จะ
ได้รับทรัพย์สนินั น 
             มาตรา 1606  บคุคลดั งตอ่ไปนี ต้องถกูกําจดัมใิห้รับมรดกฐานเป็นผู้ไมส่มควร คือ 
             (1) ผู้ ที ต้องคาํพิพากษาถึงที สดุวา่ได้เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสทิธิได้รับมรดกก่อน
ตนถึงแก่ความตายโดยมชิอบด้วยกฎหมาย 
             (2) ผู้ ที ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาวา่ทําความผิดโทษประหารชีวติและตนเองกลบัต้องคําพิพากษาถึงที สดุวา่ มีความผิด
ฐานฟ้องเท็จหรือทําพยานเท็จ 
             (3) ผู้ ที รู้แล้ววา่ เจ้ามรดกถกูฆา่โดยเจตนา แตม่ิได้นําข้อความนั นขึ นร้องเรียนเพื อเป็นทางที จะเอาตวัผู้กระทําผิด
มาลงโทษ แตข้่อนี มใิห้ใช้บงัคบัถ้าบคุคลนั นมีอายยุงัไมค่รบสบิหกปีบริบรูณ์ หรือเป็นคนวกิลจริตไมส่ามารถรู้ผิดชอบ 
หรือถ้าผู้ ที ฆา่นั นเป็นสามีภริยาหรือผู้บพุการีหรือผู้สบืสนัดานของตนโดยตรง 
             (4) ผู้ ที ฉ้อฉลหรือขม่ขูใ่ห้เจ้ามรดกทํา หรือเพิกถอน หรือเปลี ยนแปลงพินยักรรมแตบ่างสว่นหรือทั งหมดซึ งเกี ยวกบั
ทรัพย์มรดก หรือไมใ่ห้กระทําการดงักลา่วนั น 
             (5) ผู้ ที ปลอม ทําลาย หรือปิดบงัพินยักรรมแตบ่างสว่นหรือทั งหมด    
              เจ้ามรดกอาจถอนข้อกําจดัฐานเป็นผู้ไมส่มควรเสยีก็ได้โดยให้อภยัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
             มาตรา 1607  การถกูกําจดัมิให้รับมรดกนั นเป็นการเฉพาะตวั ผู้สบืสนัดานของทายาทที ถกูกําจดัสบืมรดกตอ่ไป
เหมือนหนึ งวา่ทายาทนั นตายแล้ว แตใ่นสว่นทรัพย์สนิซึ งผู้สบืสนัดานได้รับมรดกมาเช่นนี  ทายาทที วา่นั นไมม่ีสทิธิที จะ
จดัการ และใช้ดั งที ระบไุว้ในบรรพ 5 ลกัษณะ 2 หมวด 3 แหง่ประมวลกฎหมายนี  ในกรณีเช่นนั นให้ใช้มาตรา 1548 บงัคบั
โดยอนโุลม 
 

หมวด 3 
การตัดมิให้รับมรดก 

-------- 
 
             มาตรา 1608  เจ้ามรดกจะตดัทายาทโดยธรรมของตนคนใดมใิห้รับมรดกก็ได้แตด้่วยแสดงเจตนาชดัแจ้ง 
             (1) โดยพินยักรรม 
             (2) โดยทําเป็นหนงัสอืมอบไว้แก่พนกังานเจ้าหน้าที  
             ตวัทายาทผู้ถกูตดัมิให้รับมรดกนั นต้องระบไุว้ให้ชดัเจน 
             แตเ่มื อบคุคลใดได้ทําพินยักรรมจําหนา่ยทรัพย์มรดกเสยีทั งหมดแล้วให้ถือวา่บรรดาทายาทโดยธรรมผู้ ที มิได้รับ
ประโยชน์จากพินยักรรม เป็นผู้ถกูตดัมใิห้รับมรดก 
             มาตรา 1609  การแสดงเจตนาตดัมใิห้รับมรดกนั นจะถอนเสยีก็ได้ 
             ถ้าการตดัมิให้รับมรดกนั นได้ทําโดยพินยักรรม จะถอนเสยีได้ก็แตโ่ดยพินยักรรมเทา่นั น แตถ้่าการตดัมใิห้รับมรดก
ได้ทําเป็นหนงัสอืมอบไว้แก่พนกังานเจ้าหน้าที  การถอนจะทําตามแบบใดแบบหนึ งดั งบญัญตัิไว้ในมาตรา 1608(1) หรือ 
(2)ก็ได้ 



 
หมวด 4 

การสละมรดกและอื"นๆ 
-------- 

 
             มาตรา 1610(1) ถ้ามรดกตกทอดแก่ผู้ เยาว์ หรือบคุคลวิกลจริต หรือบคุคลผู้ไมส่ามารถจะจดัทําการงานของตนเอง
ได้ตามความหมายแหง่มาตรา 32  แหง่ประมวลกฎหมายนี  และบคุคลนั นยงัไมม่ีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนบุาล หรือ 
ผู้ พิทกัษ์ เมื อผู้มีสว่นได้เสยี หรือพนกังานอยัการร้องขอ ก็ให้ศาลตั งผู้ปกครองผู้อนบุาล หรือผู้ พิทกัษ์แล้วแตก่รณี 
             มาตรา 1611(2) ทายาทซึ งเป็นผู้ เยาว์ บคุคลวิกลจริตหรือบคุคลผู้ไมส่ามารถจะจดัทําการงานของตนเองได้ตาม
ความหมายแหง่มาตรา 32 แหง่ประมวลกฎหมายนี  จะทําการดงัตอ่ไปนี ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมของบิดา
มารดา ผู้ปกครอง ผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์แล้วแตก่รณี และได้รับอนมุตัิจากศาลแล้วคือ 
             (1) สละมรดก 
             (2) รับมรดกอนัมคีา่ภาระติดพนัหรือเงื อนไข 
             มาตรา 1612  การสละมรดกนั น ต้องแสดงเจตนาชดัแจ้งเป็นหนงัสอืมอบไว้แก่พนกังานเจ้าหน้าที  หรือทําเป็น
สญัญาประนีประนอมยอมความ 
             มาตรา 1613  การสละมรดกนั น จะทําแตเ่พียงบางสว่น หรือทําโดยมีเงื อนไข หรือเงื อนเวลาไมไ่ด้ 
             การสละมรดกนั น จะถอนเสยีมิได้ 
             มาตรา 1614  ถ้าทายาทสละมรดกด้วยวิธีใดโดยที รู้อยูว่า่การที ทําเช่นนั นจะทําให้เจ้าหนี ของตนเสยีเปรียบ  
เจ้าหนี มีสทิธิที จะร้องขอให้เพิกถอนการสละมรดกนั นเสยีได้แตค่วามข้อนี มใิห้ใช้บงัคบั ถ้าปรากฎวา่ในขณะที สละมรดก
นั นบคุคลซึ งเป็นผู้ได้ลาภงอกแตก่ารนั นมิได้รู้เทา่ถงึข้อความจริงอนัเป็นทางให้เจ้าหนี ต้องเสยีเปรียบนั นด้วย แตห่ากกรณี
เป็นการสละมรดกโดยเสนห่า เพียงแตท่ายาทผู้สละมรดกเป็นผู้ รู้ฝ่ายเดียวเทา่นั นก็พอแล้ว ที จะขอเพิกถอนได้ 
             เมื อได้เพิกถอนการสละมรดกแล้ว เจ้าหนี จะร้องขอให้ศาลสั ง เพื อให้ตนรับมรดกแทนที ทายาทและในสทิธิของ
ทายาทนั นก็ได้ 
             ในกรณีเช่นนี  เมื อได้ชําระหนี ของทายาทนั นให้แก่เจ้าหนี แล้ว ถ้าสว่นของทายาทนั นยงัมีเหลอือยูอี่ก ก็ให้ได้แก ่
ผู้สบืสนัดานของทายาทนั น หรือทายาทอื นของเจ้ามรดกแล้วแตก่รณี 
             มาตรา 1615  การที ทายาทสละมรดกนั น มีผลย้อนหลงัไปถึงเวลาที เจ้ามรดกตาย 
             เมื อทายาทโดยธรรมคนใดสละมรดก ผู้สบืสนัดานของทายาทคนนั นสบืมรดกได้ตามสทิธิของตน และชอบที จะ
ได้รับสว่นแบง่เทา่กบัสว่นแบง่ที ผู้สละมรดกนั นจะได้รับ แตผู่้สบืสนัดานนั นต้องไมใ่ช่ผู้ ที บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้
อนบุาลแล้วแตก่รณี ได้บอกสละมรดกโดยสมบรูณ์ในนามของผู้สบืสนัดานนั น 
  
 
 
 
 

                                         
(1)(2) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัตใิห้ใช้บทบญัญัติบรรพ 1 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่พ.ศ. 2535 



 
             มาตรา 1616  ถ้าผู้สบืสนัดานของผู้สละมรดกได้มรดกมาดงักลา่วไว้ในมาตรา 1615 แล้ว ผู้ ที ได้สละมรดกนั นไมม่ี
สทิธิในสว่นทรัพย์สนิอนัผู้สบืสนัดานของตนได้รับมรดกมา ในอนัที จะจดัการและใช้ดงัที ระบไุว้ในบรรพ 5 ลกัษณะ 2 
หมวด 3 แหง่ประมวลกฎหมายนี  และให้ใช้มาตรา 1548 บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1617  ผู้ รับพินยักรรมคนใดสละมรดก ผู้นั นรวมตลอดทั งผู้สบืสนัดานไมม่ีสทิธิจะรับมรดกที ได้สละแล้วนั น 
             มาตรา 1618  ถ้าทายาทโดยธรรมผู้ ที ได้สละมรดกไมม่ีผู้สบืสนัดานที จะรับมรดกได้ หรือผู้ รับพินยักรรมได้สละ
มรดก ให้ปันสว่นแบง่ของผู้ ที ได้สละมรดกนั นๆ แก่ทายาทอื นของเจ้ามรดกตอ่ไป 
             มาตรา 1619  ผู้ใดจะสละหรือจําหนา่ยจ่ายโอนโดยประการใดซึ งสทิธิอนัหากจะมใีนภายหน้าในการสบืมรดกผู้ ที 
ยงัมชีีวิตอยูน่ั นไมไ่ด้ 
 

ลักษณะ 2 
สิทธิโดยธรมในการรับมรดก 

-------- 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
-------- 

 
             มาตรา 1620  ถ้าผู้ใดตายโดยไมไ่ด้ทําพินยักรรมไว้หรือทําพินยักรรมไว้แตไ่มม่ีผลบงัคบัได้ ให้ปันทรัพย์มรดก
ทั งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั นตามกฎหมาย 
             ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทําพินยักรรมไว้ แตพิ่นยักรรมนั นจําหนา่ยทรัพย์หรือมีผลบงัคบัได้แตเ่พียงบางสว่นแหง่ทรัพย์
มรดก ให้ปันสว่นที มิได้จําหนา่ยโดยพินยักรรมหรือสว่นที พินยักรรมไมม่ีผลบงัคบัให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 
             มาตรา 1621  เว้นแตผู่้ทําพินยักรรมจะได้แสดงเจตนากําหนดไว้ในพินยักรรมเป็นอยา่งอื น แม้ทายาทโดยธรรม
คนใดจะได้รับทรัพย์สนิอยา่งหนึ งอยา่งใดตามพินยักรรมทายาทคนนั นก็ยงัมีสทิธิที จะเรียกเอาสว่นโดยธรรมของตน 
จากทรัพย์มรดกสว่นที ยงัไมไ่ด้จําหนา่ยโดยพินยักรรมจนเต็มอีกก็ได้ 
             มาตรา 1622  พระภิกษุนั น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที เป็นทายาทโดยธรรมไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้สกึจาก
สมณเพศมาเรียกร้องภายในกําหนดอายคุวามตามมาตรา1754 
             แตพ่ระภิกษุนั น อาจเป็นผู้ รับพินยักรรมได้ 
             มาตรา 1623  ทรัพย์สนิของพระภิกษุที ได้มาในระหวา่งเวลาที อยูใ่นสมณเพศนั น เมื อพระภิกษุนั นถึงแก่มรณภาพ
ให้ตกเป็นสมบตัิของวดัที เป็นภมูลิาํเนาของพระภิกษุนั น เว้นไว้แตพ่ระภิกษุนั นจะได้จําหนา่ยไปในระหวา่งชีวิตหรือโดย
พินยักรรม 
             มาตรา 1624  ทรัพย์สนิใดเป็นของบคุคลก่อนอปุสมบทเป็นพระภิกษุทรัพย์สนินั นหาตกเป็นสมบตัิของวดัไม ่และ
ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบคุคลนั น หรือบคุคลนั นจะจําหนา่ยโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้ 
             มาตรา 1625  ถ้าผู้ตายเป็นผู้สมรสแล้ว การคิดสว่นแบง่และการปันทรัพย์สนิระหวา่งผู้ตายกบัคูส่มรสที ยงัมีชีวิต
อยูน่ั นให้เป็นไปดงันี  
             (1) ในเรื องสว่นแบง่ในทรัพย์สนิระหวา่งสามีภริยาให้อยูใ่นบงัคบัของบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี วา่ด้วย
การหยา่โดยยินยอมทั งสองฝ่าย อนัมีบทบญัญตัิเพิ มเตมิให้บริบรูณ์ในมาตรา 1637 และ 1638 และโดยเฉพาะต้องอยู ่



