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1. บทนํา 

 การใชช้วีติของมนุษยใ์นสงัคมถูกบงัคบัดว้ยกฎเกณฑต์ลอดเวลาตัง้แต่เดก็จนโตเป็น

ผูใ้หญ่ ซึง่ในการดาํเนินชวีติบางครัง้ถูกบงัคบัโดยไมรู่ต้วั เชน่ สงัคมไทยเราถอืในเรื่องไมเ่ล่น

หวักนั, เดก็หา้มเถียงผูใ้หญ่, หา้มยนืคํ้าหวัผูใ้หญ่, ผูห้ญิงห้ามนุ่งสัน้เขา้วดั, งานศพต้องใช้

พระ 4 รปู สวด 4 จบ, ในช่วงหน่ึงวนัจนัทรใ์สเ่สือ้สเีหลอืง, ในอนิเดยีรถยนต์ตอ้งหลบววั, ฆ่า

คนตายเป็นการทาํทีผ่ดิ, เดก็เกดิตอ้งแจง้เกดิเพือ่ขอรบัสตูบิตัร, คนนับถอืศาสนาอสิลามใน 4 

จงัหวดัภาคใต้มีภรยิาได้ 4 คน ฯลฯ แม้เหตุผลของคนในสงัคมที่ยอมปฏิบตัิกนันัน้อาจมี

ความต่างกนั หรือแม้ยนิยอมปฏิบตัิแต่ยนิยอมมากหรอืน้อยก็ขึ้นอยู่กับภาวะทางจิตใจที่

แตกต่างกนัไปของแต่ละคน  

แนวทางปฏบิตัทิี่คนส่วนใหญ่ในสงัคมทํารวมกนัเป็นมาตรฐาน ชี้ชดัว่ากระทําอย่าง

หน่ึงอยา่งใดนัน้เป็นความถูกตอ้งหรอืเป็นความผดินัน้เรยีกวา่ “บรรทดัฐาน” (Norm) ของคน

ในสงัคม บรรทดัฐานของสงัคมอาจอยูใ่นรูปของ กฎ กตกิา มารยาท ศลีธรรม จารตีประเพณี 

ศาสนา หรอืกฎหมาย หลกัเกณฑด์งักลา่วจงึมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของมนุษยแ์ต่

ละคนในสงัคมตัง้แต่เกดิจนตาย 

 

1.1 พฒันาการสงัคมและกฎหมาย 

 การเกดิ ผูม้อีาํนาจ ความสมัพนัธ ์ สภาพบงัคบั ชนิด 

ครอบครวั  

(จดุเริม่ของ

สงัคมมนุษย)์ 

มนุษยเ์ป็น

สตัวส์งัคม ม ี

ธรรมชาตทิี่

อ่อนแอ 

บดิา, มารดา 

(ปกป้อง

คุม้ครอง) 

สนิทสนมเป็น

กนัเอง 

อะลุ่มอะหล่วย 

ไมรุ่่นแรง ไม่

เครง่ครดั 

พอ่กบัลกู แม่

กบัลกู สามี

ภรยิา ในวง

ญาตใิกลช้ดิ 

ชนเผา่  

(ขนาดกลาง) 

แยกบา้นอยู่

เป็น

ครอบครวัๆ 

เชือ้สาย

เดยีวกนั โคตร

ตระกูล (Clan) 

ผูนํ้าชนเผ่า หลวมๆ ห่าง

ออกไป เพยีง

รูจ้กักนั 

สภาพบงัคบัชี้

ขาดตดัสนิ

เครง่ครดั มี

การใชก้ําลงั

บงัคบัหาก

จาํเป็น 

ขนบธรรมเนียม 

จารตีประเพณ ี

รฐั  

(ขนาดใหญ่) 

ชนเผา่ใหญ่

ขึน้ รวมหลาย

ชนเผา่ 

กษตัรยิ ์

ผูป้กครอง 

ไมรู่จ้กักนั  บงัคบั

เครง่ครดั

จรงิจงั มกีาร

ลงโทษ 

กฎหมาย 
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รฐัเป็นสงัคมที่มกีารปกครองโดยแท ้มกีารใชก้ฎหมายเพื่อบงัคบักบัคนในสงัคม คอื

เป็นการใชก้ฎเกณฑก์ําหนดความประพฤตขิองมนุษยท์ี่ชดัแจนแน่นอนและมลีกัษณะบงัคบั

เป็นกิจจะลกัษณะ เมื่อกฎหมายเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเราเช่นน้ี จําเป็นต้องศึกษา

กฎหมายเพื่อให้ทราบถึงสทิธแิละหน้าที่ของตนเองที่มตีามกฎหมาย เพื่อจะได้ปฏบิตัิตาม

กฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

1.2 การแบง่ยคุของกฎหมาย 

ยคุ รปูแบบของกฎหมาย เหตุผล หมายเหตุ 

ยุคกฎหมายชาวบ้าน 

(Volksrecht) 

ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ เพ ณ ี

(จารตีประเพณ)ี 

เหตุผลธรรมดาสามญั กฎหมายยุคน้ีเป็น The 

Good Old Law คือเป็น

ความรู้สึกชอบชัว่ดีที่

เกิดจากการประพฤติ

ปฏิบัติ ยุคน้ีกฎหมาย

กับศิลธรรมไม่ได้แยก

ออกจากกัน ชาวบ้านรู้

จากความเคยชนิ 

ยุ ค ก ฎ ห ม า ย นั ก

กฎหมายหรือยุคหลัก

ก ฎ ห ม า ย 

(Juristensrecht) 

หลกักฎหมาย เห ตุ ผลป รุงแ ต่ งท าง

กฎหมาย 

ยคุน้ีใชเ้หตุผลทีล่ะเอยีด

ซับซ้อน เพื่อชี้ขาดข้อ

พิ พ า ท  จึ ง มี ห ลั ก

กฎหมายที่เกิดจากการ

ชี้ขาดในแต่ละครัง้ ซึ่ง

วชิานิตศิาสตรจ์งึค่อยๆ 

ก่อเกิดขึน้ เกดิตุลาการ

และวชิาชพีนักกฎหมาย 

หลกักฎหมายที่เกิดขึ้น

เรียกว่ากฎหมายของ

นักกฎหมาย เพราะนัก

กฎหมายเป็นผู้ชี้ขาด

และปรงุแต่งใหเ้กดิขึน้  

ยุค กฎ ห มาย เท ค นิ ค 

หรอืกฎหมายที่บญัญัติ

ขึน้ (Technical Law) 

กฎหมายลายลักษ ณ์

อกัษร  

เหตุผลทางเทคนิค กฎหมายยุคน้ีเกิดจาก

การบัญญัติขึ้น เพื่อแก้

ป ัญ ญ า เฉ พ า ะ เรื่ อ ง 

ก ฎ ห ม าย จึง เกิ ด ขึ้ น
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ทนัททีนัใดจากการจงใจ

ของมนุษย์ ไม่ได้ เกิด

จ า ก ศิ ล ธ ร ร ม

ขนบธรรมเนียม หรือ

ประเพณ ี

 

 

1.3 ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย 

 กฎหมาย คอือะไร ปจัจบุนัยงัคงไมช่ดัเจนยงัไมส่ามารถใหค้าํอธบิายแบบยตุไิด ้

 

ตวัอยา่ง นิยามคาํวา่กฎหมายในทางตํารา  

 1) กฎหมาย คอื องค์รวมของกฎเกณฑ์ทางสงัคมที่กําหนดรูปแบบความประพฤติ

ภายนอกและเป็นกฎเกณฑท์ีศ่าลยอมรบับงัคบัให ้

 2) กฎหมาย คอื กฎเกณฑว์่าดว้ยการอยูร่ว่มกนัของมนุษยท์ัง้ขอ้ปฏบิตัแิละขอ้หา้ม 

ตลอดจนใหส้ทิธติ่างๆ 

 3) กฎหมาย คอื องค์รวมของบรรทดัฐานทัง้มวลของรฐั ซึ่งโดยปกติจะมผีลบงัคบั

ทางสงัคม และมรีะดบัความชอบธรรมในทางศลีธรรมลาํดบัหน่ึง 

 4) กฎหมาย 0

1 คอื กฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนความประพฤตขิองมนุษยใ์นสงัคมซึ่งมี

กระบวนการบงัคบัทีเ่ป็นกจิจะลกัษณะ 

 5) กฎหมาย1

2 คอื กฎเกณฑค์วามประพฤตทิีก่ําหนดไวใ้หค้นในสงัคมปฏบิตัติาม 

 จากคํานิยามต่างๆ ขา้งต้น ผู้นิยามพยายามจะเชื่อมโยงคําต่างๆ เข้าหากนั เช่น 

กฎเกณฑ์ ข้อประพฤติปฏิบตัิฯ ศีลธรรม การบงัคบั สิทธิต่างๆ ฯลฯ แต่พอจะสรุปได้ว่า

กฎหมายจะตอ้งประกอบไปดว้ย  

1) กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ ที่กําหนดความสมัพนัธ์เกี่ยวกบัสทิธแิละหน้าที่ของ

บุคคล 

2) กฎหมายเป็นกฎเกณฑ ์ที่มลีกัษณะเป็นนามธรรม (Abstract) และใชบ้งัคบัได้

ทัว่ไป (General)  

                                                           
1 โปรดด ูคาํอธบิาย วชิากฎหมายแพ่ง : หลกัทัว่ไป หน้า 47, อ.สมยศ เชือ้ไทย 
2 โปรดด ูความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย หน้า 6, อ.มานิตย ์จมุปา 
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3) กฎหมายเป็นกฎเกณฑ ์ทีม่สีภาพบงัคบั (Sanction) และมกีระบวนการบงัคบัที่

เป็นกจิจะลกัษณะ 

 

 1) กฎหมายเป็นกฎเกณฑ ์ท่ีกาํหนดความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสิทธิและหน้าท่ีของ

บคุคล 

 เป็นการกําหนดให้บุคคล กระทําการ งดเวน้กระทํา ยอมให้ หรอืก่อตัง้นิตสิมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล (Relationship) นิติสมัพนัธ์เกิดขึ้นได้ 2 ลกัษณะ คือ ในทางเอกชน ได้แก่ 