ในบงัคบัแหง่มาตรา 1513 ถึง 1517 แหง่ประมวลกฎหมายนี  แตก่ารคิดสว่นแบง่นั นมีผลตั งแตว่นัที การสมรสได้สิ นไป 
ด้วยเหตคุวามตายนั น 
             (2) ในเรื องสว่นแบง่ในทรัพย์มรดกของผู้ตาย ให้อยูใ่นบงัคบัของบทบญัญตัิแหง่บรรพนี  นอกจากมาตรา 1637  
และ 1638 
             มาตรา 1626  เมื อได้ปฏิบตัิตามมาตรา 1625(1) แล้ว ให้คิดสว่นแบง่ทรัพย์มรดกระหวา่งทายาทโดย
ธรรม         ดงัตอ่ไปนี  
             (1) ทรัพย์มรดกนั นให้แบง่แก่ทายาทตามลาํดบัและชั นตา่ง ๆ  ดงัที  บญัญตัิไว้ในหมวด 2 แหง่ลกัษณะนี  
             (2) สว่นแบง่อนัจะได้แกท่ายาทในลาํดบัและชั นตา่งๆนั น ให้แบง่ในระหวา่งบรรดาทายาทในลาํดบัและชั นนั น ๆ  
ดงัที บญัญตัิไว้ในหมวด 3 แหง่ลกัษณะนี  
             มาตรา 1627  บตุรนอกกฎหมายที บิดาได้รับรองแล้วและบตุรบญุธรรมนั น ให้ถือวา่เป็นผู้สบืสนัดาน เหมือนกบั
บตุรที ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแหง่ประมวลกฎหมายนี  
             มาตรา 1628  สามีภริยาที ร้างกนั หรือแยกกนัอยูโ่ดยยงัมิได้หยา่ขาดจากกนัตามกฎหมาย มิได้สิ นไปซึ งสทิธิโดย
ธรรมในการสบืมรดกซึ งกนัและกนั 
 

หมวด 2 
การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาท 

โดยธรรมในลาํดบัและชั �นต่างๆ 
-------- 

 
             มาตรา 1629  ทายาทโดยธรรมมีหกลาํดบัเทา่นั น และภายใต้บงัคบัแหง่มาตรา 1630 วรรค 2 แตล่ะลาํดบัมีสทิธิ
ได้รับมรดกก่อนหลงัดงัตอ่ไปนี  คือ 
             (1) ผู้สบืสนัดาน 
             (2) บิดามารดา 
             (3) พี น้องร่วมบิดามารดาเดยีวกนั 
             (4) พี น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดยีวกนั 
             (5) ปู่  ยา่ ตา ยาย 
             (6) ลงุ ป้า น้า อา 
             คูส่มรสที ยงัมชีีวิตอยูน่ั นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บงัคบัของบทบญัญตัิพิเศษแหง่มาตรา 1635 
             มาตรา 1630  ตราบใดที มีทายาทซึ งยงัมีชีวิตอยู ่หรือมีผู้ รับมรดกแทนที ยงัไมข่าดสายแล้วแตก่รณีในลาํดบั
หนึ งๆ ที ระบไุว้ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ ที อยูใ่นลาํดบัถดัลงไปไมม่ีสทิธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย 
             แตค่วามในวรรคก่อนนี มิให้ใช้บงัคบัในกรณีเฉพาะที มีผู้สบืสนัดานคนใดยงัมีชีวิตอยูห่รือมีผู้ รับมรดกแทนที 
กนั แล้วแตก่รณี และมีบิดามารดายงัมีชีวิตอยูใ่นกรณีเช่นนั นให้บิดามารดาได้สว่นแบง่เสมือนหนึ งวา่เป็นทายาทชั นบตุร 
             มาตรา 1631  ในระหวา่งผู้สบืสนัดานตา่งชั นกนันั นบตุรของเจ้ามรดกอนัอยูใ่นชั นสนิทที สดุเทา่นั นมีสทิธิรับ
มรดก ผู้สบืสนัดานที อยูใ่นชั นถดัลงไปจะรับมรดกได้ก็แตโ่ดยอาศยัสทิธิในการรับมรดกแทนที  
 
 



 
 

หมวด 3 
การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม 

ในลาํดบัและชั �นต่างๆ 
-------- 

ส่วนที" 1 
ญาต ิ
-------- 

 
             มาตรา 1632 ภายใต้บงัคบัแหง่มาตรา 1629 วรรคสดุท้ายการแบง่สว่นมรดกของทายาทโดยธรรมในลาํดบัญาติ
ให้เป็นไปตามบทบญัญตัใินสว่นที  1 แหง่หมวดนี  
             มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลาํดบัเดยีวกนั ในลาํดบัหนึ ง ๆ ที ระบไุว้ในมาตรา 1629 นั น ชอบที จะได้รับสว่น
แบง่เทา่กนั ถ้าในลาํดบัหนึ งมีทายาทโดยธรรมคนเดยีว ทายาทโดยธรรมคนนั นมีสทิธิได้รับสว่นแบง่ทั งหมด 
             มาตรา 1634 ระหวา่งผู้สบืสนัดานที รับมรดกแทนที กนัในสว่นแบง่ของสายหนึ งๆ ตามบทบญัญตัิใน
ลกัษณะ 2 หมวด 4 นั น ให้ได้รับสว่นแบง่มรดกดงันี  
             (1) ถ้ามีผู้สบืสนัดานตา่งชั นกนั บตุรของผู้ตายซึ งอยูใ่นชั นสนิทที สดุเทา่นั นมีสทิธิรับมรดก ผู้สบืสนัดานในชั นถดั
ลงไปจะรับมรดกได้ก็แตโ่ดยอาศยัสทิธิในการรับมรดกแทนที  
             (2) ผู้สบืสนัดานในชั นเดยีวกนัได้รับสว่นแบง่เทา่กนั 
             (3) ถ้าในชั นหนึ งมีผู้สบืสนัดานคนเดียว ผู้สบืสนัดานคนนั นมีสทิธิได้รับสว่นแบง่ทั งหมด 
 

ส่วนที" 2 
คู่สมรส 
-------- 

 
             มาตรา 1635  ลาํดบั และสว่นแบง่ของคูส่มรสที ยงัมชีีวติอยูใ่นการรับมรดกของผู้ตายนั น ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี  
             (1) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629(1) ซึ งยงัมีชีวิตอยูห่รือมีผู้ รับมรดกแทนที แล้วแตก่รณี คูส่มรสที ยงัมีชีวิตอยูน่ั น มี
สทิธิได้สว่นแบง่เสมือนหนึ งวา่ตนเป็นทายาทชั นบตุร 
             (2) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629(3) และทายาทนั นยงัมีชีวติอยูห่รือมีผู้ รับมรดกแทนที  หรือถ้าไมม่ีทายาทตาม
มาตรา 1629(1) แตม่ีทายาทตามมาตรา 1629(2) แล้วแตก่รณี คูส่มรสที ยงัมีชีวิตอยูน่ั นมีสทิธิได้รับมรดกกึ งหนึ ง 
             (3) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629(4)หรือ(6) และทายาทนั นยงัมชีีวิตอยู ่หรือมีผู้ รับมรดกแทนที  หรือมีทายาทตาม
มาตรา 1629(5) แล้วแตก่รณีคูส่มรสที ยงัมชีีวิตอยู ่มีสทิธิได้มรดกสองสว่นในสาม 
             (4) ถ้าไมม่ีทายาทดงัที ระบไุว้ในมาตรา 1629 คูส่มรสที ยงัมีชีวิตอยูน่ั นมีสทิธิได้รับมรดกทั งหมด 
             มาตรา 1636  ถ้าเจ้ามรดกมีภริยาที ชอบด้วยกฎหมายกอ่นใช้ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์บรรพ 5  
หลายคนยงัมีชีวิตอยู ่ภริยาเหลา่นั นทั งหมดรวมกนัมีสทิธิได้รับมรดกตามลาํดบัชั นและสว่นแบง่ดงัระบไุว้ในมาตรา  
1635  แตใ่นระหวา่งกนัเองให้ภริยาน้อยแตล่ะคนมีสทิธิได้รับมรดกกึ งสว่นที ภริยาหลวงจะพงึได้รับ 



 
             มาตรา 1637  ถ้าคูส่มรสฝ่ายใดที ยงัมชีีวติอยูเ่ป็นผู้ รับประโยชน์ตามสญัญาประกนัชีวติ คูส่มรสฝ่ายนั นมีสทิธิ 
รับจํานวนเงินทั งหมดที ได้ตกลงไว้กบัผู้ รับประกนัภยั แตจํ่าต้องเอาจํานวนเบี ยประกนัภยั เพียงเทา่ที พิสจูน์ได้วา่สงูกวา่
จํานวนเงินที ผู้ตายจะพงึสง่ใช้เป็นเบี ยประกนัภยัได้ ตามรายได้หรือฐานะของตนโดยปกติไปชดใช้สนิเดิมของคูส่มรสอีก
ฝ่ายหนึ ง หรือสนิสมรสแล้วแตก่รณี 
             ถึงอยา่งไรก็ด ีจํานวนเงินเบี ยประกนัภยัซึ งจะพงึสง่คืนตามบทบญัญตัิข้างต้นนั นรวมทั งสิ นต้องไมเ่กินจํานวนเงิน
ที ผู้ รับประกนัภยัได้ชําระให้ 
             มาตรา 1638  เมื อคูส่มรสทั งสองฝ่ายได้ลงทนุออกเงินในการทําสญัญา และตามสญัญานั นทั งสองฝ่ายจะต้อง
ได้รับเงินปีในขณะที ยงัมีชีวิตอยูร่่วมกนัและเมื อฝ่ายหนึ งฝ่ายใดตาย ฝ่ายที ยงัมีชีวิตอยูย่งัจะต้องได้รับเงินปีตอ่ไปตลอด
อาย ุ  ฝ่ายที ยงัมีชีวิตอยู ่จําต้องชดใช้สนิเดิมของอีกฝ่ายหนึ ง หรือสนิสมรสแล้วแตก่รณีสดุแตว่า่ได้เอาเงินสนิเดมิ หรือ
สนิสมรสไปใช้ในการลงทนุนั น เงินที จะต้องชดใช้สนิเดิมหรือสนิสมรสดงัวา่นี  ให้ชดใช้เทา่จํานวนเงินซึ งผู้จา่ยเงินรายปีจะ
เรียก 
ให้ใช้เพิ มขึ นเป็นพิเศษ เพื อผู้จ่ายจะได้จา่ยเงินรายปีให้แกคู่ส่มรสฝ่ายที ยงัมีชีวิตอยูน่ั นตอ่ไป 
 

หมวด 4 
การรับมรดกแทนที"กนั 

-------- 
 
             มาตรา 1639  ถ้าบคุคลใดซึ งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629(1)(3)(4) หรือ (6) ถึงแก่ความตาย หรือถกูกําจดัมิ
ให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายถ้าบคุคลนั นมีผู้สบืสนัดานก็ให้ผู้สบืสนัดานรับมรดกแทนที  ถ้าผู้สบืสนัดานคนใดของบคุคล
นั นถึงแกค่วามตายหรือถกูกําจดัมิให้รับมรดกเช่นเดยีวกนั ก็ให้ผู้สบืสนัดานของผู้สบืสนัดานนั นรับมรดกแทนที  และให้มี
การรับมรดกแทนที กนัเฉพาะสว่นแบง่ของบคุคลเป็นรายๆสบืตอ่กนัเช่นนี ไปจนหมดสาย 
             มาตรา 1640  เมื อบคุคลใดต้องถือวา่ถงึแกค่วามตายตามความในมาตรา 65 แหง่ประมวลกฎหมายนี  ให้มีการรับ
มรดกแทนที กนัได้ 
             มาตรา 1641  ถ้าบคุคลใดซึ งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629(2)  หรือ (5) ถึงแก่ความตาย หรือถกูกําจดัมิให้รับ
มรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้ามีทายาทในลาํดบัเดียวกนัยงัมีชีวิตอยู ่ก็ให้สว่นแบง่ทั งหมดตกได้แก่ทายาทนั นเทา่นั นห้ามมใิห้
มีการรับมรดกแทนที กนัตอ่ไป 
             มาตรา 1642  การรับมรดกแทนที กนันั น ให้ใช้บงัคบัแตใ่นระหวา่งทายาทโดยธรรม 
             มาตรา 1643  สทิธิที จะรับมรดกแทนที กนันั นได้เฉพาะแก่ผู้สบืสนัดานโดยตรง ผู้บพุการีหามีสทิธิดงันั นไม ่
             มาตรา 1644  ผู้สบืสนัดานจะรับมรดกแทนที ได้ตอ่เมื อมสีทิธิบริบรูณ์ในการรับมรดก 
             มาตรา 1645  การที บคุคลใดสละมรดกของบคุคลอีกคนหนึ งนั น 
   ไมต่ดัสทิธิของผู้สละที จะรับมรดกแทนที บคุคลอีกคนหนึ งนั นในการสบืมรดกบคุคลอื น 
 