ละเมดิ, สญัญา ฯลฯ และในทางมหาชน ไดแ้ก่ ภาษ ีฯลฯ 

  

 2) กฎหมายเป็นกฎเกณฑ ์ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมและใช้บงัคบัได้ทัว่ไป  

 โดยสภาพกฎหมายจะต้องมกีารตีความเพื่อใชก้บัขอ้เท็จจรงิหลายกรณีและบุคคล

หลายๆคนได้ ดงันัน้เน้ือหาของกฎหมายจะต้องยกระดบัถ้อยคําให้คลุมใช้กบัข้อเท็จจริง

จํานวนมากเป็นการทัว่ไปและคนจํานวนมากๆ ดงันัน้หากคําดงักล่าวใช้กบัคนจํานวนน้อย

หรอืเฉพาะเจาะจงกรณีใดกรณีหน่ึง กจ็ะเป็นเพยีง “คําสัง่” หาใช่กฎหมายแต่อยา่งใด เช่น ผู้

บ ัญชาการตํารวจนครบาลออกคําสัง่ปิดสถานบริการ 30 วัน เน่ืองจากเปิดเกินเวลาที่

กฎหมายกําหนด 

 3) กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ ท่ีมีสภาพบงัคับและมีกระบวนการบงัคบัท่ีเป็น

กิจจะลกัษณะ 

 การที่มสีภาพบงัคบั คอื กฎหมายจะต้องมผีลบงัคบัภายนอก หากไม่ปฏบิตัติามจะ

เกิดผลอะไรกับผู้ที่ฝ่าฝืน สภาพบงัคบัอาจเป็น สภาพบงัคบัทางอาญา สภาพบงัคบัทาง

ปกครอง หรอืสภาพบงัคบัทางแพ่ง ฯ นอกจากน้ีจะต้องมกีระบวนการบงัคบัโดยใช้อํานาจ

มหาชน ไดแ้ก่ กรมบงัคบัคด ีตํารวจ ราชทณัฑ ์ฯลฯ  

 การที่กฎหมายจะต้องมีสภาพบงัคบัและมกีระบวนการบงัคบัที่เป็นกิจจะลกัษณะ

ลกัษณะดงักลา่วทาํใหก้ฎหมายแตกต่างจากศลีธรรมเพราะศลีธรรมไมม่สีภาพบงัคบั  

  

1.4 การแบ่งประเภทกฎหมาย   

 อาจแบง่กฎหมายออกเป็นประเภทต่างๆ โดยอาศยัเกณฑใ์นการแบง่ดงัน้ี 
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 1) แบง่ตามองคก์รท่ีตรากฎหมายเป็นเกณฑ ์แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท 

- กฎหมายทีต่ราโดยองคก์รนิตบิญัญตั ิ

- กฎหมายทีต่ราโดยองคก์รอื่นๆ ทีม่ใิชอ่งคก์รนิตบิญัญตั ิ

    เหตุทีแ่บง่แบบน้ี เพื่อการพจิารณาถงึลาํดบัชัน้ของกฎหมาย โดยกฎหมายทีต่ราโดย

องค์กรนิติบญัญัติจะอยู่เหนือกว่ากฎหมายที่ตราโดยองค์กรอื่นที่มิใช่เป็นฝ่ายนิติบญัญัต ิ

(กฎหมายทีอ่อกโดยตวัแทนประชาชนยอ่มมคีวามชอบธรรมเหนือกฎหมายอื่น)  

 องค์กรอื่นๆ ที่มิใช่องค์กรนิติบัญญัติ เช่น ศาลรฐัธรรมนูญตราข้อกําหนดศาล

รฐัธรรมนูญ โดยหลกัแล้วองค์กรศาลไม่มอีํานาจหน้าที่หลกัในการออกกฎหมาย เพยีงแต่

สามารถออกกฎเกณฑไ์ด ้โดยอาศยัพระราชบญัญตัทิีเ่ป็นกฎหมายแมบ่ทใหอ้าํนาจ 

 2) แบง่ตามเน้ือหาและรปูแบบกฎหมาย แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท 

- กฎหมายตามเน้ือหา 

- กฎหมายตามแบบพธิ ี

    กฎหมายตามเน้ือหาหรอืเน้ือความ เป็นกฎเกณฑ์ที่มลีกัษณะเป็นนามธรรมก่อตัง้

สิทธิและหน้าที่ให้กับปจัเจกบุคคล ตลอดจนกําหนดความประพฤติภายนอกของบุคคล 

กฎหมายตามเน้ือหาอาจตราขึน้โดยองคก์รนิตบิญัญตั ิหรอืไดร้บัการตราโดยองคก์รอื่นทีม่ใิช่

องคก์รนิตบิญัญตักิไ็ด ้

    กฎหมายตามแบบพธิ ีเป็นกฎเกณฑ์ที่ไดร้บัการตราขึ้นโดยองค์กรนิตบิญัญตัิโดย

กระบวนการนิติบัญญัติหรือกระบวนการบัญญัติกฎหมายเท่านัน้ ทัง้มิพักต้องคํานึงว่า

กฎหมายดงักลา่วมเีน้ือหาก่อตัง้สทิธแิละหน้าทีใ่หก้บัปจัเจกบุคคลหรอืกําหนดความประพฤติ

ภายนอกของบุคคลหรอืไม ่

 กฎหมายในชัน้ พระราชบญัญตั ิเกอืบทัง้หมดจะเป็นทัง้ตามเน้ือหาและตามแบบพธิ ี

ส่วนกฎหมายลําดบัรองจะเป็นได้เพียงแบบเน้ือหาเท่านัน้ เช่น พระราชบญัญัติคุ้มครอง

แรงงาน เป็นกฎหมายทัง้ตามเน้ือหาและกฎหมายตามแบบพธิ ีทัง้น้ี เพราะมกีารก่อตัง้สทิธิ

และหน้าทีร่ะหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (ตามเน้ือหา) และออกมาโดยองคก์รนิตบิญัญตั ิ(แบบ

พธิ)ี 

 แต่มกีฎหมายบางชนิดไม่ไดเ้ป็นทัง้กฎหมายตามเน้ือหาและกฎหมายตามแบบพธิ ี

เช่น กฎกระทรวงกําหนดอตัราค่าธรรมเนียม ไม่ไดก้่อตัง้สทิธแิละหน้าที่ (ตามเน้ือหา) และ

ไมไ่ดอ้อกมาโดยองคก์รนิตบิญัญตั ิ(ตามแบบพธิ)ี 



7 
 

 3) แบ่งตามการกาํหนดสิทธิและหน้าท่ี และวิธีการเยียวยาความเสียหาย แบ่ง

ไดเ้ป็น 2 ประเภท 

- กฎหมายที่กําหนดสิทธิและหน้าที่ หรอื กฎหมายสาระบญัญัติ เช่น ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

- กฎหมายที่วิธีการเยียวยาความเสียหาย หรือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ เช่น 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 

 4) แบ่งตามการใช้บงัคบักบับุคคลในรฐั และองค์กรระหว่างประเทศ แบ่งได้

เป็น 2 ประเภท 

- กฎหมายใชบ้งัคบักบับุคคลในรฐั หรอื กฎหมายภายในประเทศ 

- กฎหมายใชบ้งัคบักบัองคก์รระหวา่งประเทศ หรอื กฎหมายระหวา่งประเทศ 

 5) แบ่งแยกตามนิติสมัพนัธ์ และประโยชน์ท่ีกฎหมายมุ่งคุ้มครอง ตลอดจนผู้

ทรงสิทธิในทางกฎหมาย แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท 

- กฎหมายเอกชน 

- กฎหมายมหาชน 

 

1.5 ระบบกฎหมายไทย 

 กฎหมายไทยเดมิประเทศไทยใช ้“กฎหมายตราสามดวง” ตัง้แต่สมยัอยุธยา ไดม้กีาร

ชําระกฎหมายในปี พ.ศ.2348 ในรชัสมยัสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กฎหมายตราสาม

ดวงได้ใช้บงัคบัต่อมาจนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ร.4 พ.ศ.2394-

2411) ประเทศตะวนัตกไม่พอใจกฎหมายไทย เริม่ใชอ้ทิธพิลก่อตัง้สทิธสิภาพนอกอาณาเขต 

โดยตัง้ศาลของตนเองขึน้ในประเทศไทยและให้คดรีะหว่างคนในบงัคบัของชนชาตตินดว้ย

กนัเอง หรอืระหว่างคนในบงัคบัของชาตตินกบัคนไทยตกอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาคดี

ของศาลของตน ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึจําเป็นตอ้งปรบัปรุงกฎหมายและศาลไทยใหอ้ยูใ่นระดบั

ทีต่่างประเทศยอมรบั  

 ต่อมารชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ร.5) ทรงมพีระราชดํารใิห้

รวบรวมศาลในกระทรวงต่างๆ และศาลหวัเมอืงใหม้าอยูด่ว้ยกนัในกระทรวงเดยีวกนัเรยีกว่า 

“กระทรวงยตุธิรรม” และดาํเนินการปฏริปูกฎหมาย โดยเริม่อยา่งจรงิจงัโดยพระเจา้ลกูยาเธอ

พระองคเ์จา้รพพีฒันศกัดิ ์ทรงรบัภาระเป็นเสนาบดกีระทรวงยุตธิรรม และดํารงตําแน่งน้ีถงึ 

14 ปี ได ้ก่อตัง้โรงเรยีนสอนกฎหมายขึน้เป็นครัง้แรก ววิฒันาการเป็นคณะนิตศิาสตร ์มกีาร
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วางรากฐานการปฏริูปกฎหมายหลายฉบบั โดยนําระบบกฎหมายของประเทศตะวนัตกที่ใช้

ระบบประมวลกฎหมาย (The Civil law System หรอื โรมาโน - เยอรม์านิค)3 มาใชเ้ป็นหลกั

ในการปฏริปู 

 ไดม้กีารตัง้คณะกรรมการตรวจชาํระและรา่งกฎหมายประกอบไปดว้ยนกักฎหมายทีม่ี

ชื่อเสยีงจากหลายประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ ต่อมาจงึเกิดกฎหมายฉบบัแรก โดยได้

ประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา เมื่อวนัที ่15 เมษายน 2451 ต่อมาไดป้ระกาศใชป้ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และอีกหลายๆ ฉบบัในเวลา

ต่อมา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทนัสมยัในระดบัที่ต่างประเทศยอมรบั ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2481 

ประเทศไทยไดร้บัเอกราชทางศาลกลบัคนืมาโดยสมบรูณ์ 

 

  ปจัจุบนั ระบบศาลของไทยเป็นระบบศาลคูเ่หมอืนยโุรป 

 

      ระบบศาล 

 

 1.ศาลยตุธิรรม  2.ศาลรฐัธรรมนูญ 3.ศาลปกครอง 4.ศาลทหาร 

 

ศาลภาษอีากร  ศาลเยาวชนและครอบครวั ศาลลม้ละลาย  ศาลแรงงาน 

 ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหวา่งประเทศ   

 

1.6 บ่อเกิดของกฎหมายไทย 

บอ่เกดิของกฎหมาย หรอื Source of Law หรอื Rechtsquelle มอียู ่2 ความหมาย 

1) ความหมายอย่างกว้าง หมายถงึ สิง่ทีก่่อให้เกิดกฎหมายขึ้นหรอืสิง่ทีม่อีทิธพิล

ของการเกดิขึ้นของกฎหมาย ในความหมายน้ีบ่อเกดิจงึมหีลายสิง่หลายหลายอย่างที่ถอืว่า

เป็นบอ่เกดิของกฎหมายไดไ้มว่า่จะเป็น หลกัในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนียม จารตี ประเพณี 

ความเชื่อ วฒันธรรม เหลา่น้ีลว้นแลว้แต่เป็นบ่อเกดิของกฎหมายไดท้ัง้สิน้ เช่น ชาวเอสกโีม 

จะมกีฎหมายทีแ่ตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในเขตรอ้น  

                                                           
3 ระบบประมวล (The Civil law System หรอื โรมาโน - เยอร์มานิค) เป็นระบบกฎหมายในภาคพื้น

ยุโรปและภาคพื้นทวปี สบืรากเหงา้มาจากกฎหมายโรมนัซึ่งรวบรวมโดยจกัรพรรด ิJustinien ในสมยั 

ครสิตศ์ตวรรษที ่6 ปรากฏใน “Corpus Juris Civilis” 
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2) ความหมายอย่างแคบ (ใช้ในทางนิติศาสตร)์ หมายถงึ ทีม่าของกฎเกณฑ์อนั

เป็นกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยูจ่รงิในบา้นเมอืง หรอืทีเ่รยีกวา่ Positive Law  

บ่อเกิดของกฎหมายเป็นเรื่องที่สําคญัเพราะนักกฎหมายจะไม่สามารถตดัสนิคดไีด้

หากไม่ทราบว่าจะหากฎหมายจากไหนมาใช่ในการตัดสินคดี เพราะฉะนัน้บ่อเกิดของ

กฎหมายทาํใหเ้ราสามารถแยกกฎเกณฑท์ีเ่ป็นกฎหมายออกจากกฎเกณฑท์ีไ่มเ่ป็นกฎหมาย

ได ้

 

       บรรทดัฐาน หรือ Norm 

  Legal Norm :  บรรทดัฐานทางกฎหมาย 

  Social Norm : บรรทดัฐานทางสงัคม 

  Moral Norm : บรรทดัฐานทางศลีธรรม 

 

 

บรรทดัฐานต่างๆ ในสงัคมมมีากมาย แต่กฎเกณฑใ์ดจะเป็นกฎหมายไดต้อ้งผา่น “บ่อ

เกิดของกฎหมาย” ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยผ่านบ่อเกิดของกฎหมาย จะไม่ใช่กฎเกณฑ์ในทาง

กฎหมาย  

Norm F         เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 Norm G                

            รฐัธรรมนูญ 

Norm B   

              กฎหมายนิตบิญัญตั ิ

  Norm C           บ่อเกดิกฎหมาย              กฎหมายบรหิารบญัญตั ิ  

Norm A                       กฎหมายองคก์ารบญัญตั ิ       

  Norm E            

Norm D              

 

        ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 อธบิายไดว้่า มบีรรทดัฐาน A B C D E F G ฯ เป็นกฎเกณฑท์างศลีธรรม กฎ กตกิา 

มารยาท ศีลธรรม จารตีประเพณี ศาสนา หรอืกฎหมาย ฯ เป็นบรรทดัฐานที่มอียู่ทัว่ไปใน
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สังคม แต่บรรทัดฐาน ดังกล่าวนัน้ยังไม่ถือว่าเป็นกฎหมายหากยังไม่ผ่านบ่อเกิดของ

กฎหมาย  

ดงันัน้ การพจิารณาว่าบรรทดัฐานใดสมควรเป็น Legal Norm หรอื บรรทดัฐานทาง

กฎหมาย จงึตอ้งมลีกัษณะเป็นนามธรรมและบงัคบัไดท้ัว่ไป เมื่อผา่นบ่อเกดิของกฎหมาย ก็

จะมสีภาพเป็นกฎหมาย เช่น ผูใ้ดฆ่าผูอ้ื่นเป็นความผดิเป็นบรรทดัฐานอย่างหน่ึงในสงัคม 

เมื่อผา่นบอ่เกดิของกฎหมายกจ็ะมสีภาพเป็นกฎหมายและทีม่สีภาพบงัคบัภายนอก 

 บอ่เกดิของกฎหมายมลีกัษณะเป็นปีระมดิลําดบัชัน้อาํนาจในกฎหมาย (Hierarchy of 

Law) ซึง่สามารถแยกบอ่เกดิของกฎหมายไดด้งัน้ี 

 
       1. รฐัธรรมนูญ 

       2. กฎหมายนิตบิญัญตั ิ พระราชบญัญตั ิพระราชกําหนด 

ลายลกัษณ์อกัษร        3. กฎหมายบรหิารบญัญตั ิ พรฎ. กฎกระทรวง ประกาศ 

           กระทรวงฯ 

       4. กฎหมายองคก์ารบญัญตั ิ เทศบญัญตั ิขอ้บญัญตั ิขอ้บงัคบัฯ  

บ่อเกดิกฎหมาย          กฎหมายลาํดบัรอง 

 

 

ไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร   1. จารตีประเพณ ี

     2. หลกักฎหมายทัว่ไป 

 

 บ่อเกิดของกฎหมาย จะมอียู่ 2 ลกัษณะ คอื บ่อเกิดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและบ่อ

เกดิทีไ่มเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร การทาํใหบ้รรทดัฐานทางกฎหมายเป็นกฎหมาย ตอ้งพจิารณา

จากเน้ือหาของกฎเกณฑ์ด้วยว่าสมควรจะผ่านบ่อเกิดชนิดใด เช่น เรื่องผู้ขบัขี่รถยนต์ใน

ลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้นั ้นอาจถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตขบัขี ่เมื่อพจิารณาเน้ือหาควรจะเป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัแิต่กลบันําไป

บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ บรรทดัฐานดงักลา่วกเ็ป็นรฐัธรรมนูญ ซึง่ไมส่มควรและไมม่ปีระเทศ

ใดบญัญตัใินลกัษณะน้ี 

ดงันัน้ การเกดิกฎหมายใด ควรเกดิในบ่อเกดิของกฎหมายลําดบัใด จะตอ้งพจิารณา

อย่างรอบคอบจากเน้ือหาของบรรทดัฐานว่าจะใหก้ฎเกณฑน์ัน้มคี่าบงัคบัในกฎหมายลําดบั

ชัน้ใด โดยหลกัแลว้บรรทดัฐานที่เป็นหลกัการจะอยูใ่นรฐัธรรมนูญ กฎเกณฑท์ี่สาํคญัน้อยลง

มาก็อยู่ในกฎหมายที่ตํ่ าลงมาตามลําดับ กฎเกณฑ์ที่ยิ่งสูงยิ่งเป็นนามธรรม เช่น คําว่า 
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“ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ เป็นถอ้ยคําทีม่คีุณค่าในเชงิหลกัการจะถูกเขยีนในรฐัธรรมนูญ 

เมื่อกฎหมายระดบัสูงจะเป็นนามธรรมมากกว่ากฎหมายระดบัที่ตํ่าลงมา ในความเขา้ใจของ

ประชาชนย่อมเขา้ถงึกฎหมายระดบัล่างมากกว่ากฎหมายระดบับน เช่น ชาวบ้านจะเขา้ใจ

หลกัเทศบญัญตัมิากกวา่รฐัธรรมนูญ  

บ่อเกิดของกฎหมายเป็นการมุ่งหมายถึงรูปแบบหรอืแบบพธิ ีในขณะที่บรรทดัฐาน

ในทางกฎหมายมุ่งหมายถึงเน้ือหาพิจารณาความเป็นธรรมและการใช่บังคับทัว่ไปใน

กฎเกณฑน์ัน้ๆ  

 

 บอ่เกิดของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรมี 4 ลาํดบั  

 1) รฐัธรรมนูญ 

รฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเหตุทีย่กยอ่งเช่นน้ี เพราะในรฐัสมยัใหม่ถูกก่อตัง้ดว้ย 

“อํานาจสถาปนารฐัธรรมนูญ” (Pouvoir Constituant) หรอือํานาจจดัให้มีรฐัธรรมนูญ เป็น

อาํนาจสงูสุด ดัง้เดมิ ก่อตัง้ เริม่ตน้ อาํนาจอื่นๆ ไม่วา่จะเป็น นิตบิญัญตั ิบรหิาร ตุลาการ มา

จากอํานาจน้ีทัง้สิ้น ซึ่งเรียกว่า “อํานาจที่ได้รบัมาจากรฐัธรรมนูญ” (Pouvoir Constitue’) 

อํานาจสถาปนารฐัธรรมนูญจะเป็นตวักําหนดว่ารฐัธรรมนูญจะมหีน้าตาอยา่งไร ซึ่งโดยปกติ

อาํนาจมาจากประชาชน  

แม้ว่าผู้ร่างหรือผู้สถาปนาจะเป็นผู้ทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่อย่างไรก็ต้องได้ร ับ

ประชามตจิากประชาชน และการร่างรฐัธรรมนูญมใิช่จะร่างอย่างไรก็ไดแ้ต่จะต้องผกูพนักบั

หลกัการบางประการที่ถือเป็นหลกัการพื้นฐาน เช่น สทิธมินุษยชน นิติรฐั ประชาธิปไตย 

โครงสรา้งรฐัฯ การแบ่งแยกจะแบ่งเป็นกี่องคก์รและสมัพนัธก์นัอยา่งไร ผูร้่างหรอืผูส้ถาปนา

ตอ้งมคีวามรูท้างทฤษฏเีป็นอยา่งด ีลกัษณะเดยีวกบัการสรา้งบา้นกต็อ้งใหว้ศิวกรทีม่คีวามรู้

ในการออกแบบบา้นจงึจะสมบรูณ์  

 

รฐัธรรมนูญจะกาํหนดเน้ือหาอยู่ 2 ประการ 

(1) รฐัธรรมนูญจะกาํหนดโครงสร้างของอาํนาจรฐั 

(1.1) กฎเกณฑร์ปูของรฐั  

       รฐัเดีย่ว VS สหพนัธรฐั  

       ราชอาณาจกัร VS สาธารณรฐั  

(1.2) รฐัธรรมนูญจะกําหนดรปูแบบการปกครอง 

       ประชาธปิไตย หรอื ไมใ่ชป่ระชาธปิไตย 
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(1.3) รฐัธรรมนูญจะกําหนดโครงสรา้งของรฐั 

       สถาบนัการเมือง องค์กรตามรฐัธรรมนูญ คือ กําหนดการเข้าสู่

ตํ าแหน่งของบุคคลในองค์กรหรือสถาบันดังกล่าวต้องทํ าอย่างไร กํ าหนด

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบนัเหลา่นัน้ 

 (2) รฐัธรรมนูญกาํหนดความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัราษฎร โดยเฉพาะประเดน็

สิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 

 การที่รฐัธรรมนูญเกดิจากอํานาจสถาปนารฐัธรรมนูญทําให้รฐัธรรมนูญเป็นบ่อเกิด

ของกฎหมายในลาํดบัชัน้ทีส่งูสุด และเป็นแหลง่ทีม่าของอาํนาจทัง้หลายทัง้ปวงในรฐั  

 การท่ีรฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสงูสดุส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมาย 2 ประการ 

 (1) บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนใดในรฐัจะขดัหรือแย้งกบัรฐัธรรมนูญมิได้  

 ดังนั ้นการจัดทํารัฐธรรมนูญจึงต้องมีการคัดสรรกฎเกณฑ์ที่จะนําไปบรรจุว่า 

กฎเกณฑ์ดงักล่าวสมควรจะนําไปไว้ในรฐัธรรมนูญหรอืไม่ มิใช่ใส่กฎเกณฑ์ทุกอย่างตาม

ความพอใจไปไวใ้นรฐัธรรมนูญ สุดทา้ยรฐัธรรมนูญกจ็ะไมส่งูสุดอยา่งทีส่มควรจะเป็น 

 (2) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญย่อมทําได้ยากกว่าการแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในรฐั 

เน่ืองจากรฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสงูสุดจงึตอ้งมกีลไกลเพือ่ป้องกนัตวัเอง 

กลไกลป้องกนัตวัเองของรฐัธรรมนูญมีอยู่ 2 กรณี 

(1) กลไกลจดัตัง้องค์กรขึ้นมาเพ่ือปกป้องคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด

ของรัฐธรรมนูญ หรือ องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  ในหลายประเทศมักจะใช้ศาล

รฐัธรรมนูญเป็นองค์กรพทิกัษ์รฐัธรรมนูญ เช่น หากรฐับาลออกกฎหมายมาเป็นการละเมดิ

ความเป็นกฎหมายสงูสุด ศาลรฐัธรรมนูญจะเป็นผูว้นิิจฉยัว่ากฎหมายนัน้ใชบ้งัคบัไมไ่ด ้ศาล

รฐัธรรมนูญจงึเป็นองค์กรที่สําคญัมากในประเทศที่ใชร้ะบบรฐัธรรมนูญนิยม ผูท้ี่จะเป็นตุลา

การศาลรฐัธรรมนูญต้องเป็นคนที่มีความเป็นกลางสูงเพื่อประกันความน่าเชื่อถือ แต่ใน

ประเทศไทยไมป่ระสบความสาํเรจ็เทา่ทีค่วรเพราะไมม่คีวามเขม้แขง็ทาํใหค้นไมรู่ส้กึเชื่อถอื  

(2) กลไกลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิต่อต้านการได้มาซ่ึงอํานาจรฐัโดย

วิถีทางท่ีมิได้มาโดยระบอบประชาธิปไตย รวมทัง้ให้ศาลรฐัธรรมนูญสัง่ระงบัการ

กระทาํใดๆ เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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 2) กฎหมายนิติบญัญติั 

 กฎหมายนิติบญัญตัิ หมายถึง บรรดาพระราชบญัญตัิทัง้หลายและกฎหมายอื่นที่มี

ภาคบงัคบัเสมอดว้ยพระราชบญัญตั ิ 

 

 (1) พระราชบญัญติั  

 พระราชบญัญัติ คือ กฎหมายทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงอาศัยพระราชอํานาจตาม

รฐัธรรมนูญ ตราขึน้ใชบ้งัคบัตามความเหน็ชอบและยนิยอมของรฐัสภา  

 ก่อนปี 2540 พระราชบัญญัติมีแบบเดียวเรียกว่า “พระราชบัญญัติ” หลงัจากเกิด

รัฐธรรมนูญปี 2540 มีพระราชบัญญัติอยู่สองประเภท คือ “พระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญ” และ “พระราชบญัญัติ” (ธรรมดา) รฐัธรรมนูญปี 2540 ได้นําเอาแนวคิดของ

ต่างประเทศมาใช้ โดยมบีางประเทศมคีวามเห็นว่าระหว่างรฐัธรรมนูญกบัพระราชบญัญตัิ

ธรรมดายงัมกีฎหมายอกีชนิดหน่ึงที่อยูก่ึ่งกลาง เรยีกว่าพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ซึ่งมคีวามสําคญัใกล้ชดิกบัรฐัธรรมนูญ อาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายอนักําหนดกฎเกณฑ์

ต่างๆ เพื่อบังคับการไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่างประเทศถือว่า

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญมคี่าบงัคบัสงูกวา่พระราชบญัญตัธิรรมดา ประเทศตน้ตํา

หรบัในเรื่องน้ีคอื “ประเทศฝรัง่เศส”  

 สาํหรบัประเทศไทย รฐัธรรมนูญปี 2540 เริม่แรกผูร้า่งไดใ้ห ้พระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญมีค่าบงัคบัสูงกว่าพระราชบญัญัติธรรมดา แต่เมื่อผ่านสภาออกมาปรากฏว่า

พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญกบัพระราชบญัญตัิธรรมดามนัมกีระบวนการตราและ

กระบวนการแก้ไขเพิ่ม เติมเหมือนกัน  ทําให้มีปญัหาถกเถียงกันในเชิงวิชาการว่า 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญสูงกว่าพระราชบญัญตัธิรรมดาหรอืไม่ ซึ่งกม็คีวามเหน็

แตกออกเป็นสองแนว  

ฝา่ยแรกเหน็ว่า ในแงข่องบ่อเกดิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้มลีําดบั

ชัน้สูงกว่าพระราชบัญญัติธรรมดา ได้แก่ กลุ่มองค์กรอิสระ, ศาลฎีกาแผนก

คดอีาญาผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง3

4 

                                                           
4 ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืงวนิิจฉัยการกระทําของ ป.ป.ช. ทัง้ 9 คน ว่า

ขึน้เงนิเดอืนให้ตวัเอง ไดว้นิิจฉัยในทํานองว่าพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้มลีําดบัชัน้สูงกว่า

พระราชบญัญตัธิรรมดา แต่ไมช่ดั 
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ฝ่ายที่สองเห็นว่า พระราชบญัญตัทิัง้สองเท่ากนั มคีวามแตกต่างกนับ้างในส่วน

รายละเอยีดปลกีย่อยที่ไม่เป็นสาระสําคญัอนัทําให้มนัมีสําดบัชัน้ต่างกนั ได้แก ่

อ.วรเจตน์, คณะตุลาการรฐัธรรมนูญ4

5 

 ปญัหาความไมม่คีวามชดัเจนดงักลา่วก่อใหเ้กดิปญัหาในระบบกฎหมาย เพราะหากมี

ปญัหาการขดักนัศาลสามารถหยบิยกความเหน็ความใดความเหน็หน่ึงขึน้มาวนิิจฉยัไดซ้ึ่งไม่

ชดัเจน นอกจากน้ียงัมปีญัหาในทางปฏบิตัวิ่า หากพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญมคี่า

เท่ากันกบั พระราชบญัญัติธรรมดา รฐับาลก็สามารถออกพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญไดด้ว้ย 

 ใน รัฐ ธ รรม นู ญ ปี  2550 แ ล ะปั จ จุบ ัน  ได้ แ ก้ ปั ญ ห าส่ ว น น้ี ไป แ ล้ ว โด ย

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญอยู่ลาํดบัชัน้ท่ีสงูกว่าพระราชบญัญติั (ธรรมดา)  

  

รฐัธรรมนูญปี 2540 รฐัธรรมนูญปี 2550 และปัจจบุนั 

 

รฐัธรรมนูญ 

    ขดักนั            

                 ศาล รธน. 

 

พระราชบญัญตั/ิพระราชบญัญตัปิระกอบ 

 

        

  ขดักนั                 รฐัธรรมนูญ 

                

             ขดักนั        พระราชบญัญตัปิระกอบ 

              ขดักนั  

 พระราชบญัญตั ิ

    ศาล รธน. 