 
 
 



 
 

ลักษณะ 3 
พินัยกรรม 

-------- 
หมวด 1 

บทเบด็เสร็จทั"วไป 
-------- 

 
             มาตรา 1646  บคุคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินยักรรมกําหนดการเผื อตายในเรื องทรัพย์สนิของตนเอง หรือในการ
ตา่งๆ อนัจะให้เกิดเป็นผลบงัคบัได้ตามกฎหมายเมื อตนตายก็ได้ 
             มาตรา 1647  การแสดงเจตนากําหนดการเผื อตายนั นยอ่มทําได้ด้วยคาํสั งครั งสดุท้ายกําหนดไว้ในพินยักรรม 
             มาตรา 1648  พินยักรรมนั นต้องทําตามแบบซึ งระบไุว้ในหมวด 2 แหง่ลกัษณะนี  
             มาตรา 1649  ผู้จดัการมรดกซึ งผู้ตายตั งไว้ยอ่มมีอํานาจและหน้าที ในอนัที จะจดัการทําศพของผู้ตาย เว้นแต ่
ผู้ตายจะได้ตั งบคุคลอื นไว้โดยเฉพาะให้จดัการดงัวา่นั น 
             ถ้าผู้ตายมิได้ตั งผู้จดัการมรดกหรือบคุคลใดไว้ให้เป็นผู้จดัการทําศพหรือทายาทมิได้มอบหมายตั งให้บคุคลใดเป็น
ผู้จดัการทําศพ บคุคลผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินยักรรมหรือโดยสทิธิโดยธรรมเป็นจํานวนมากที สดุ เป็นผู้มีอํานาจและตก
อยูใ่นหน้าที ต้องจดัการทําศพ เว้นแตศ่าลจะเห็นเป็นการสมควรตั งบคุคลอื นให้จดัการเช่นนั น ในเมื อบคุคลผู้มีสว่นได้เสยี
คนใดคนหนึ งร้องขอขึ น 
             มาตรา 1650  คา่ใช้จ่ายเกิดมีหนี เป็นคณุแก่บคุคลใดในการจดัการทําศพนั น ให้เรียกเอาได้ตามบริุมสทิธิที ระบไุว้
ในมาตรา 253(2) แหง่ประมวลกฎหมายนี  
             ถ้าการจดัการทําศพ ต้องชกัช้าไปด้วยประการใดๆ ให้บคุคลผู้มีอํานาจตามความในมาตราก่อนกนัเงินเป็นจํานวน
อนัสมควรจากสนิทรัพย์แหง่กองมรดกเพื อใช้ในการนี  โดยให้บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนใดคนหนึ งร้องตอ่ศาลได้ในกรณีที ไม่
ตกลงหรือคดัค้านการกนัเงินจํานวนนั น 
             กรณีจะเป็นอยา่งไรก็ตาม เงินคา่ใช้จา่ย หรือเงินที กนัไว้อนัเกี ยวกบัการจดัการทําศพนั น ให้กนัไว้ได้แตเ่พียง
จํานวนตามสมควรแก่ฐานะในสมาคมของผู้ตาย แตจ่ะต้องไมเ่ป็นการเสื อมเสยีตอ่สทิธิของเจ้าหนี ของผู้ตาย 
             มาตรา 1651  ภายใต้บงัคบับทบญัญตัิลกัษณะ 4 
             (1) เมื อตามข้อกําหนดพินยักรรม บคุคลใดมีสทิธิที จะได้รับทรัพย์มรดกทั งหมดของเจ้ามรดก หรือตามเศษสว่น  
หรือตามสว่นที เหลอืแหง่ทรัพย์มรดกซึ งมิได้แยกไว้ตา่งหากเป็นพิเศษจากกองมรดก บคุคลนั นเรียกวา่ผู้ รับพินยักรรม
ลกัษณะทั วไป และมีสทิธิและความรับผิดเช่นเดยีวกบัทายาทโดยธรรม 
             (2) เมื อตามข้อกําหนดพินยักรรมบคุคลใดมีสทิธิที จะได้ร้บทรัพย์สนิเฉพาะสิ งเฉพาะอยา่ง ซึ งเจาะจงไว้
โดยเฉพาะ หรือแยกไว้ตา่งหากเป็นพิเศษจากกองมรดก บคุคลนั นเรียกวา่ ผู้ รับพินยักรรมลกัษณะเฉพาะ และมีสทิธิและ
ความรับผิด 
ที เกี ยวกบัทรัพย์สนิเทา่นั น 
             ในกรณีที มีข้อสงสยั ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้ รับพินยักรรมเป็นผู้ รับพินยักรรมลกัษณะเฉพาะ 



             มาตรา 1652  บคุคลผู้อยูใ่นความปกครองนั น จะทําพินยักรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองหรือคู่
สมรส บพุการี หรือผู้สบืสนัดาน หรือพี น้องของผู้ปกครองไมไ่ด้จนกวา่ผู้ปกครองจะได้ทําคําแถลงการณ์ปกครองตามที 
บญัญตัิไว้ 
 ในมาตรา 1577 และมาตราตอ่ๆไป แหง่ประมวลกฎหมายนี เสร็จสิ นแล้ว 
 
              มาตรา 1653  ผู้ เขียน หรือพยานในพินยักรรมจะเป็นผู้ รับทรัพย์ตามพินยักรรมนั นไมไ่ด้ 
             ให้ใช้บทบญัญตัิในวรรคก่อนบงัคบัแก่คูส่มรสของผู้ เขียนหรือพยานในพินยักรรมด้วย 
             พนกังานเจ้าหน้าที ซึ งได้จดข้อความแหง่พินยักรรมที พยานนํามาแจ้งตามมาตรา 1663 ให้ถือวา่เป็นผู้ เขียน
พินยักรรมตามความหมายแหง่มาตรานี  
             มาตรา 1654  ความสามารถของผู้ ทําพินยักรรมนั นให้พิจารณาแตใ่นเวลาที ทําพินยักรรมเทา่นั น 
             ความสามารถของผู้ รับพินยักรรมนั น ให้พิจารณาแตใ่นเวลาที ผู้ ทําพินยักรรมตายเทา่นั น 
 

หมวด 2 
แบบพินัยกรรม 

-------- 
 
             มาตรา 1655  พินยักรรมนั น จะทําได้ก็แตต่ามแบบใดแบบหนึ งดงัที บญัญตัิไว้ในหมวดนี  
             มาตรา 1656  พินยักรรมนั น จะทําตามแบบดงันี ก็ได้ กลา่วคือต้องทําเป็นหนงัสอืลงวนั เดือน ปี ในขณะที ทําขึ น 
และผู้ ทําพินยักรรมต้องลงลายมอืชื อไว้ตอ่หน้าพยานอยา่งน้อยสองคนพร้อมกนั ซึ งพยานสองคนนั นต้องลงลายมือชื อ 
รับรองลายมือชื อของผู้ ทําพินยักรรมไว้ในขณะนั น 
             การขดูลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี ยนแปลงอยา่งอื นซึ งพินยักรรมนั นยอ่มไมส่มบรูณ์ เว้นแตจ่ะได้ปฏิบตัิตาม
แบบอยา่งเดยีวกบัการทําพินยักรรมตามมาตรานี  
             มาตรา 1657  พินยักรรมนั น จะทําเป็นเอกสารเขียนเองทั งฉบบัก็ได้ กลา่วคือผู้ ทําพินยักรรมต้องเขียนด้วยมือ
ตนเองซึ งข้อความทั งหมด วนั เดอืน  ปี และลายมือชื อของตน 
             การขดูลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี ยนแปลงอยา่งอื นซึ งพินยักรรมนั นยอ่มไมส่มบรูณ์ เว้นแตผู่้ ทําพินยักรรมจะ
ได้ทําด้วยมือตนเอง และลงลายมือชื อกํากบัไว้ 
             บทบญัญตัิมาตรา 9 แหง่ประมวลกฎหมายนี  มิให้ใช้บงัคบัแก่พินยักรรมที ทําขึ นตามมาตรานี  
             มาตรา 1658  พินยักรรมนั น จะทําเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้กลา่วคือ 
             (1) ผู้ ทําพินยักรรมต้องไปแจ้งข้อความที ตนประสงค์จะให้ใสไ่ว้ในพินยักรรมของตนแก่กรมการอําเภอตอ่หน้า
พยานอีกอยา่งน้อยสองคนพร้อมกนั 
             (2) กรมการอําเภอต้องจดข้อความที ผู้ ทําพินยักรรมแจ้งให้ทราบนั นลงไว้ และอา่นข้อความนั นให้ผู้ ทําพินยักรรม
และพยานฟัง 
             (3) เมื อผู้ ทําพินยักรรมและพยานทราบแนช่ดัวา่ ข้อความที กรมการอําเภอจดนั นเป็นการถกูต้องตรงกนักบัที ผู้ ทํา
พินยักรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ ทําพินยักรรมและพยานลงลายมือชื อไว้เป็นสาํคญั 
             (4) ข้อความที กรมการอําเภอจดไว้นั น ให้กรมการอําเภอลงลายมือชื อและลงวนั เดือน ปี ทั งจดลงไว้ด้วยตนเอง
เป็นสาํคญัวา่ พินยักรรมนั นได้ทําขึ นถกูต้องตามบทบญัญตัิอนมุาตรา 1 ถึง 3 ข้างต้น แล้วประทบัตราตาํแหนง่ไว้เป็น 



สาํคญั 
             การขดูลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี ยนแปลงอยา่งอื นซึ งพินยักรรมนั นยอ่มไมส่มบรูณ์ เว้นแตผู่้ ทําพินยักรรม  
พยาน และกรมการอําเภอจะได้ลงลายมือชื อกํากบัไว้ 
 