 

 เน่ืองจาก พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญมนัสําพนัธ์ใกลช้ดิกบัรฐัธรรมนูญ ใน

ต่างประเทศถ้าพระราชบญัญตั ิไปขดักบั พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญจะใหอ้งค์กร

ในทางรฐัธรรมนูญวินิจฉัย ดังนัน้ถ้าพระราชบัญญัติไปขดักับพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญก็จะต้องเป็นศาลรฐัธรรมนูญเป็นคนวนิิจฉัย (แต่ว่าต้องมกีฎหมายเขยีนเอาไว้

เฉพาะเพือ่ความชดัเจน)  

 

 (2) พระราชกาํหนด 

 พระราชกําหนด เป็นกฎหมายลาํดบัชัน้เดยีวกบัพระราชบญัญตั ิ 

                                                           
5 คําวนิิจฉัยคณะตุลาการรฐัธรรมนูญ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2550 ยุบพรรคไทยรกัไทยและอกี2 พรรค

การเมือง เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้กรรมการบรหิารพรรค 5 ปี ได้วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญและพระราชบญัญตั ิ(ธรรมดา) มสีถานะเท่ากนั 
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พระราชกาํหนด คอื กฎหมายทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงอาศยัอํานาจตามรฐัธรรมนูญ 

ตราขึน้ใชบ้งัคบัตามคาํแนะนําของคณะรฐัมนตรแีละมคีา่บงัคบัเสมอดว้ยพระราชบญัญตั ิ 

พระราชกําหนดนัน้เป็นอํานาจนิติบญัญตัิที่รฐัธรรมนูญใหไ้วก้บัฝ่ายบรหิารในภาวะ

ฉุกเฉิน ถา้เกดิวกิฤตฝิา่ยบรหิารมเีครื่องมอืตราพระราชกําหนดใชใ้นยามฉุกเฉิน เมื่อมลีําดบั

ชัน้เดยีวกนักส็ามารถตราพระราชกําหนดเพื่อแกไ้ขพระราชบญัญตัไิด ้พระราชกําหนดเมื่อมี

การตราขึ้นแล้วแลว้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสามารถใชบ้งัคบัไดท้นัทไีม่ต้องผ่านสภา 

อํานาจน้ีเป็นอํานาจอนัมหาศาล ในประเทศเยอรมนัใช้อยู่ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 

แลว้ประเทศไทยก็รบันํามาใช้เรยีกว่า Executive Decree ซึ่งรฐัธรรมนูญไดใ้หอ้ํานาจไวแ้ก่

ฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายบริหารไม่ได้ออกได้ให้ทุกเรื่องทุกเวลา แต่ถูกจํากัดโดยเงื่อนไข

วตัถุประสงค์และในกรณีที่ฉุกเฉินจําเป็นเท่านัน้ แต่ในความเป็นจรงิ ทุกรฐับาลใชพ้ระราช

กําหนดเป็นเครื่องมอืในการตรากฎหมายในหลายกรณีไม่สอดคล้องกบัเงื่อนไขในการตรา 

และในประเทศเยอรมนัหลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดย้กเลกิให้ฝ่ายบรหิารออกพระราช

กําหนดได ้ถา้มเีรื่องฉุกเฉินสภาตอ้งสง่ตวัแทนมาประชุมรว่มกนั 

     พระราชกําหนดเมื่อออกมาแลว้มนัมผีลใชบ้งัคบัไดท้นัท ีแต่ตอ้งนําเขา้สภาอกีทหีน่ึง

เพื่อขอความเหน็ชอบ ถา้สภาเหน็ชอบพระราชกําหนดจะกลายเป็นพระราชบญัญตั ิแต่หาก

สภาไม่เหน็ชอบพระราชกําหนดกส็ิ้นผลแต่จะไมก่ระทบต่อสิง่ทีม่นัเกดิขึน้ก่อนหน้านัน้ เช่น 

ในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมฬิเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2535 เกดิเหตุการณ์ยงิกนั หลงัจาก

นัน้หน่ึงวนั นายยกสุจนิดาฯ กล็าออกและออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรม ปญัหาว่าเรื่องน้ี

มันเป็นเรื่องที่ไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันจบแล้ว คือยิงกันจนจบไป

เรยีบรอ้ยแลว้ จงึไม่มเีหตุผลที่ต้องออกพระราชกําหนด นอกจากน้ีพระราชกําหนดฉบบัน้ี

ออกมาโดยไม่ไดม้กีารประชุม ค.ร.ม.แต่ใชว้ธิกีารโทรศพัทพ์ดูคุยกนั ซึ่งภายหลงัศาลวนิิจฉยั

ว่าศาลไม่มอีํานาจวนิิจฉัย อํานาจดงักล่าวเป็นของ ครม. ภายหลงัพระราชกําหนดได้ผ่าน

สภาและตกไป แต่ไมก่ระทบกบัสิง่ทีเ่ป็นไปแลว้ตามพระราชกําหนดนัน้ 

 เงือ่นไขการออกพระราชกําหนดตามรฐัธรรมนูญปี 2540 (มาตรา 2186) ม ี2 ประการ 

1. เงือ่นไขในเชงิวตัถุประสงคใ์นการตรา คอื 

                                                           
6 มาตรา 218 ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรกัษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืป้องปดัภยัพบิตัสิาธารณะ พระมหากษตัรยิจ์ะ

ทรงตราพระราชกําหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นพระราชบญัญตักิไ็ด ้ 

 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อคณะรฐัมนตรเีห็น ว่าเป็นกรณี

ฉุกเฉินทีม่คีวามจาํเป็นรบีด่วนอนัมอิาจจะหลกีเลีย่งได … 
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• รกัษาความปลอดภยัของประเทศ 

• รกัษาความปลอดภยัสาธารณะ 

• ความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ 

• ป้องปดัภยัพบิตัสิาธารณะ 

2. กรณีฉุกเฉินทีม่คีวามจาํเป็นรบีดว่นอนัมอิาจหลกีเลีย่งได ้

 ในรฐัธรรมนูญปี 2540 ไดส้รา้งกลไกลการตรวจสอบกระบวนการตราพระราชกําหนด

โดยมอีงคก์รเขา้มาตรวจสอบ คอื ศาลรฐัธรรมนูญ โดย ส.ส. เขา้ชื่อกนัขอใหศ้าลรฐัธรรมนูญ

มาตรวจสอบว่ารฐับาลตราพระราชกําหนดนัน้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าเกิดไม่ถูกต้องพระราช

กําหนดนัน้มผีลเป็นโมฆะคอืเสยีเปล่ามาแต่ต้น ซึ่งมผีลรุนแรงกว่าสภาไม่อนุมตั ิคอื ถา้สภา

ไม่อนุมตัใินชว่งทีป่ระกาศอยูม่นัใชไ้ดแ้ต่ขา้งหน้าจะใชไ้มไ่ด ้แต่ว่ารฐัธรรมนูญทุกฉบบัทีผ่า่น

มาใหศ้าลรฐัธรรมนูญตรวจสอบเฉพาะเงือ่นไข ที ่1.ในทางวตัถุประสงคเ์ทา่นัน้ สว่นเงือ่นไขที ่

2. ฉุกเฉินหรอืไม่เร่งด่วนหรอืไม่ ศาลรฐัธรรมนูญตรวจไม่ได ้จากประวตัศิาสตรไ์ม่เคยมพีระ

ราชกําหนดฉบบัใดที่ศาลรฐัธรรมนูญชีว้่าขดักบัรฐัธรรมนูญ ในรฐัธรรมนูญปี 2550 พยายาม

แกไ้ขปญัหาจุดน้ี ต่อไปน้ีศาลรฐัธรรมนูญสามารถตรวจสอบเชงิเงื่อนไขทางวตัถุประสงคแ์ละ

ตรวจสอบว่ามนัเร่งด่วนหรอืไม่ไดท้ัง้สองกรณี รฐับาลตอ้งชีใ้หศ้าลรฐัธรรมนูญรูว้่ามนัฉุกเฉิน

เรง่ดว่นอยา่งไร  

 

 (3) กฎหมายบริหารบญัญติั  

 กฎหมายบรหิารบญัญตั ิหรอื กฎหมายลาํดบัรอง หรอื กฎ (พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล

ปกครอง) 

 กฎหมายบริหารบัญญัติที่สําคัญมีอยู่ 3 ประเภท  ได้แก่  พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง  

 พระราชกฤษฎีกา คอื กฎหมายทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงอาศยัอํานาจตามรฐัธรรมนูญ

ประกอบกับพระบัญญัติตราขึ้นใช้บังคับตามคําแนะนําของคณะรฐัมนตรี เพือ่กําหนด

กฎเกณฑอ์นัเป็นรายละเอยีดทีจ่าํเป็นแก่การบงัคบัการตามพระราชบญัญตันิัน้  

    กฎกระทรวง คอื กฎหมายทีร่ฐัมนตรทีีร่กัษาการตามพระราชบญัญตัิอาศยัอํานาจ

ทางพระราชบญัญตัติราขึน้ใชบ้งัคบั ทัง้น้ีโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี 

    ประกาศกระทรวง คอื กฎหมายทีร่ฐัมนตรผีูร้กัษาการตราขึ้นใชไ้ดเ้องโดยไม่ตอ้งขอ

ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี 
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  ปญัหาว่า พบวา่ในประเทศไทยมพีระราชกฤษฎกีาหลายชนิด และชนิดไหนจงึจะถอื

วา่เป็นกฎหมายบรหิารบญัญตั ิ

 

พระราชกฤษฎีกาในสถานะของกฎหมายลาํดบัรอง 

 

พระราชกฤษฎีกา  พระราชบญัญติั (แม่บท) + รฐัธรรมนูญ 

 

ในประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาอยู่ 3 แบบ 

 1) พระราชกฤษฎีกาท่ีมีสภาพเป็นกฎหมายลําดับรองหรือกฎ เป็นพระราช

กฤษฎกีาในความหมายทัว่ไป ออกมาภายใตพ้ระราชบญัญตัอินัเป็นกฎหมายแมบ่ท โดยพระ

ราชกฤษฎกีาตอ้งออกมาโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายทีส่งูกวา่หากขดัแยง้จะออกมาไม่ได ้หาก

พระราชกฤษฎีกาไปขดักับพระราชบัญญัติต้องไปให้ศาลปกครองวินิจฉัย ซึ่งมีสถานะ

เดยีวกบักบักฎ หรอื ประกาศกระทรวง หรอื กฎกระทรวง แต่พระราชกฤษฎกีามลีกัษณะที่

สูงกว่าเพราะต้องให้พระมหากษตัรยิล์งพระปรมาภิไธย แต่หากพระมหากษตัรยิ์ไม่ทรงลง

นาม รฐับาลจะบงัคบัไม่ไดต้้องรบัผดิชอบโดยการลาออกและหารฐับาลใหม่ แต่หากรฐับาล

ยงัคงดงึดนัจะเป็นปญัหาระหว่างรฐับาลและพระมหากษตัรยิอ์ยูท่ีอ่ํานาจว่าฝา่ยใดมมีากกว่า

กนั ในทางปฏบิตัทิี่ผา่นมาพระมหากษตัรยิไ์ม่ลงนามเฉพาะที่ไมเ่ป็นไปตามแบบทีก่ฎหมาย

กําหนด หากเป็นเรื่องเน้ือหาพระมหากษตัรยิจ์ะไมท่รงเขา้ไปยุง่และจะลงพระปรมาภไิธยทุก

กรณี ซึง่ฝา่ยบรหิารตอ้งรบัผดิชอบเอง 

 2) พ ระราชกฤษฎีกาท่ี เป็นคําสัง่ของประมุขของรัฐอาศัยอําน าจตาม

รฐัธรรมนูญโดยตรง เป็นคําสัง่ที่อยูใ่นรูปพระราชกฤษฎกีา เช่น พระราชกฤษฎกีายุบสภา 

เป็นเรื่องทางการเมอืงโดยแท้องค์กรที่วนิิจฉัยก็ต้องเป็นศาลรฐัธรรมนูญแต่ต้องมกีฎหมาย

บญัญตั ิซึ่งในประเทศไทยไม่มกีฎหมายรบัรองใหศ้าลรฐัธรรมนูญมอีํานาจวนิิจฉัย พระราช

กฤษฎกีาในลกัษณะน้ีทางกฎหมายจงึไม่มกีารตรวจสอบแต่อยา่งใด เช่น นายกรฐัมนตรยีุบ

สภาไมม่กีารตรวจสอบ 

 3) พระราชกฤษฎีกาพิเศษ ตามรฐัธรรมนูญปี 2540 มาตรา 2307 แต่เดมิการ เกิด 

ยุบ รวม โอน กระทรวง ทบวง กรม ทําออกเป็นพระราชบญัญัติ แต่รฐัธรรมนูญปี 2540 

                                                           
7 มาตรา 230 การจดัตัง้กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดยมีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของ

ขา้ราชการหรอืลูกจา้งเพิม่ขึน้ ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิการรวมหรอืการโอนกระทรวง ทบวง กรม ทีม่ ี

ผลเป็นการจดัตัง้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ หรอืการรวมหรอืการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่
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กําหนดให้การรวมการโอน กระทรวง กรม โดยไม่กําหนดตําแหน่งหรอือตัราพนักงาน

เจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา ปญัหาถอืว่าเป็นการนําเอาพระราชกฤษฎกีา

ไปแกไ้ขพระราชบญัญตัใิช่หรอืไม่ ผูร้่างไดอ้ธบิายไดว้่า พระราชกฤษฎกีาเป็นเพยีงเงื่อนไข

ทาํใหเ้กดิผลตามรฐัธรรมนูญขึน้แลว้เอารฐัธรรมนูญไปแกพ้ระราชบญัญตั ิมใิช่ออกพระราช

กฤษฎกีาไปแกไ้ขพระราชบญัญตั ิ 

 ส่วน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบต่างๆ  เป็นกฎหมายลําดบัรองที่มี

กฎหมายแม่บท คอืพระราชบญัญตัิให้อํานาจ กระทรวง  ทบวง  กรม เป็นผูอ้อกกฎหมาย

ลาํดบัรองเหลา่น้ีเพือ่กําหนดรายละเอยีดต่างๆ ในกฎหมายแต่ละฉบบั เพือ่ไม่ใหก้ฎหมายแต่

ละฉบบัมเีน้ือหารายละเอยีดมากเกนิความจาํเป็น 

 

 (4) กฎหมายองคก์ารบญัญติั  

 เป็นกฎหมายลําดบัรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอีํานาจตราออกมาบงัคบัใช้

เฉพาะภายในเขตท้องถิ่นนัน้ๆ ได้แก่ เทศบญัญตัิขอ้บญัญัติสุขาภิบาล ขอ้บญัญัติจงัหวดั 

ขอ้บงัคบัตําบล ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร และขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยา  

 

 บอ่เกิดของกฎหมายไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรมี 2 ชนิด 

 1) จารีตประเพณี (Customary Law) 

 เป็นแนวทางปฏบิตัิในเรื่องใดเรื่องหน่ึงซึ่งได้รบัการประพฤติปฏบิตัิอย่างสมํ่าเสมอ

และติดต่อกนัมาช้านาน ตกทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึงจนเป็นอุปนิสยัร่วมของคนในสงัคม 

(Social Habit) และสาธารณชนเกิดความรู้สกึร่วมกนัว่าเป็นสิง่ที่ถูกต้องและจําต้องปฏิบตัิ

ตาม (Opinio juris) กฎหมายประเพณีเป็นบอ่เกดิของกฎหมายทุกสาขา 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
มิได้การจดัตัง้เป็นกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม่ ทัง้น้ี โดยไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรอือัตราของ

ข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 ภายในสามปีนับแต่วนัที่มกีารรวมหรอืการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง จะกําหนด

ตําแหน่งหรอือตัราของขา้ราชการหรอืลูกจา้งเพิม่ขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่ จดัตัง้ขึน้ใหม่ หรอืใน

กระทรวง ทบวง กรม ทีถู่กรวมหรอืโอนไป มไิด…้ 
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 2) หลกักฎหมายทัว่ไป (General Principles of Law) 

 ไดแ้ก่บรรดาหลกัการทีเ่ป็นรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศทัง้ระบบ บางหลกั

สืบสมุฎฐานมาจากบทเบื้องต้นของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย หรือ ระบบ

รฐัธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) บางหลกัสบืสมุฎฐานมาจากตรรกทางนิตศิาสตร ์ 

 วงการนิตศิาสตรไ์ทยยงัไม่พฒันาหลกักฎหมายทัว่ไปมาใชอ้ย่างตะวนัตก เพราะนัก

กฎหมายไทยยดึตดิกบับทกฎหมายที่บญัญตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่คํานึงว่าสิง่ที่อยู่

เหนือบรรดาถอ้ยคําของตวับทกฎหมายคอืเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทําใหน้ักกฎหมายไมใ่ช้

สติปญัญาค้นหาเหตุผลในเจตนารมณ์ของระบบกฎหมายทัง้ระบบ ดังนั ้นจึงไม่อาจ

ยกตัวอย่างหลักกฎหมายทัว่ไปในระบบกฎหมายไทยมาเป็นตัวอย่างได้ แต่ในระบบ

กฎหมายตะวนัตกนัน้ไดพ้ฒันาไปมากซึง่นํามาใชก้บักฎหมายปกครองดว้ย ไดแ้ก่ หลกัสุจรติ 

หลกัเสมอภาค หลกัความเป็นกลาง หลกัสดัส่วน หลกัความเชื่อถอืและไวว้างใจ หลกัการรบั

ฟงัอีกฝ่าย หลกัการบังคบับญัชา หลกัความเป็นอิสระขององค์การปกครองท้องถิ่นและ

องค์การมหาชน หลกัการไม่มผีลยอ้นหลงัของนิตกิรรมทางปกครอง หลกัการจดัทําบรกิาร

สาธารณะจะตอ้งต่อเน่ือง หลกับงัคบับญัชา เป็นตน้ 

  

1.7 ข้อความคิดพืน้ฐาน 

 (1) ความหมายของ สิทธิหน้าท่ี และความรบัผิด 

 1) “สทิธ”ิ (right) คอื ความชอบธรรมที่บุคคลอาจใชย้นักบับุคคลอื่นเพื่อคุม้ครองหรอื

รกัษาผลประโยชน์อนัเป็นสว่นพงึไดข้องบุคคลนัน้  

  1.1) เป็นความชอบธรรม คอื ถอืวา่เป็นเรื่องทีถู่กตอ้งและกฎหมายยอมรบั 

  1.2) มบีุคคลเป็นผูถ้อืสทิธ ิ(ผูท้รงสทิธ)ิ ซึง่ไดแ้ก่บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคล 

  1.3) ใชย้นืยนักบับุคคลอื่นได ้ 

  1.4) ต้องมีเน้ือหา คือ มีผลประโยชน์ที่ต้องคุ้มครองรกัษา เช่น ทรพัย์สิน 

จติใจ เงนิตน้ ดอกเบีย้ ฯลฯ 

 2) “หน้าที่” คือ ความชอบธรรมในทางเป็นความผูกพันให้บุคคลตกอยู่ในสถานะ

จะต้องกระทํา หรอืงดเวน้กระทําการ หรอืยอมใหก้ระทํา เพื่อใหเ้ป็นไปตามผลประโยชน์อนั

ชอบธรรมของบคุคลอื่น  

 สิทธิและหน้าที่มกัคู่กนัเสมอ ซึ่งเป็นความชอบธรรมของ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านหน่ึง

ไดผ้ลประโยชน์ สว่นอกีดา้นเป็นการเสยีประโยชน์ 
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 3) “ความรบัผดิ” คอื มลีกัษณะคลา้ยหน้าที่แต่เป็นความผูกพนัในเชงิทรพัย์สนิของ

บุคคล ทีต่อ้งตกอยูใ่นสถานะทีถู่กบงัคบัชาํระหน้ีให ้

 