 
             มาตรา 1659  การทําพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนั น จะทํานอกที วา่การอําเภอก็ได้ เมื อมีการร้องขอเช่นนั น 
             มาตรา 1660  พินยักรรมนั น จะทําเป็นเอกสารลบัก็ได้ กลา่วคือ 
             (1) ผู้ ทําพินยักรรมต้องลงลายมือชื อในพินยักรรม 
             (2) ผู้ ทําพินยักรรมต้องผนกึพินยักรรมนั น แล้วลงลายมอืชื อคาบรอยผนกึนั น 
             (3) ผู้ ทําพินยักรรมต้องทําพินยักรรมที ผนกึนั นไปแสดงตอ่กรมการอําเภอ และพยานอีกอยา่งน้อยสองคน และให้
ถ้อยคาํตอ่บคุคลทั งหมดเหลา่นั นวา่เป็นพินยักรรมของตน ถ้าพินยักรรมนั นผู้ ทําพินยักรรมมิได้เป็นผู้ เขียนเองโดยตลอด 
ผู้ ทําพินยักรรมจะต้องแจ้งนามและภมูิลาํเนาของผู้ เขียนให้ทราบด้วย 
             (4) เมื อกรมการอําเภอจดถ้อยคาํของผู้ ทําพินยักรรมและวนั เดือน  ปี ที ทําพินยักรรมมาแสดงไว้บนซองนั นและ
ประทบัตราตําแหนง่แล้ว ให้กรมการอําเภอผู้ ทําพินยักรรมและพยานลงลายมือชื อบนซองนั น 
             การขดูลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี ยนแปลงอยา่งอื นซึ งพินยักรรมนั นยอ่มไมส่มบรูณ์ เว้นแตผู่้ ทําพินยักรรมจะ
ได้ลงลายมือชื อกํากบัไว้ 
             มาตรา 1661  ถ้าบคุคลผู้ เป็นทั งใบ้และหหูนวกหรือผู้ ที พดูไมไ่ด้มีความประสงค์จะทําพินยักรรมเป็นแบบเอกสาร
ลบั ให้ผู้นั นเขยีนด้วยตนเองบนซองพินยักรรมตอ่หน้ากรมการอําเภอและพยานซึ งข้อความวา่พินยักรรมที ผนกึนั น 
เป็นของตนแทนการให้ถ้อยคําดงัที กําหนดไว้ในมาตรา 1660(3) และถ้าหากมีผู้ เขยีนก็ให้เขียนชื อกบัภมูิลาํเนาของผู้ เขียน
พินยักรรมนั นไว้ด้วย 
             ให้กรมการอําเภอจดลงไว้บนซองเป็นสาํคญัวา่ ผู้ ทําพินยักรรมได้ปฏิบตัิตามข้อความในวรรคก่อนแล้ว แทนการ
จดถ้อยคําของผู้ ทําพินยักรรม 
             มาตรา 1662  พินยักรรมซึ งได้ทําเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมอืงหรือเอกสารลบันั น กรมการอําเภอจะเปิดเผยแก่
บคุคลอื นใดไมไ่ด้ในระหวา่งที ผู้ ทําพินยักรรมยงัมชีีวติอยู ่และผู้ ทําพินยักรรมจะเรียกให้กรมการอําเภอสง่มอบพินยักรรม
นั นแก่ตนในเวลาใดๆ กรมการอําเภอจําต้องสง่มอบให้ 
             ถ้าพินยักรรมนั นทําเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมือง ก่อนสง่มอบพินยักรรมให้กรมการอําเภอคดัสาํเนาพินยักรรม 
ไว้แล้วลงลายมือชื อประทบัตราตาํแหนง่เป็นสาํคญั สาํเนาพินยักรรมนั นจะเปิดเผยแก่บคุคลอื นใดไมไ่ด้ในระหวา่งที ผู้ ทํา
พินยักรรมยงัมีชีวิตอยู ่
             มาตรา 1663  เมื อมีพฤติการณ์พิเศษซึ งบคุคลใดไมส่ามารถจะทําพินยักรรมตามแบบอื นที กําหนดไว้ได้ เช่นตก
อยูใ่นอนัตรายใกล้ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บคุคลนั นจะทําพินยักรรมด้วยวาจาก็ได้ 
             เพื อการนี  ผู้ ทําพินยักรรมต้องแสดงเจตนากําหนดข้อพินยักรรมตอ่หน้าพยานอยา่งน้อยสองคนซึ งอยูพ่ร้อม
กนั ณ ที นั น 
             พยานสองคนนั นต้องไปแสดงตนตอ่กรมการอําเภอโดยมชิกัช้าและแจ้งข้อความที ผู้ ทําพินยักรรมได้สั งไว้ด้วย
วาจานั น ทั งต้องแจ้งวนั เดือน ปี สถานที ที ทําพินยักรรมและพฤตกิารณ์พิเศษนั นไว้ด้วย 



             ให้กรมการอําเภอจดข้อความที พยานแจ้งนั นไว้ และพยานสองคนนั นต้องลงลายมือชื อไว้ หรือมิฉะนั น จะให้เสมอ
กบัการลงลายมือชื อได้ก็แตด้่วยลงลายพิมพ์นิ วมือโดยมีพยานลงลายมือชื อรับรองสองคน 
             มาตรา 1664  ความสมบรูณ์แหง่พินยักรรมซึ งทําขึ นตามมาตราก่อนนั นยอ่มสิ นไปเมื อพ้นกําหนดหนึ งเดือนนบัแต่
เวลาผู้ ทําพินยักรรมกลบัมาสูฐ่านะที จะทําพินยักรรมตามแบบอื นที กําหนดไว้ได้ 
             มาตรา 1665  เมื อผู้ ทําพินยักรรมจะต้องลงลายมือชื อตามมาตรา 1656, 1658,1660 จะให้เสมอกบัลงลายมือชื อ
ได้ ก็แตด้่วยลงลายพิมพ์นิ วมือโดยมีพยานลงลายมือชื อรับรองไว้ด้วยสองคนในขณะนั น 
             มาตรา 1666(1) บทบญัญตัิมาตรา 9 วรรคสอง แหง่ประมวลกฎหมายนี มใิห้ใช้บงัคบัแก่พยานผู้ ที จะต้องลงลายมือ
ชื อตามมาตรา 1656, 1658, 1660 
             มาตรา 1667  เมื อคนในบงัคบัไทยจะทําพินยักรรมในตา่งประเทศพินยักรรมนั นอาจทําตามแบบซึ งกฎหมายของ
ประเทศที ทําพินยักรรมบญัญตัิไว้ หรือตามแบบที กฎหมายไทยบญัญตัิไว้ก็ได้ 
             เมื อทําพินยักรรมตามแบบที กฎหมายไทยบญัญตัิไว้ อํานาจและหน้าที ของกรมการอําเภอตามมาตรา 1658, 
1660,1661,1662,1663 ให้ตกแก่บคุคลดั งตอ่ไปนี  คือ 
             (1) พนกังานทตู หรือกงสลุฝ่ายไทย กระทําการตามขอบอํานาจของตน หรือ 
             (2) พนกังานใดๆ ซึ งมีอํานาจตามกฎหมายของตา่งประเทศนั น ๆ  ที จะรับบนัทกึข้อแจ้งความไว้เป็นหลกัฐานได้ 
             มาตรา 1668  ผู้ ทําพินยักรรมไมจํ่าเป็นต้องเปิดเผยข้อความในพินยักรรมนั นให้พยานทราบ เว้นแตก่ฎหมายจะได้
ระบไุว้เป็นอยา่งอื น 
             มาตรา 1669(2) ในระหวา่งเวลาที ประเทศตกอยูใ่นภาวะการรบหรือการสงคราม บคุคลที รับราชการทหารหรือ 
ทําการเกี ยวข้องอยูก่บัราชการทหาร จะทําพินยักรรมตามแบบที บญัญตัิไว้ในมาตรา 1658 มาตรา 1660 หรือ
มาตรา 1663 ก็ได้ ในกรณีเช่นวา่นั น ให้นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั นสญัญาบตัรมีอํานาจและหน้าที เช่นเดียวกบั
กรมการอําเภอ 
             บทบญัญตัิวรรคก่อนให้นํามาใชบังัคบัแก่กรณีที บคุคลที รับราชการทหารหรือทําการเกี ยวข้องอยูก่บัราชการทหาร
ทําพินยักรรมในตา่งประเทศในระหวา่งที ปฏิบตัิการเพื อประเทศในภาวะการรบหรือการสงครามในตา่งประเทศโดยอนโุลม 
และในกรณีเช่นวา่นี  ให้นายทหารหรือข้าราชการฝ่ายทหารชั นสญัญาบตัรมีอํานาจและหน้าที เช่นเดียวกบัพนกังานทตูหรือ
กงสลุฝ่ายไทย 
             ถ้าผู้ ทําพินยักรรมตามความในสองวรรคก่อนนั นป่วยเจ็บหรือต้องบาดเจ็บ และอยูใ่นโรงพยาบาล ให้แพทย์แหง่
โรงพยาบาลนั นมีอํานาจและหน้าที เช่นเดียวกบักรมการอําเภอหรือพนกังานทตู หรือกงสลุฝ่ายไทย แล้วแตก่รณีด้วย 
             มาตรา 1670  บคุคลตอ่ไปนี จะเป็นพยานในการทําพินยักรรมไมไ่ด้ 
             (1) ผู้ซึ งยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
             (2) บคุคลวกิลจริตหรือบคุคลซึ งศาลสั งให้เป็นผู้ เสมือนไร้ความสามารถ 
             (3) บคุคลที หหูนวก เป็นใบ้ หรือจกัษุบอดทั งสองข้าง 
             มาตรา 1671  เมื อบคุคลใดนอกจากผู้ ทําพินยักรรมเป็นผู้ เขียนข้อความแหง่พินยักรรม บคุคลนั นต้องลงลายมือ
ชื อของตนทั งระบวุา่เป็นผู้ เขยีน 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติให้ใช้บทบญัญตัิบรรพ 1 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่พ.ศ. 2535 
(2)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัที  6) พ.ศ. 2495 



             ถ้าบคุคลนั นเป็นพยานด้วย ให้เขียนข้อความระบวุา่ตนเป็นพยานไว้ตอ่ท้ายลายมือชื อของตนเช่นเดยีวกบัพยาน
อื นๆ 
 
 
 
 
             มาตรา 1672(1) ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย กลาโหมและตา่งประเทศมีอํานาจและหน้าที เทา่ที เกี ยวกบั
กระทรวงนั นๆ ที จะออกกฎกระทรวงเพื อให้การเป็นไปตามประมวลกฎหมายบรรพนี  รวมทั งกําหนดอตัราคา่ฤชาธรรมเนียม
อนัเกี ยวกบัการนั น 
 
 

หมวด 3 
ผลและการตีความแห่งพนัิยกรรม 

-------- 
 

             มาตรา 1673  สทิธิและหน้าที ใดๆ อนัเกิดขึ นตามพินยักรรม ให้มีผลบงัคบัเรียกร้องกนัได้ตั งแตผู่้ ทําพินยักรรมตาย
เป็นต้นไป เว้นแตผู่้ ทําพินยักรรมจะได้กําหนดเงื อนไขหรือเงื อนเวลาให้มีผลบงัคบัเรียกร้องกนัได้ภายหลงั 
             มาตรา 1674  ถ้าข้อกําหนดพินยักรรมมเีงื อนไข และเงื อนไขนั นสาํเร็จเสยีกอ่นก่อนเวลาที ผู้ ทําพินยักรรมตาย  
หากวา่เป็นเงื อนไขบงัคบัก่อนข้อกําหนดพินยักรรมนั นมีผลเมื อผู้ ทําพินยักรรมตาย หากวา่เป็นเงื อนไขบงัคบัหลงัข้อกําหนด
พินยักรรมนั นเป็นอนัไร้ผล 
             ถ้าเงื อนไขบงัคบัก่อนสาํเร็จภายหลงัที ผู้ ทําพินยักรรมตายข้อกําหนดพินยักรรมมีผลตั งแตเ่วลาเงื อนไขสาํเร็จ 
             ถ้าเงื อนไขบงัคบัหลงัสาํเร็จภายหลงัที ผู้ ทําพินยักรรมตาย ข้อกําหนดพินยักรรมมีผลตั งแตเ่วลาที ผู้ ทําพินยักรรม
ตาย แตต่กเป็นอนัไร้ผลในเมื อเงื อนไขนั นสาํเร็จ 
             แตถ้่าผู้ ทําพินยักรรมได้กําหนดไว้ในพินยักรรมวา่ ในกรณีที กลา่วมาในสองวรรคก่อนนั น ให้ความสาํเร็จแหง่
เงื อนไขมีผลย้อนหลงัไปถึงเวลาที ผู้ ทําพินยักรรมตายก็ให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ ทําพินยักรรมนั น 
            มาตรา 1675  เมื อพินยักรรมมีเงื อนไขบงัคบัก่อน ผู้ รับประโยชน์ตามข้อความแหง่พินยักรรมนั นจะร้องตอ่ศาล 
ขอให้ตั งผู้จดัการทรัพย์สนิที ยกให้โดยพินยักรรมนั นจนกวา่จะถงึเวลาที เงื อนไขสาํเร็จ หรือจนกวา่ความสาํเร็จแหง่เงื อนไข
ตกเป็นอนัพ้นวิสยัก็ได้ 
             ถ้าศาลเห็นเป็นการสมควร จะตั งผู้ ร้องนั นเป็นผู้จดัการทรัพย์สนิเสยีเอง และเรียกให้ผู้ ร้องนั นวางประกนัตามที 
สมควรก็ได้ 
             มาตรา 1676(2) พินยักรรมจะทําขึ นโดยให้บคุคลใดตกอยูใ่นภาระตดิพนัที จะต้องก่อตั งมลูนิธิ หรือจะสั งจดัสรร
ทรัพย์สนิไว้โดยตรง เพื อประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ งตามบทบญัญตัิมาตรา 110 แหง่ประมวลกฎหมายนี ก็ได้ 
             มาตรา 1677 เมื อมีพินยักรรมก่อตั งมลูนิธิขึ นตามมาตราก่อนให้เป็นหน้าที ของทายาทหรือผู้จดัการมรดกแล้ว 

                                         
(1) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ มเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พทุธศกัราช 2479 
(2)(3) แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัตใิห้ใช้บทบญัญัติบรรพ 1 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่พ.ศ. 2535 