 (2) ประเภทของสิทธิ 

 สิทธิแบ่งประเภทหลักๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิในบุคคล และ สิทธิเกี่ยวกับ

ทรพัยส์นิ 

1) สทิธใินบุคคลภาพ 

 แนวคดิสากลในทางกฎหมายยอมรบัว่ามนุษยท์ุกคนเกดิมาเป็นอสิระ มศีกัดิศ์รแีละ

สทิธเิท่าเทียมกนั ดงับญัญตัไิวใ้นปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน และรฐัธรรมนูญทุก

ฉบบัของไทย ซึง่แยกพจิารณาดงัน้ี 

  1.1) สิทธใินชีวติร่างกาย เป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานในสทิธใินบุคคลภาพประเภท

อื่นๆ ดงันัน้ ผูใ้นมาทําการประทาร้ายต่อชีวติหรอืร่างกาย กกัขงั เสื่อมเสรภีาพ ข่มขนืใจ 

ไม่ได ้ซึ่งนําไปถงึสทิธขิองผูต้้องหาหรอืจําเลยในคดอีาญาด้วย เช่น หา้มประจาน คุมตวัไว้

ไม่ให้นานเกินไป สิทธิการพบทนายความ การจบัต้องมีหมายจบั การลงโทษโดยวธิกีาร

โหดรา้ยไรม้นุษยธรรมไมไ่ด ้เป็นตน้ 

  1.2) สทิธใินชวีติส่วนตวั บุคคลยอ่มมสีทิธใินการอยู่ในเคหสถานโดยปกตสิุข 

การบุกรุกหรอืรบกวนการครอบครองไมไ่ด ้เป็นตน้ 

  1.3) สทิธใินชื่อเสียงเกียรติยศ บุคคลย่อมมีสิทธใินชื่อเสียง เกียรติยศ การ

หา้มหมิน่ประมาททาํใหผู้อ้ื่นถูกดหูมิน่ ถูกเกลยีดชงั 

  1.4) สิทธิในความคิดเห็น เป็นหลักสําคัญของระบบการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย คอื การมสี่วนร่วมของประชาชน ดงันัน้ประชาชนยอ่มมสีทิธทิี่จะแสดงความ

คดิเหน็รกัษาผลประโยชน์ของตน 

  1.5) สทิธใินครอบครวั สทิธขิองสามภีรยิา สทิธขิองบดิามารดาและบุตร สทิธิ

ของผูป้กครองและผูเ้ยาว ์

  1.6) สทิธใินเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม  

 

2) สทิธเิกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

 ประโยชน์หรอือํานาจที่กฎหมายรบัรองให้บุคคลมีอยู่เหนือวตัถุที่มรีูปร่างและไม่มี

รปูรา่ง อาจมรีาคาและถอืเอาได ้ ซึง่แยกพจิารณาดงัน้ี 

  2.1) ทรพัยส์ทิธ ิ
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  “ทรพัยส์ทิธ”ิ เป็นสทิธทิี่กฎหมายรบัรองใหบุ้คคลมอีาํนาจเหนือทรพัยส์นิของ

ตนเอง ซึ่งทําใหบุ้คคลอื่นต้องมหีน้าที่งดเวน้กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรบกวน

การใช้สทิธขิองเขาตลอดจนใหอ้ํานาจที่จะบงัคบัตามสทิธไิดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ต้องรอ้งขอ

จากศาล ดงันัน้ ทรพัยส์นิทีเ่ป็นสทิธทิีอ่ยู่เหนือตวัทรพัยส์นิ เป็นสทิธทิีใ่ชบ้งัคบักบัทรพัยส์นิ

โดยตรง เช่น กรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง สทิธอิาศยั จํานอง ภาระจํายอม สทิธเิหนือพืน้ดนิ 

เป็นตน้ 

  2.2) บุคคลสทิธ ิ

  “บุคคลสิทธิ” หรือสิทธิเรียกร้องทางหน้ี เป็นสิทธิที่บุคคลหน่ึงเรียกร้องอีก

บุคคลหน่ึงใหก้ระทําการหรอืงดเวน้กระทําการหรอืยอมต่อสิง่ใด เป็นสทิธทิี่จะบงัคบักบัตวั

บุคคล เจ้าของสทิธไิม่อาจบงัคบัใช้สทิธไิด้ดว้ยตนเอง จะต้องขอความคุ้มครองโดยใช้สทิธิ

ทางศาลเสมอ เชน่ สทิธติามสญัญา สทิธเิรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากการละเมดิ เป็นตน้ 

 

ลกัษณะสาํคญัของทรพัยสิ์ทธิและบคุคลสิทธิ 

ทรพัยส์ทิธ ิ บุคคลสทิธ ิ

1. วตัถุแห่งสทิธเิป็นทรพัยส์นิ เช่น จําหน่าย 

ใชส้อย ตดิตามเอาคนื ดอกผล ขดัขวางไมใ่ห้

ผู้ ใดสอดเข้ามาเกี่ยวกับทรัพย์สิน  สิทธิ

ตดิตามไปกบัตวัทรพัยส์นิเสมอ 

1. วตัถุแห่งสิทธเิป็นการกระทําการหรองด

เว้นกระทําการหรือยอมต่อสิ่งใด เช่น สิทธิ

ตามสญัญาใหป้ฏบิตัติาม 

2. เกดิโดยอาํนาจกฎหมาย 2. เกดิจากนิตกิรรมหรอืนิตเิหตุ 

3. ก่อใหเ้กดิหน้าทีก่บัคนทัว่ไป 3. ก่อใหเ้กดิหน้าทีก่บัคนโดยเฉพาะเจาะจง 

4. มีการคงทนถาวรตลอดไป แต่อาจสูญไป

โดยการไมใ่ช ้เชน่ ภาระจาํยอม 

4. สิทธิมีลกัษณะไม่ถาวะและย่อมสิ้นไปถ้า

ไม่ได้ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กําหนด (อายุ

ความ) 

 

 (3) หลกัสจุริต 

 คําว่า “สุจรติ” เป็นคําที่มมีาตัง้แต่กฎหมายโรมนั ภาษาลาตินเรยีกว่า “Bona fides” 

แปลว่า ความซื่อสตัย ์ความเชื่อถอื และความไวว้างใจ ซึ่งปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์มาตรา 5 และ 6 นอกจากนัน้ยงัปรากฏในบทบญัญตัอิกีหลายมาตราที่ใชค้ําว่า 

“สุจรติ” ในบทบญัญตัเิหลา่นัน้ 
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 1) หลกัสุจรติเฉพาะเรื่อง หมายถึง ความรูห้รอืไม่รูข้องคู่กรณีที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง เช่น ป.พ.พ. มาตรา 412 ถ้าทรพัยส์นิซึ่งไดร้บัไวเ้ป็นลาภมคิวรไดน้ัน้เป็นจํานวน

เงนิจาํนวนหน่ึงทา่นวา่ตอ้งคนืเตม็จาํนวน เวน้แต่บุคคลนัน้รบัไวโ้ดยสุจรติ  

 นอกจากนัน้ยงัปรากฏใน ป.พ.พ. มาตราต่างๆ เช่น มาตรา 413 1299 1300 1003 

1311 1312 1329 1330 1331 1332 เป็นตน้ 

 2) หลกัสุจรติทัว่ไป ปรากฏใน ป.พ.พ. มาตรา 5 6 และ 368 ใชค้ําว่า “โดยสุจรติ” มี

ความหมายกวา้งๆ มไิดห้มายเฉพาะเจาะจง เป็นบทที่ทําหน้าทีม่าตรฐานการควบคุมความ

ประพฤติบุคคลในทุกๆ เรื่อง เป็นรากฐานของระบบกฎหมาย ซึ่งแปลว่า “ความซื่อสตัย ์

ความเชื่อถือ และความไว้วางใจ” ซึ่งเป็นการกําหนดว่าบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายจะต้อง

ประพฤตตินอยา่งความซื่อสตัย ์ความเชื่อถอื และความไวว้างใจต่อกนั 
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2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

2.1 บคุคล 

 “บุคคล” หมายถงึ สิง่ทีส่ามารถมสีทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย

แบง่ ออกเป็น 2 ประเภท คอื บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 

 

(1) บคุคลธรรมดา 

 ผูท้ี่เรยีกว่า “มนุษย์” เป็นผู้ที่เกิดจากครรภ์มารดาโดยการคลอดออกมารอดมีชีวิต  

เมื่อคลอดและมชีวีติกจ็ะมสีภาพบุคคล และผูน้ัน้กจ็ะมสีทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมาย 

 1.1) สภาพบุคคล  

 “มาตรา 15  สภาพบุคคลยอ่มเริม่แต่เมื่อคลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารกและสิน้สุดลงเมื่อ

ตาย 

 ทารกในครรภม์ารดากส็ามารถมสีทิธติ่าง ๆ ได ้หากวา่ภายหลงัคลอดแลว้อยูร่อดเป็น

ทารก” 

 องคป์ระกอบสภาพบุคคลจงึประกอบไปดว้ย 2 ประการ คอื คลอด และ อยู่รอดเป็น

ทารก 

 “คลอด” หมายความว่า ทารกพน้จากช่องคลอดมารดาโดยสมบูรณ์ คอื ออกหาหมด

ทัง้ตวั ดงันัน้การอวยัวะเริม่โผลบ่างสว่นยงัไมห่ลุดออกมาทัง้ตวัยงัไมม่สีภาพบุคคล 

 “อยู่รอดเป็นทารก” หมายความว่า มีการหายในหรอืแสดงหลกัฐานการมีชวีติ เช่น  

หวัใจเตน้ หายใจ มกีารเคลื่อนไหวชดัเจนภายในอาํนาจจติใจบงัคบั 

 

 1.2) สทิธขิองทารกในครรภม์ารดา 

 “มาตรา 15 วรรคสอง กฎหมายรบัรองสทิธติ่างๆ ของทารกในครรภม์ารดาหากภาย

หลกัเกดิมาคลอดเป็นทารก เป็นการขยายการรบัรองสทิธขิองบุคคล เชน่ มสีทิธริบัมรดกของ

บดิาทีเ่สยีชวีติก่อนตัง้แต่ทารกอยูใ่นครรภ”์ 

 