แตก่รณี ที จะต้องร้องขอให้รัฐบาลให้อํานาจจดัตั งขึ นเป็นนิติบคุคลตามมาตรา 114 แหง่ประมวลกฎหมายนี  เว้นแตจ่ะได้ม ี
ข้อกําหนดไว้ในพินยักรรมเป็นอยา่งอื น 
             ถ้าบคุคลดงักลา่วแล้วมไิด้ร้องขอให้รัฐบาลให้อํานาจ บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดหรือพนกังานอยัการจะ
เป็นผู้ ร้องขอก็ได้ 
 
             มาตรา 1678  เมื อมลูนิธิใดซึ งก่อตั งขึ นโดยพินยักรรมได้ตั งขึ นเป็นนิติบคุคลแล้ว ให้ถือวา่ทรัพย์สนิซึ งผู้ ทํา
พินยักรรมจดัสรรไว้เพื อการนั น ตกเป็นของนิติบคุคลนั นตั งแตเ่วลาซึ งพินยักรรมมีผล เว้นแตจ่ะมีข้อกําหนดไว้ในพินยักรรม
เป็น 
อยา่งอื น 
             มาตรา 1679  ถ้าจดัตั งมลูนิธิขึ นไมไ่ด้ตามวตัถทีุ ประสงค์ ให้ทรัพย์สนิตกทอดไปตามที ระบไุว้ในพินยักรรม 
             ถ้าพินยักรรมไมไ่ด้ระบไุว้ เมื อทายาทหรือผู้จดัการมรดก หรือพนกังานอยัการ หรือบคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนใด 
คนหนึ งร้องขอ ให้ศาลจดัสรรทรัพย์สนินั นให้แก่นิติบคุคลอื น ซึ งปรากฎวา่มีวตัถทีุ ประสงค์ใกล้ชิดที สดุกบัความประสงค์
ของผู้ ทําพินยักรรม 
             ถ้าหากวา่จดัสรรทรัพย์สนิอยา่งนี ไมไ่ด้ก็ด ีหรือวา่มลูนิธินั นตั งขึ นไมไ่ด้เพราะเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรือขดัตอ่
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนก็ด ีข้อกําหนดพินยักรรมในการจดัตั งมลูนิธินั นเป็นอนัไร้ผล 
             มาตรา 1680  เจ้าหนี ของผู้ ทําพินยักรรมมีสทิธิที จะร้องขอให้เพิกถอนข้อกําหนดพินยักรรมซึ งกอ่ตั งมลูนิธินั นได้
เพียงเทา่ที ตนต้องเสยีประโยชน์เนื องแตก่ารนั น 
             มาตรา 1681  ถ้าทรัพย์สนิซึ งเป็นวตัถแุหง่พินยักรรมนั น ได้สญูหาย  ทําลาย หรือบบุสลายไป และพฤติการณ์  
ทั งนี เป็นผลให้ได้ทรัพย์สนิอื นมาแทน หรือได้สทิธิเรียกร้องเอาคา่สนิไหมทดแทนทรัพย์สนินั น ผู้ รับพินยักรรมจะเรียกให้ 
สง่มอบของแทนซึ งได้รับมานั น หรือจะเรียกร้องเอาคา่สนิไหมทดแทนเสยีเองก็ได้แล้วแตก่รณี 
             มาตรา 1682  เมื อพินยักรรมทําขึ นเป็นการปลดหนี หรือโอนสทิธิเรียกร้อง พินยักรรมนั นมผีลเพียงจํานวนซึ งคง
ค้างชําระอยูใ่นเวลาที ผู้ ทําพินยักรรมตาย เว้นแตผู่้ ทําพินยักรรมจะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื น 
             ถ้ามเีอกสารอนัเป็นหลกัฐานแหง่หนี ที ปลดให้หรือสทิธิเรียกร้องที โอนไปนั น ก็ให้สง่มอบแกผู่้ รับพินยักรรมและ 
ให้ใช้มาตรา 303 ถึง 313,340 แหง่ประมวลกฎหมายนี บงัคบัโดยอนโุลม แตถ้่าผู้ ทําพินยักรรมจะต้องกระทําการหรือ 
ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ งตามมาตรานั นๆ แล้ว บคุคลผู้ ต้องจดัการตามพินยักรรมหรือผู้ รับพินยักรรมจะกระทําการหรือ
ดําเนินการนั นๆ แทนผู้ ทําพินยักรรมก็ได้ 
             มาตรา 1683  พินยักรรมที บคุคลทําให้แกเ่จ้าหนี คนใดของตนนั นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ มิได้ทําขึ นเพื อชําระหนี 
อนัค้างชําระแก่เจ้าหนี คนนั น 
             มาตรา 1684  เมื อความข้อใดข้อหนึ งในพินยักรรมอาจตีความได้เป็นหลายนยั ให้ถือเอาตามนยัที จะสาํเร็จผล
ตามความประสงค์ของผู้ ทําพินยักรรมนั นได้ดีที สดุ 
             มาตรา 1685  ในกรณีที ผู้ ทําพินยักรรมได้กําหนดผู้ รับพินยักรรมไว้โดยคณุสมบตัิที ทราบตวัแนน่อนได้ ถ้ามีบคุคล
หลายคนทรงไว้ซึ งคณุสมบตัิที จะเป็นผู้ รับพินยักรรมตามที ผู้ ทําพินยักรรมกําหนดไว้ดงันั นได้ ในกรณีที มีข้อสงสยั ให้ถือวา่
ทกุคนมีสทิธิที จะได้รับสว่นปันเทา่ๆกนั 
 

หมวด 4 
พินัยกรรมที"ตั �งผู้ปกครองทรัพย์ 



-------- 
 
             มาตรา 1686  อนัวา่ทรัสต์นั น จะก่อตั งขึ นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินยักรรมหรือด้วยนิติกรรมใดๆ ที มีผลใน
ระหวา่งชีวติก็ด ีหรือเมื อตายแล้วก็ดีหามีผลไม ่
             มาตรา 1687  ถ้าผู้ ทําพินยักรรมประสงค์จะยกทรัพย์สนิให้แก่ผู้ เยาว์หรือผู้ซึ งศาลได้สั งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือแก่ผู้ซึ งต้องรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลเพราะเหตวุกิลจริต แตต้่องการมอบ
การเก็บรักษาและจดัการทพัย์สนินั นแก่บคุคลอื นนอกจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนบุาล หรือผู้ พิทกัษ์ของบคุคล
เช่นนั น ผู้ ทํา 
พินยักรรมต้องตั งผู้ปกครองทรัพย์ขึ น 
             การตั งผู้ปกครองทรัพย์นี  ห้ามมิให้ตั งขึ นเป็นเวลาเกินกวา่กําหนดแหง่การเป็นผู้ เยาว์ หรือกําหนดที ศาลได้สั งให้
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกําหนดที ต้องรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล แล้วแตก่รณี 
             มาตรา 1688  การตั งผู้ปกครองทรัพย์นั น ในสว่นที เกี ยวด้วยอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สทิธิใดๆอนัเกี ยวกบั
อสงัหาริมทรัพย์ ยอ่มไมบ่ริบรูณ์ เว้นแตจ่ะได้จดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที  
            บทบญัญตัิที กลา่วมาในวรรคก่อนนี  ให้ใช้บงัคบัแกเ่รือกําปั น หรือเรือมีระวางตั งแตห่กตนัขึ นไป เรือกลไฟหรือเรือ
ยนต์มีระวางตั งแตห้่าตนัขึ นไป ทั งแพและสตัว์พาหนะด้วย 
             มาตรา 1689  นอกจากบคุคลที ระบไุว้ในมาตรา 1557 แหง่ประมวลกฎหมายนี นิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดาที มี
ความสามารถบริบรูณ์ จะรับตั งเป็นผู้ปกครองทรัพย์ก็ได้ 
             มาตรา 1690  ผู้ปกครองทรัพย์นั น ยอ่มตั งขึ นได้โดย 
             (1) ผู้ ทําพินยักรรม 
             (2) บคุคลซึ งระบไุว้ในพินยักรรมให้เป็นผู้ตั ง 
             มาตรา 1691  เว้นแตผู่้ทําพินยักรรมจะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื นในพินยักรรม ผู้ปกครองทรัพย์จะทําพินยักรรมตั ง
บคุคลอื นให้ทําการสบืแทนตนก็ได้ 
             มาตรา 1692  เว้นแตผู่้ทําพินยักรรมจะได้กําหนดไว้ในพินยักรรมเป็นอยา่งอื น ในสว่นที เกี ยวด้วยทรัพย์สนิที ได้รับ
มอบไว้ ผู้ปกครองทรัพย์มีสทิธิและหน้าที เช่นเดียวกบัผู้ปกครองตามความหมายในบรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายนี  
 

หมวด 5 
การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม 

หรือข้อกาํหนดพนัิยกรรม 
-------- 

 
             มาตรา 1693  ผู้ ทําพินยักรรมจะเพิกถอนพินยักรรมของตนเสยีทั งหมดหรือแตบ่างสว่นในเวลาใดก็ได้ 
             มาตรา 1694  ถ้าจะเพิกถอนพินยักรรมฉบบัก่อนเสยีทั งหมด หรือแตบ่างสว่นด้วยพินยักรรมฉบบัหลงั การ 
เพิกถอนจะสมบรูณ์ตอ่เมื อพินยักรรมฉบบัหลงันั นได้ทําตามแบบใดแบบหนึ งที กฎหมายบญัญตัิไว้ 
             มาตรา 1695  ถ้าพินยักรรมได้ทําเป็นต้นฉบบัแตฉ่บบัเดยีว ผู้ ทําพินยักรรมอาจเพิกถอนพินยักรรมนั นทั งหมดหรือ
บางสว่นได้ โดยทําลายหรือขดีฆา่เสยีด้วยความตั งใจ 
             ถ้าพินยักรรมได้ทําเป็นต้นฉบบัหลายฉบบั การเพิกถอนนั นไมบ่ริบรูณ์เว้นแตจ่ะได้กระทําแก่ต้นฉบบัเหลา่นั น 



ทกุฉบบั 
             มาตรา 1696  ถ้าผู้ ทําพินยักรรมได้โอนไปโดยสมบรูณ์ซึ งทรัพย์สนิอนัเป็นวตัถแุหง่ข้อกําหนดพินยักรรมใดด้วย
ความตั งใจ ข้อกําหนดพินยักรรมนั นเป็นอนัเพิกถอนไป 
             วิธีเดยีวกนันี ให้ใช้บงัคบั เมื อผู้ ทําพินยักรรมได้ทําลายทรัพย์สนินั นด้วยความตั งใจ 
             มาตรา 1697  ถ้าผู้ ทําพินยักรรมมิได้แสดงเจตนาไว้ในพินยักรรมเป็นอยา่งอื น และปรากฎวา่พินยักรรมฉบบัก่อน
กบัฉบบัหลงัขดักนั ให้ถือวา่พินยักรรมฉบบัก่อนเป็นอนัเพิกถอนโดยพินยักรรมฉบบัหลงั เฉพาะในสว่นที มีข้อความขดักนั
นั นเทา่นั น 
 
 
             มาตรา 1698  ข้อกําหนดพินยักรรมนั น ยอ่มตกไป 
             (1) เมื อผู้ รับพินยักรรมตายก่อนผู้ ทําพินยักรรม 
             (2) เมื อข้อกําหนดพินยักรรมเป็นผลใช้ได้ตอ่เมื อเงื อนไขอยา่งใดอยา่งหนึ งสาํเร็จลง และผู้ รับพินยักรรมตาย
เสยีก่อนเงื อนไขสาํเร็จ หรือปรากฎเป็นที แนน่อนอยูแ่ล้ววา่เงื อนไขนั นไมอ่าจจะสาํเร็จได้ 
             (3) เมื อผู้ รับพินยักรรมบอกสละพินยักรรม 
             (4) เมื อทรัพย์สนิทั งหมดที ยกให้สญูหาย หรือถกูทําลายโดยผู้ ทําพินยักรรมมิได้ตั งใจในระหวา่งที ผู้ ทําพินยักรรม
ยงัมชีีวิตอยู ่และผู้ ทําพินยักรรมมไิด้ได้มาซึ งของแทน หรือซึ งสทิธิที จะเรียกคา่ทดแทนในการที ทรัพย์สนินั นสญูหายไป 
             มาตรา 1699  ถ้าพินยักรรม หรือข้อกําหนดในพินยักรรม เกี ยวกบัทรัพย์สนิรายใดเป็นอนัไร้ผลด้วยประการ
ใดๆ ทรัพย์สนิรายนั นตกทอดแกท่ายาทโดยธรรมหรือได้แก่แผน่ดนิแล้วแตก่รณี 
 

หมวด 6 
ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือ 

ข้อกาํหนดพินัยกรรม 
-------- 

 
             มาตรา 1700  ภายใต้บงัคบัแหง่บทบญัญตัิในหมวดนี บคุคลจะจําหนา่ยทรัพย์สนิใด ๆ โดยนิติกรรมที มีผลใน
ระหวา่งชีวติ หรือเมื อตายแล้ว โดยมีข้อกําหนดห้ามมใิห้ผู้ รับประโยชน์โอนทรัพย์สนินั นก็ได้ แตต้่องมีบคุคลใดบคุคลหนึ ง
นอกจากผู้ รับประโยชน์กําหนดไว้ สาํหรับเป็นผู้จะได้รับทรัพย์สนินั นเป็นสทิธิเด็ดขาด ในเมื อมีการละเมิดข้อกําหนด 
ห้ามโอน 
             ผู้ซึ งกําหนดขึ นดงักลา่วนั นต้องเป็นผู้สามารถจะมีสทิธิตา่ง ๆ ได้อยูใ่นขณะที การจําหนา่ยทรัพย์สนินั นมีผลบงัคบั 
             ถ้ามิได้กําหนดบคุคลที จะเป็นผู้ รับทรัพย์สนิในเมื อมีการละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนไว้ ให้ถือวา่ข้อกําหนดห้ามโอน
นั นเป็นอนัไมม่ีเลย 
             มาตรา 1701  ข้อกําหนดห้ามโอนตามมาตราก่อนนั นจะให้มีกําหนดเวลาหรือตลอดชีวติของผู้ รับประโยชน์ก็ได้ 
             ถ้าไมไ่ด้กําหนดเวลาห้ามโอนไว้ ในกรณีที ผู้ รับประโยชน์เป็นบคุคลธรรมดา ให้ถือวา่ข้อกําหนดห้ามโอนมี
ระยะเวลาอยูต่ลอดชีวติของผู้ รับประโยชน์แตใ่นกรณีที ผู้ รับประโยชน์เป็นนิติบคุคล ให้มีระยะเวลาเพียงสามสบิปี 
             ถ้าได้กําหนดเวลาห้ามโอนไว้ กําหนดนั นมใิห้เกินสามสบิปี ถ้ากําหนดไว้นานกวา่นั น ก็ให้ลดลงมาเป็นสามสบิปี 



             มาตรา 1702  ข้อกําหนดห้ามโอนอนัเกี ยวกบัสงัหาริมทรัพย์ซึ งไมอ่าจจดทะเบียนกรรมสทิธิMได้นั น ให้ถือวา่เป็นอนั
ไมม่ีเลย 
             ข้อกําหนดห้ามโอนเกี ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพยสทิธิอนัเกี ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์นั น ไมบ่ริบรูณ์ เว้นแตจ่ะได้
ทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนการห้ามโอนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที  
             บทบญัญตัิในวรรคก่อนนี ให้ใช้บงัคบัแก่เรือกําปั นหรือเรือมีระวางตั งแตห่กตนัขึ นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตร์มี
ระวางตั งแตห้่าตนัขึ นไป ทั งแพ และสตัว์พาหนะด้วย 
             มาตรา 1703  พินยักรรมซึ งบคุคลที มีอายยุงัไมค่รบสบิห้าปีบริบรูณ์ทําขึ นนั นเป็นโมฆะ 
             มาตรา 1704  พินยักรรมซึ งบคุคลผู้ถกูศาลสั งให้เป็นคนไร้ความสามารถทําขึ นนั น เป็นโมฆะ 
             พินยักรรมซึ งบคุคลผู้ถกูอ้างวา่เป็นคนวกิลจริต แตศ่าลยงัไมไ่ด้สั งให้เป็นคนไร้ความสามารถทําขึ นนั น จะเป็นอนั
เสยีเปลา่ก็แตเ่มื อพิสจูน์ได้วา่ในเวลาที ทําพินยักรรมนั นผู้ ทําจริตวกิลอยู ่
             มาตรา 1705  พินยักรรมหรือข้อกําหนดพินยักรรมนั น ถ้าได้ทําขึ นขดัตอ่บทบญัญตัิแหง่มาตรา 1652,1653, 
1656,1657,1658,1660,1661 หรือ 1663 ยอ่มเป็นโมฆะ 
             มาตรา 1706  ข้อกําหนดพินยักรรมเป็นโมฆะ 
             (1) ถ้าตั งผู้ รับพินยักรรมไว้โดยมีเงื อนไขวา่ ให้ผู้ รับพินยักรรมจําหนา่ยทรัพย์สนิของเขาเองโดยพินยักรรมให้แก ่
ผู้ ทําพินยักรรม หรือแก่บคุคลภายนอก 
             (2) ถ้ากําหนดบคุคลซึ งไมอ่าจที จะทราบตวัแนน่อนได้เป็นผู้ รับพินยักรรมแตผู่้ รับพินยักรรมตามพินยักรรม
ลกัษณะเฉพาะนั น อาจกําหนดโดยให้บคุคลใดคนหนึ งเป็นผู้ระบเุลอืกเอาจากบคุคลอื นหลายคน หรือจากบคุคลอื นหมูใ่ด 
หมูห่นึ ง ซึ งผู้ ทําพินยักรรมระบไุว้ก็ได้ 
             (3) ถ้าทรัพย์สนิที ยกให้โดยพินยักรรมระบไุว้ไมช่ดัแจ้งจนไมอ่าจที จะทราบแนน่อนได้ หรือถ้าให้บคุคลใดคนหนึ ง
กําหนดให้มากน้อยเทา่ใดตามแตใ่จ 
             มาตรา 1707  ถ้าข้อกําหนดพินยักรรมตั งผู้ รับพินยักรรมโดยมีเงื อนไขวา่ให้ผู้ รับพินยักรรมจําหนา่ยทรัพย์สนิที ยก
ให้โดยพินยักรรมนั นแก่บคุคลอื นให้ถือวา่เงื อนไขนั นเป็นอนัไมม่เีลย 
             มาตรา 1708  เมื อผู้ ทําพินยักรรมตายแล้ว บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนใดคนหนึ งจะร้องขอให้ศาลสั งเพิกถอน
พินยักรรมซึ งได้ทําขึ นเพราะเหตขุม่ขูก็่ได้แตห่ากผู้ ทําพินยักรรมยงัมีชีวิตอยูต่อ่มาเกินหนึ งปีนบัแตผู่้ ทําพินยักรรมพ้นจาก
การ 
ขม่ขูแ่ล้ว จะมีการร้องขอเช่นวา่นั นไมไ่ด้ 
             มาตรา 1709  เมื อผู้ ทําพินยักรรมตายแล้ว บคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนใดคนหนึ งจะร้องขอให้ศาลสั งเพิกถอน
พินยักรรมซึ งได้ทําขึ นเพราะสาํคญัผิดหรือกลฉ้อฉลได้ก็ตอ่เมื อความสาํคญัผิดหรือกลฉ้อฉลนั นถึงขนาด ซึ งถ้ามิได้มคีวาม 
สาํคญัผิดหรือกลฉ้อฉลเช่นนั น พินยักรรมนั นก็จะมิได้ทําขึ น 
             ความในวรรคก่อนนี  ให้ใช้บงัคบั แม้ถึงวา่กลฉ้อฉลนั น บคุคลซึ งมิใช่เป็นผู้ รับประโยชน์ตามพินยักรรมได้ก่อขึ น 
             แตพิ่นยักรรมซึ งได้ทําขึ นโดยสาํคญัผิดหรือกลฉ้อฉลยอ่มมีผลบงัคบัได้เมื อผู้ ทําพินยักรรมมิได้เพิกถอนพินยักรรม
นั นภายในหนึ งปีนบัแตที่ ได้รู้ถึงการสาํคญัผิดหรือกลฉ้อฉลนั น 
             มาตรา 1710  คดีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อกําหนดพินยักรรมนั น มิให้ฟ้องเมื อพ้นกําหนดดั งนี  
             (1) สามเดือนภายหลงัที ผู้ ทําพินยักรรมตาย ในกรณีที โจทก์รู้เหตแุหง่การที จะขอให้เพิกถอนได้ ในระหวา่งที ผู้ ทํา
พินยักรรมมชีีวิตอยู ่หรือ 



             (2) สามเดือนภายหลงัที โจทก์ได้รู้เหตเุช่นนั นในกรณีอื นใด 
             แตถ้่าโจทก์ไมรู้่วา่มีข้อกําหนดพินยักรรมอนักระทบกระทั งถึงสว่นได้เสยีของตน แม้วา่โจทก์จะได้รู้เหตแุหง่การที 
จะขอให้เพิกถอนได้ก็ด ีอายคุวามสามเดือนให้เริ มนบัแตข่ณะที โจทก์รู้หรือควรจะได้รู้วา่มีข้อกําหนดพินยักรรมนั น 
             แตอ่ยา่งไรก็ด ีห้ามมใิห้ฟ้องคดเีช่นนี เมื อพ้นสบิปีนบัแตผู่้ ทําพินยักรรมตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ 4 
วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก 

-------- 
หมวด 1 

ผู้จัดการมรดก 
-------- 

 
             มาตรา 1711  ผู้จดัการมรดกนั นรวมตลอดทั งบคุคลที ตั งขึ นโดยพินยักรรมหรือโดยคําสั งศาล 
             มาตรา 1712  ผู้จดัการมรดกโดยพินยักรรมอาจตั งขึ นได้ 
             (1) โดยผู้ ทําพินยักรรมเอง 
             (2) โดยบคุคลซึ งระบไุว้ในพินยักรรม ให้เป็นผู้ตั ง 
             มาตรา 1713  ทายาทหรือผู้มีสว่นได้เสยีหรือพนกังานอยัการจะร้องตอ่ศาลขอให้ตั งผู้จดัการมรดกก็ได้ ในกรณี 
ดงัตอ่ไปนี  
             (1) เมื อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้ รับพินยักรรมได้สญูหายไป หรืออยูน่อกราชอาณาเขต หรือเป็น 
ผู้ เยาว์ 
             (2) เมื อผู้จดัการมรดกหรือทายาทไมส่ามารถ หรือไมเ่ต็มใจที จะจดัการ หรือมีเหตขุดัข้องในการจดัการ หรือใน
การแบง่ปันมรดก 
             (3) เมื อข้อกําหนดพินยักรรมซึ งตั งผู้จดัการมรดกไว้ไมม่ผีลบงัคบัได้ด้วยประการใดๆ 
             การตั งผู้จดัการมรดกนั น ถ้ามีข้อกําหนดพินยักรรมก็ให้ศาลตั งตามข้อกําหนดพินยักรรม และถ้าไมม่ีข้อกําหนด
พินยักรรม ก็ให้ศาลตั งเพื อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤตกิารณ์ และโดยคํานงึถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแตศ่าล 
จะเห็นสมควร 
             มาตรา 1714  เมื อศาลตั งให้ผู้ใดเป็นผู้จดัการมรดกเพื อการใดโดยเฉพาะ ผู้นั นไมจํ่าต้องทําบญัชีทรัพย์มรดกเว้น
แตจ่ะจําเป็นเพื อการนั น หรือศาลสั งให้ทํา 
             มาตรา 1715  ผู้ ทําพินยักรรมจะตั งบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนให้เป็นผู้จดัการมรดกก็ได้ 



             เว้นแตจ่ะมีข้อกําหนดไว้ในพินยักรรมเป็นอยา่งอื น ถ้ามีผู้จดัการมรดกหลายคน แตผู่้จดัการเหลา่นั นบางคนไม่
สามารถ หรือไมเ่ต็มใจที จะจดัการและยงัมีผู้จดัการมรดกเหลอือยูแ่ตค่นเดียว ผู้นั นมีสทิธิที จะจดัการมรดกได้โดยลาํพงั 
 แตถ้่ามีผู้จดัการมรดกเหลอือยูห่ลายคน ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้จดัการเหลา่นั นแตล่ะคนจะจดัการโดยลาํพงัไมไ่ด้ 
             มาตรา 1716  หน้าที ผู้จดัการมรดกที ศาลตั ง ให้เริ มนบัแตว่นัที ได้ฟังหรือถือวา่ได้ฟังคาํสั งศาลแล้ว 
             มาตรา 1717  ในเวลาใดๆ ภายในหนึ งปีนบัแตว่นัที เจ้ามรดกตายแตต้่องเป็นเวลาภายหลงัที เจ้ามรดกตายแล้ว 
สบิห้าวนั ทายาทหรือผู้มีสว่นได้เสยีคนใดคนหนึ ง จะแจ้งความถามไปยงัผู้ ที ถกูตั งเป็นผู้จดัการมรดกโดยพินยักรรมวา่ 
จะรับเป็นผู้จดัการมรดกหรือไมก็่ได้ 
             ถ้าผู้ ที ได้รับแจ้งความมิได้ตอบรับเป็นผู้จดัการมรดกภายในหนึ งเดือนนบัแตว่นัรับแจ้งความนั น ให้ถือวา่ผู้นั น
ปฏิเสธ แตก่ารรับเป็นผู้จดัการมรดกนั นจะทําภายหลงัหนึ งปีนบัแตว่นัที เจ้ามรดกตายไมไ่ด้ เว้นแตศ่าลจะอนญุาต 
 
 
             มาตรา 1718  บคุคลตอ่ไปนี จะเป็นผู้จดัการมรดกไมไ่ด้ 
             (1) ผู้ซึ งยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
             (2) บคุคลวกิลจริต หรือบคุคลซึ งศาลสั งให้เป็นผู้ เสมือนไร้ความสามารถ 
             (3) บคุคลซึ งศาลสั งให้เป็นคนล้มละลาย 
             มาตรา 1719  ผู้จดัการมรดกมีสทิธิและหน้าที ที จะทําการอนัจําเป็นเพื อให้การเป็นไปตามคําสั งแจ้งชดัหรือ 
โดยปริยายแหง่พินยักรรม และเพื อจดัการมรดกโดยทั วไปหรือเพื อแบง่ปันทรัพย์มรดก 
             มาตรา 1720  ผู้จดัการมรดกต้องรับผิดตอ่ทายาทตามที บญัญตัิไว้ในมาตรา 809 ถึง 812,819,823 แหง่ประมวล
กฎหมายนี โดยอนโุลม และเมื อเกี ยวกบับคุคลภายนอก ให้ใช้มาตรา 831 บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1721  ผู้จดัการมรดกไมม่ีสทิธิที จะได้รับบําเหน็จจากกองมรดก เว้นแตพิ่นยักรรม หรือทายาทโดยจํานวน
ข้างมากจะได้กําหนดให้ไว้ 
             มาตรา 1722  ผู้จดัการมรดกจะทํานิตกิรรมใด ๆ ซึ งตนมสีว่นได้เสยีเป็นปฏิบกัษ์ตอ่กองมรดกหาได้ไม ่เว้นแต่
พินยักรรมจะได้อนญุาตไว้ หรือได้รับอนญุาตจากศาล 
             มาตรา 1723  ผู้จดัการมรดกต้องจดัการโดยตนเอง เว้นแตจ่ะทําการโดยตวัแทนได้ตามอํานาจที ให้ไว้ชดัแจ้งหรือ
โดยปริยายในพินยักรรม หรือโดยคําสั งศาล หรือในพฤตกิารณ์เพื อประโยชน์แก่กองมรดก 
             มาตรา 1724  ทายาทยอ่มมีความผกูพนัตอ่บคุคลภายนอกในกิจการทั งหลายอนัผู้จดัการมรดกได้ทําไปภายใน
ขอบอํานาจในฐานะที เป็นผู้จดัการมรดก 
             ถ้าผู้จดัการมรดกเข้าทํานิติกรรมกบับคุคลภายนอก โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิอยา่งใดๆ หรือประโยชน์อยา่งอื นใด อนั
บคุคลภายนอกได้ให้ หรือได้ให้คํามั นวา่จะให้เป็นลาภสว่นตวั ทายาทหาต้องผกูพนัไม ่เว้นแตท่ายาทจะได้ยินยอมด้วย 
             มาตรา 1725  ผู้จดัการมรดกต้องสบืหาโดยสมควรซึ งตวัผู้มีสว่นได้เสยีและแจ้งไปให้ทราบถึงข้อกําหนด
พินยักรรมที เกี ยวกบัผู้มีสว่นได้เสยีนั นภายในเวลาอนัสมควร 
             มาตรา 1726  ถ้าผู้จดัการมรดกมีหลายคน การทําการตามหน้าที ของผู้จดัการมรดกนั นต้องถือเอาเสยีงข้างมาก  
เว้นแตจ่ะมีข้อกําหนดพินยักรรมเป็นอยา่งอื น ถ้าเสยีงเทา่กนั เมื อมีผู้สว่นได้เสยีร้องขอ ก็ให้ศาลเป็นผู้ ชี ขาด 
             มาตรา 1727  ผู้มีสว่นได้เสยีคนหนึ งคนใดจะร้องขอให้ศาลสั งถอนผู้จดัการมรดก เพราะเหตผุู้จดัการมรดกละเลย
ไมทํ่าการตามหน้าที  หรือเพราะเหตอุยา่งอื นที สมควรก็ได้ แตต้่องร้องขอเสยีก่อนที การปันมรดกเสร็จสิ นลง 



             แม้ถึงวา่จะได้เข้ารับตาํแหนง่แล้วก็ด ีผู้จดัการมรดกจะลาออกจากตําแหนง่โดยมเีหตอุนัสมควรก็ได้ แตต้่องได้รับ
อนญุาตจากศาล 
             มาตรา 1728  ผู้จดัการมรดกต้องลงมือจดัทําบญัชีทรัพย์มรดกภายในสบิห้าวนั 
             (1) นบัแตเ่จ้ามรดกตาย ถ้าในขณะนั นผู้จดัการมรดกได้รู้ถึงการตั งแตง่ตามพินยักรรมที มอบหมายไว้แก่ตน หรือ 
             (2) นบัแตว่นัที เริ มหน้าที ผู้จดัการมรดกตามมาตรา 1726 ในกรณีที ศาลตั งเป็นผู้จดัการมรดก หรือ 
             (3) นบัแตว่นัที ผู้จดัการมรดกรับเป็นผู้จดัการมรดกในกรณีอื น 
             มาตรา 1729  ผู้จดัการมรดกต้องจดัทําบญัชีทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จภายในหนึ งเดือนนบัแตเ่วลาที ระบไุว้ใน
มาตรา 1728 แตกํ่าหนดเวลานี เมื อผู้จดัการมรดกร้องขอก่อนสิ นกําหนดเวลาหนึ งเดือน ศาลจะอนญุาตให้ขยายตอ่ไปอีก 
ก็ได้ 
             บญัชีนั นต้องทําตอ่หน้าพยานอยา่งน้อยสองคน ซึ งต้องเป็นผู้มีสว่นได้เสยีในกองมรดกนั นด้วย 
             บคุคลซึ งจะเป็นพยานในการทําพินยักรรมไมไ่ด้ตามมาตรา 1670  จะเป็นพยานในการทําบญัชีใดๆ ที ต้องทําขึ น
ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายนี ไมไ่ด้ 
             มาตรา 1730  ให้นํามาตรา 1563,1564 วรรค 1 และ 2 และ 1565 แหง่ประมวลกฎหมายนี มาใชบังัคบัโดย
อนโุลม ในระหวา่งทายาทกบัผู้จดัการมรดกโดยพินยักรรมและในระหวา่งศาลกบัผู้จดัการมรดกที ศาลตั ง 
             มาตรา 1731  ถ้าผู้จดัการมรดกมิได้จดัทําบญัชีภายในเวลาและตามแบบที กําหนดไว้ หรือถ้าบญัชีนั นไมเ่ป็นที 
พอใจแกศ่าล เพราะความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง หรือการทจุริต หรือความไมส่ามารถอนัเห็นประจกัษ์ของผู้จดัการ
มรดก ศาลจะถอนผู้จดัการมรดกเสยีก็ได้ 
             มาตรา 1732  ผู้จดัการมรดกต้องจดัการตามหน้าที และทํารายงานแสดงบญัชีการจดัการและแบง่ปันมรดกให้
เสร็จภายในหนึ งปีนบัแตว่นัที ระบไุว้ในมาตรา 1728 เว้นแตผู่้ ทําพินยักรรม ทายาทโดยจํานวนข้างมาก หรือศาลจะได้ 
กําหนดเวลาให้ไว้เป็นอยา่งอื น 
             มาตรา 1733  การให้อนมุตั ิการปลดเปลื องความรับผิด หรือข้อตกลงอื นๆ อนัเกี ยวกบัรายงานแสดงบญัชีการ
จดัการมรดกดั งที บญัญตัิไว้ในมาตรา 1732 นั น จะสมบรูณ์ตอ่เมื อรายงานแสดงบญัชีนั นได้สง่มอบลว่งหน้าแก่ทายาท 
พร้อมด้วยเอกสารอนัเกี ยวกบัการนั นไมน้่อยกวา่สบิวนัก่อนแล้ว 
             คดีเกี ยวกบัการจดัการมรดกนั น มิให้ทายาทฟ้องเกินกวา่ห้าปีนบัแตก่ารจดัการมรดกสิ นสดุลง 
 

หมวด 2 
การรวบรวมจาํหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงนิ 

และการชาํระหนี �กับแบ่งปันทรัพย์มรดก 
-------- 

 
             มาตรา 1734  เจ้าหนี กองมรดกชอบแตจ่ะได้รับการชําระหนี จากทรัพย์สนิในกองมรดกเทา่นั น 
             มาตรา 1735  ทายาทจําต้องบอกทรัพย์มรดกและหนี สนิของผู้ตายตามที ตนรู้ทั งหมดแก่ผู้จดัการมรดก 
             มาตรา 1736  ตราบใดที เจ้าหนี กองมรดก หรือผู้ รับพินยักรรมที ปรากฎตวั ยงัไมไ่ด้รับชําระหนี  หรือสว่นได้ตาม
พินยักรรมแล้วทกุคน ให้ถือวา่ทรัพย์มรดกยงัคงอยูใ่นระหวา่งจดัการ 



             ในระหวา่งเวลาเช่นวา่นั น ผู้จดัการมรดกชอบที จะทําการใด ๆ  ในทางจดัการตามที จําเป็นได้ เช่นฟ้องคดีหรือแก้
ฟ้องในศาลและอื นๆ อนึ งผู้จดัการมรดกต้องทําการทกุอยา่งตามที จําเป็น เพื อเรียกเก็บหนี สนิซึ งค้างชําระอยูแ่กก่องมรดก
ภายในเวลาอนัเร็วที สดุที จะทําได้ และเมื อเจ้าหนี กองมรดกได้รับชําระหนี แล้ว ผู้จดัการมรดกต้องทําการแบง่ปันมรดก 
             มาตรา 1737  เจ้าหนี กองมรดกจะบงัคบัสทิธิเรียกร้องตอ่ทายาทคนใดก็ได้แตถ้่ามีผู้จดัการมรดก ให้เจ้าหนี เรียก
เข้ามาในคดด้ีวย 
             มาตรา 1738  ก่อนแบง่มรดก เจ้าหนี กองมรดกจะบงัคบัชําระหนี เต็มจํานวนจากกองมรดกก็ได้ ในกรณีเช่นนี 
ทายาทคนหนึ งๆ อาจเรียกให้ชําระหนี จากทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก หรือให้เอาเป็นประกนัก็ได้จนถงึเวลาแบง่มรดก 
             เมื อแบง่มรดกแล้ว เจ้าหนี อาจเรียกให้ทายาทคนใดคนหนึ งชําระหนี ได้เพียงไมเ่กินทรัพย์มรดกที ทายาทคนนั น
ได้รับไป ในกรณีเช่นนี  ทายาทคนใดซึ งได้ชําระหนี แกเ่จ้าหนี กองมรดกเกินกวา่สว่นที ตนจะต้องเฉลี ยใช้หนี  ทายาทคนนั น 
มีสทิธิไลเ่บี ยจากทายาทคนอื นได้ 
 
 
             มาตรา 1739  ให้ชําระหนี ที กองมรดกค้างชําระตามลาํดบัตอ่ไปนี และตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายนี  
วา่ด้วยบริุมสทิธิ โดยต้องไมเ่ป็นที เสื อมเสยีแก่บรรดาเจ้าหนี ผู้มีบริุมสทิธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนี หรือกฎหมายอื น  
และบรรดาเจ้าหนี ที มีประกนัโดยการจํานําหรือการจํานอง 
             (1) คา่ใช้จ่ายเพื อประโยชน์อนัร่วมกนัของกองมรดก 
             (2) คา่ใช้จ่ายในการทําศพเจ้ามรดก 
             (3) คา่ภาษีอากรซึ งกองมรดกค้างชําระอยู ่
             (4) คา่จ้างซึ งเจ้ามรดกค้างชําระแกเ่สมียน คนใช้และคนงาน 
             (5) คา่เครื องอปุโภคบริโภคอนัจําเป็นประจําวนัซึ งสง่ให้แก่เจ้ามรดก 
             (6) หนี สนิสามญัของเจ้ามรดก 
             (7) บําเหน็จของผู้จดัการมรดก 
             มาตรา 1740  เว้นแตเ่จ้ามรดกหรือกฎหมายจะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื น ให้จดัสรรทรัพย์สนิของเจ้ามรดกเพื อ
ชําระหนี ตามลาํดบัตอ่ไปนี  
             (1) ทรัพย์สนินอกจากอสงัหาริมทรัพย์ 
             (2) อสงัหาริมทรัพย์ซึ งจดัสรรไว้ชดัแจ้งในพินยักรรมวา่สาํหรับชําระหนี ถ้าหากวา่มีทรัพย์สนิเช่นนั น 
             (3) อสงัหาริมทรัพย์ซึ งทายาทโดยธรรมชอบที จะได้รับในฐานะเช่นนั น 
             (4) อสงัหาริมทรัพย์ซึ งเจ้ามรดกทําพินยักรรมให้แก่ผู้ใดผู้หนึ งโดยมีเงื อนไขวา่ ผู้นั นต้องชําระหนี ของเจ้ามรดก 
             (5) อสงัหาริมทรัพย์ซึ งเจ้ามรดกทําพินยักรรมให้โดยลกัษณะทั วไปดงับญัญตัิไว้ในมาตรา 1651 
             (6) ทรัพย์สนิเฉพาะอยา่งซึ งเจ้ามรดกทําพินยักรรมให้โดยลกัษณะเฉพาะดงับญัญตัิไว้ในมาตรา 1651 
             ทรัพย์สนิอยา่งใดอยา่งหนึ งซึ งได้จดัสรรไว้ตามความที กลา่วมาแล้วข้างต้นนั น ให้เอาออกขายทอดตลาด แต่
ทายาทคนใดคนหนึ งอาจมใิห้มกีารขายเช่นวา่นั นได้ โดยชําระราคาทรัพย์สนินั นทั งหมด หรือแตบ่างสว่นตามที ผู้ตีราคา 
ซึ งศาลตั งขึ นได้กําหนดให้ จนพอแก่จํานวนที จะชําระหนี ให้แกเ่จ้าหนี  



             มาตรา 1741  เจ้าหนี กองมรดกคนใดคนหนึ ง จะคดัค้านการขายทอดตลาดหรือการตีราคาทรัพย์สนิดงัระบไุว้ใน
มาตราก่อน โดยเสยีคา่ใช้จ่ายของตนเองก็ได้ ถ้าเจ้าหนี ได้ร้องคดัค้านแล้ว ยงัได้กระทําการขายทอดตลาด หรือ ตีราคา
ไป จะยกการขายทอดตลาดหรือตีราคานั นขึ นยนัตอ่เจ้าหนี ผู้ ร้องคดัค้านแล้วนั นหาได้ไม ่
             มาตรา 1742  ถ้าในการชําระหนี ซึ งค้างชําระอยูแ่ก่ตน เจ้าหนี คนใดคนหนึ งได้รับตั งในระหวา่งที ผู้ตายมีชีวิตอยู ่ 
ให้เป็นผู้ รับประโยชน์ในการประกนัชีวิตเจ้าหนี คนนั นชอบที จะได้รับเงินทั งหมด ซึ งได้ตกลงไว้กบัผู้ รับประกนั อนึ งเจ้าหนี  
เช่นวา่นั น จําต้องสง่เบี ยประกนัภยัคืนเข้ากองมรดกก็ตอ่เมื อเจ้าหนี คนอื นๆ พิสจูน์ได้วา่ 
             (1) การที ผู้ตายชําระหนี ให้แก่เจ้าหนี โดยวิธีดงักลา่วมานั นเป็นการขดัตอ่บทบญัญตัมิาตรา 237 แหง่ประมวล
กฎหมายนี  และ 
             (2) เบี ยประกนัภยัเช่นวา่นั น เป็นจํานวนสงูเกินสว่นเมื อเทียบกบัรายได้หรือฐานะของผู้ตาย 
             ถึงอยา่งไรก็ด ีเบี ยประกนัภยัซึ งจะพงึสง่คืนเข้ากองมรดกนั นต้องไมเ่กินกวา่จํานวนเงินที ผู้ รับประกนัชําระให้ 
             มาตรา 1743  ทายาทโดยธรรม หรือผู้ รับพินยักรรมโดยลกัษณะทั วไปไมจํ่าต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดใน
พินยักรรมลกัษณะเฉพาะเกินกวา่จํานวนทรัพย์มรดกที ตนได้รับ 
             มาตรา 1744  ผู้จดัการมรดกไมจํ่าต้องสง่มอบทรัพย์มรดกหรือสว่นใดสว่นหนึ งแหง่ทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทก่อน
ปีหนึ งนบัแตว่นัที เจ้ามรดกถึงแกค่วามตายเว้นแตเ่จ้าหนี กองมรดกและผู้ รับพินยักรรมที ปรากฎตวัได้รับชําระหนี และสว่นได้
ตามพินยักรรมแล้วทกุคน 
 

หมวด 3 
การแบ่งมรดก 

-------- 
 
             มาตรา 1745  ถ้ามีทายาทหลายคน ทายาทเหลา่นั นมีสทิธิและหน้าที เกี ยวกบัทรัพย์มรดกร่วมกนัจนกวา่จะได้
แบง่มรดกกนัเสร็จแล้ว และให้ใช้มาตรา 1356 ถึงมาตรา 1366 แหง่ประมวลกฎหมายนี บงัคบั เพียงเทา่ที ไมข่ดักบั 
บทบญัญตัิแหง่บรรพนี  
             มาตรา 1746  ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย หรือข้อความในพินยักรรมถ้าหากม ีให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้ เป็น
ทายาทด้วยกนัมีสว่นเทา่กนัในกองมรดกที ยงัไมไ่ด้แบง่ 
             มาตรา 1747  การที ทายาทคนใดได้รับทรัพย์สนิอยา่งหนึ งอยา่งใดหรือประโยชน์อยา่งอื นใดจากเจ้ามรดกโดยการ
ให้ หรือโดยการอยา่งอื นใดซึ งทําให้โดยเสนห่าในระหวา่งเวลาที เจ้ามรดกยงัมีชีวิตอยูน่ั น หาทําให้สทิธิในการแบง่ปันทรัพย์
มรดกของทายาทคนนั น ต้องเสื อมเสยีไปแตโ่ดยประการใดไม ่
             มาตร 1748  ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ งยงัมไิด้แบง่กนัทายาทคนนั นมีสทิธิที จะเรียกร้องให้แบง่ทรัพย์
มรดกนั นได้ แม้วา่จะลว่งพ้นกําหนดอายคุวามตามมาตรา 1754 แล้วก็ด ี
             สทิธิที จะเรียกให้แบง่ทรัพย์มรดกตามวรรคก่อน จะตดัโดยนิติกรรมเกินคราวละสบิปีไมไ่ด้ 
             มาตรา 1749  ถ้ามีคดีฟ้องเรียกทรัพย์มรดก ผู้ซึ งอ้างวา่ตนเป็นทายาทมีสทิธิในทรัพย์มรดกนั น จะร้องสอดเข้ามา
ในคดก็ีได้ 
             แตศ่าลจะเรียกทายาทอื น นอกจากคูค่วาม หรือผู้ ร้องสอด ให้เข้ามารับสว่นแบง่ หรือกนัสว่นแหง่ทรัพย์มรดกไว้
เพื อทายาทอื นนั นไมไ่ด้ 



             มาตรา 1750  การแบง่ปันทรัพย์มรดกนั น อาจทําได้โดยทายาทตา่งเข้าครอบครองทรัพย์สนิเป็นสว่นสดั หรือโดย
การขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที ขายได้มาแบง่ปันกนัระหวา่งทายาท 
             ถ้าการแบง่ปันมิได้เป็นไปตามวรรคก่อน แตไ่ด้ทําโดยสญัญาจะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาได้ไม ่เว้นแตจ่ะมีหลกัฐาน
เป็นหนงัสอือยา่งหนึ งอยา่งใดลงลายมือชื อฝ่ายที ต้องรับผิดหรือตวัแทนของฝ่ายนั นเป็นสาํคญั ในกรณีเช่นนี ให้นํามาตรา  
850,852 แหง่ประมวลกฎหมายนี วา่ด้วยประนีประนอมยอมความมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
             มาตรา 1751  ภายหลงัที ได้แบง่มรดกกนัแล้ว ถ้าทรัพย์สนิทั งหมดหรือบางสว่น ซึ งทายาทคนใดคนหนึ งได้รับตาม
สว่นแบง่ปันนั น หลดุมือไปจากทายาทคนนั นเนื องจากการรอนสทิธิ ทายาทคนอื นๆ จําต้องใช้คา่ทดแทน 
             หนี เช่นวา่นั น เป็นอนัระงบัเมื อมีการตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื น หรือการรอนสทิธิเป็นผลเนื องมาจากความผิดของ
ทายาทผู้ถกูรอนสทิธิ หรือเนื องมาจากเหตซุึ งเกิดขึ นภายหลงัการแบง่ปัน 
             ทายาทคนอื น ๆ  ต้องใช้คา่ทดแทนให้แก่ทายาทผู้ถกูรอนสทิธิตามสว่นแหง่สว่นแบง่ของตน แตใ่ห้หกัจํานวนที เป็น
สว่นเฉลี ย ซึ งทายาทผู้ถกูรอนสทิธิจะต้องออกกบัเขาด้วยนั นออกเสยี แตถ้่าทายาทคนใดคนหนึ งเป็นคนหนี สนิล้นพ้นตวั  
ทายาทคนอื นๆต้องรับผิดในสว่นของทายาทคนนั นตามสว่นเฉลี ยเช่นเดียวกนั แตใ่ห้หกัจํานวนที เป็นสว่นเฉลี ยซึ งทายาท 
ผู้ ที จะได้รับคา่ทดแทนจะต้องออกแทนทายาทผู้ ที มีหนี สนิล้นพ้นตวันั นออกเสยี 
             บทบญัญตัิในวรรคก่อนๆ มิให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ รับพินยักรรมลกัษณะเฉพาะ 
             มาตรา 1752  คดีฟ้องให้รับผิดเนื องจากการรอนสทิธิตามมาตรา 1751  นั น มิให้ฟ้องเมื อพ้นกําหนดสามเดือน 
นบัแตเ่มื อถกูรอนสทิธิ 
 

ลักษณะ 5 
มรดกที"ไม่มีผู้รับ 

-------- 
 
             มาตรา 1753  ภายใต้บงัคบัแหง่สทิธิของเจ้าหนี กองมรดก เมื อบคุคลใดถึงแก่ความตายโดยไมม่ีทายาทโดยธรรม
หรือผู้ รับพินยักรรม หรือการตั งมลูนิธิตามพินยักรรม มรดกของบคุคลนั นตกทอดแก่แผน่ดิน 
 

ลักษณะ 6 
อายุความ 

-------- 
 
             มาตรา 1754(1) ห้ามมใิห้ฟ้องคดีมรดกเมื อพ้นกําหนดหนึ งปี นบัแตเ่มื อเจ้ามรดกตาย หรือนบัแตเ่มื อทายาทโดย
ธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก 
             คดีฟ้องเรียกตามข้อกําหนดพินยักรรม มิให้ฟ้องเมื อพ้นกําหนดหนึ งปีนบัแตเ่มื อผู้ รับพินยักรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึง
สทิธิซึ งตนมีอยูต่ามพินยักรรม 

                                         
(1)  แก้ไขเพิ มเติมโดยพระราชบญัญัติให้ใช้บทบญัญตัิบรรพ 1 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ที ได้ตรวจชําระใหม ่พ.ศ. 2535 



             ภายใต้บงัคบัแหง่มาตรา 193/27 แหง่ประมวลกฎหมายนี ถ้าสทิธิเรียกร้องของเจ้าหนี อนัมีตอ่เจ้ามรดกมกํีาหนด
อายคุวามยาวกวา่หนึ งปี มิให้เจ้าหนี นั นฟ้องร้องเมื อพ้นกําหนดหนึ งปีนบัแตเ่มื อเจ้าหนี ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของ
เจ้ามรดก 
             ถึงอยา่งไรก็ด ีสทิธิเรียกร้องตามที วา่มาในวรรคก่อนๆนั น มิให้ฟ้องร้องเมื อพ้นกําหนดสบิปีนบัแตเ่มื อเจ้ามรดก
ตาย 
             มาตรา 1755  อายคุวามหนึ งปีนั น จะยกขึ นตอ่สู้ได้ก็แตโ่ดยบคุคลซึ งเป็นทายาท หรือบคุคลซึ งชอบที จะใช้สทิธิ
ของทายาท หรือโดยผู้จดัการมรดก 
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