 1.3) การไมแ่น่นอนแหง่การเริม่สภาพและสิน้สุดสภาพ 

  (1) ไมท่ราบวนัเกดิแน่นอน 

  “มาตรา 16 การนับอายุของบุคคล ให้เริม่นับแต่วนัเกิด ในกรณีที่รูว้่าเกิดใน

เดอืนใดแต่ไมรู่ว้นัเกดิ ใหน้บัวนัทีห่น่ึงแห่งเดอืนนัน้เป็นวนัเกดิ แต่ถา้พน้วสิยัทีจ่ะหยัง่รูเ้ดอืน

และวนัเกดิของบุคคลใด ใหน้บัอายบุุคคลนัน้ตัง้แต่วนัตน้ปีปฏทินิ ซึง่เป็นปีทีบุ่คคลนัน้เกดิ” 
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  (2) ไมท่ราบวนัตายแน่นอน 

  พ.ร.บ.ทะเบยีนราษฏร ์พ.ศ.2500 เจา้บา้นตอ้งแจง้การตายต่อนายทะเบยีน

ทอ้งทีภ่ายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาตาย  

  “มาตรา 17 ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยนัตรายรว่มกนัถา้เป็นการ

พน้วสิยัทีจ่ะกําหนดไดว้า่คนไหนตายก่อนหลงั ใหถ้อืวา่ตายพรอ้มกนั” 

 

 1.4) ลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลธรรมดา 

  (1) ชื่อ ชื่อรอง ชื่อสกุล ตาม พรบ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 หลกัเกณฑก์ารตัง้ชื่อ 

ตอ้งไมพ่อ้งกบัพระปรมาภไิธย พระรามพระราชนีิ หรอืราชทนนาม ไมพ่อ้งกบัชื่ออื่นทีจ่ด

ทะเบยีนไว ้ไมม่คีาํหยาบคาย คนทีไ่ดร้บับรรดาศกัดิจ์ะนํามาเป็นชื่อตวัหรอืชื่อรองกไ็ด ้

  หากมบีุคลใดนํานามสกุลบุคคลอื่นไปใชโ้ดยไมม่อีํานาจซึง่อาจเป็นเหตุให้

เจา้ของนามสกุลเสยีชื่อเสยี เสื่อมประโยชน์ ผูเ้สยีหายอาจรอ้งขอใหร้ะงบัการกระทาํนัน้ และ

สามารถรอ้งขอใหศ้าลสัง่หา้มใชไ้ดแ้ละอาจเรยีกคา่สนิไหมทดแทนได ้

  (2) สญัชาต ิตาม พรบ.สญัชาต ิพ.ศ.2508  

   (2.1) การไดม้าซึง่สญัชาตไิทยโดยการเกดิ  

   (2.1.1) หลกัดนิแดน คอื ผูท้ีเ่กดิในประเทศไทย 

    (2.1.2) หลกัสายโลหติ คอื ผูท้ีเ่กดิมบีดิาหรอืมารดาทีม่สีญัชาติ

ไทย   

   (2.2) การไดม้าซึง่สญัชาตไิทยหลงัการเกดิ 

    (2.2.1) ผลจากการสมรส 

    (2.2.2) ผลจากการแปลงสญัชาต ิ

    (2.2.3) ผลจาการขอคนืสญัชาต ิ

  (3) ภมูลิาํเนา คอื ทีอ่ยูต่ามกฎหมายของบุคคลโดยกฎหมายถอืวา่บุคคลอยูท่ี่

ใดทีท่ีน่ัน่กเ็ป็นภมูลิาํเนา  

  “มาตรา 37 ภมูลิาํเนาของบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ถิน่อนับุคคลนัน้มสีถานทีอ่ยู่

เป็นแหลง่สาํคญั" 

          “มาตรา 38 ถา้บุคคลธรรมดามถีิน่ทีอ่ยูห่ลายแหง่ซึง่อยูส่บัเปลีย่นกนัไปหรอืมี

หลกัแหลง่ทีท่าํการงานเป็นปกตหิลายแหง่ ใหถ้อืเอาแหง่ใดแหง่หน่ึงเป็นภมูลิาํเนาของบุคคล

นัน้” 
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          “มาตรา 39 ถา้ภมูลิาํเนาไมป่รากฏ ใหถ้อืวา่ถิน่ทีอ่ยูเ่ป็นภมูลิาํเนา” 

           “มาตรา 40 บุคคลธรรมดาซึง่เป็นผูไ้มม่ทีีอ่ยูป่กตเิป็นหลกัแหลง่ หรอืเป็นผู้

ครองชพีในการเดนิทางไปมาปราศจากหลกัแหลง่ทีท่าํการงาน  พบตวัในถิน่ไหนใหถ้อืวา่ถิน่

นัน้เป็นภมูลิาํเนาของบุคคลนัน้” 

          “มาตรา 41 ภมูลิาํเนายอ่มเปลีย่นไปดว้ยการยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่พรอ้มดว้ยเจตนา

ปรากฏชดัแจง้วา่จะเปลีย่นภมูลิาํเนา” 

           “มาตรา 42 ถา้บุคคลใดไดเ้ลอืกเอาถิน่ใด  โดยมเีจตนาปรากฏชดัแจง้วา่จะให้

เป็นภมูลิาํเนาเฉพาะการเพือ่ทาํการใด ใหถ้อืวา่ถิน่นัน้เป็นภมูลิาํเนาเฉพาะการสาํหรบัการ

นัน้” 

           “มาตรา 43 ภมูลิาํเนาของสามแีละภรยิา  ไดแ้ก่ถิน่ทีอ่ยูท่ีส่ามแีละภรยิาอยูก่นิ

ดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา เวน้แต่สามหีรอืภรยิาไดแ้สดงเจตนาใหป้รากฏวา่มภีมูลิาํเนาแยก

ต่างหากจากกนั” 

          “มาตรา 44 ภมูลิาํเนาของผูเ้ยาว ์ ไดแ้ก่ภมูลิาํเนาของผูแ้ทนโดยชอบธรรมซึง่

เป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรอืผูป้กครอง 

          ในกรณีทีผู่เ้ยาวอ์ยูใ่ตอ้าํนาจปกครองของบดิามารดา ถา้บดิาและมารดามภีมูลิาํเนา

แยกต่างหากจากกนั ภมูลิาํเนาของผูเ้ยาวไ์ดแ้ก่ภูมลิาํเนาของบดิาหรอืมารดาซึง่ตนอยูด่ว้ย” 

           “มาตรา 45 ภมูลิาํเนาของคนไรค้วามสามารถ   ไดแ้ก่ภมูลิาํเนาของผูอ้นุบาล” 

           “มาตรา 46 ภมูลิาํเนาของขา้ราชการ ไดแ้ก่ถิน่อนัเป็นทีท่าํการตามตําแหน่ง

หน้าที ่หากมใิชเ่ป็นตําแหน่งหน้าทีช่ ัว่คราวชัว่ระยะเวลาหรอืเป็นเพยีงแตง่ตัง้ไปเฉพาะการ

ครัง้เดยีวคราวเดยีว” 

           “มาตรา 47 ภมูลิาํเนาของผูท้ีถู่กจาํคุกตามคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดของศาลหรอื

ตามคาํสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่เรอืนจาํหรอืทณัฑสถานทีถู่กจาํคุกอยู ่จนกวา่จะไดร้บั

การปลอ่ยตวั”  
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  (4) ความสามารถ หมายถงึ สภาพทีบุ่คคลมหีรอืใชส้ทิธ ิและมหีน้าทีต่าม

กฎหมายไดเ้พยีงใดตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยบุคคลทีถ่กูจาํกดัความสามารถม ี4 ประเภท 

ไดแ้ก่ ผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ และคนวกิลจรติ 

    (4.1) ผูเ้ยาว ์ไดแ้ก่บุคคลออ่นอาย ุออ่นประสบการณ์ จงึไมอ่าจจดั

กจิการไดอ้ยา่งรอบคอบ กฎหมายจงึใหค้วามคุม้ครองจนกวา่จะมอีายคุรบ 20 ปีบรบิรูณ์ 

(บรรลุนิตภิาวะ) 

   “มาตรา 19 บุคคลยอ่มพน้จากภาวะผูเ้ยาวแ์ละบรรลุนิตภิาวะเมื่อมอีายุ

ยีส่บิปีบรบิรูณ์” 

            “มาตรา 20 ผูเ้ยาวย์อ่มบรรลุนิตภิาวะเมื่อทาํการสมรส หากการสมรส

นัน้ไดท้าํตามบทบญัญตัมิาตรา 1448” 

            “มาตรา 21 ผูเ้ยาวจ์ะทาํนิตกิรรมใด ๆ  ตอ้งไดร้บัความยนิยอมของ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ทีผู่เ้ยาวไ์ดท้าํลงปราศจากความยนิยอมเชน่วา่นัน้เป็น

โมฆยีะ เวน้แต่จะบญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น” 

           “มาตรา 22 ผูเ้ยาวอ์าจทาํการใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ หากเป็นเพยีงเพือ่จะได้

ไปซึง่สทิธอินัใดอนัหน่ึง หรอืเป็นการเพือ่ใหห้ลุดพน้จากหน้าทีอ่นัใดอนัหน่ึง” 

            “มาตรา 23 ผูเ้ยาวอ์าจทาํการใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึ่งเป็นการตอ้งทาํเอง

เฉพาะตวั” 

            “มาตรา 24 ผูเ้ยาวอ์าจทาํการใด ๆ ไดท้ัง้สิน้  ซึง่เป็นการสมแก่

ฐานานุรปูแหง่ตน และเป็นการอนัจาํเป็นในการดาํรงชพีตามสมควร” 

            “มาตรา 25 ผูเ้ยาวอ์าจทาํพนิยักรรมไดเ้มื่ออายสุบิหา้ปีบรบิรูณ์” 

            “มาตรา 26 ถา้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอนุญาตใหผู้เ้ยาวจ์าํหน่าย

ทรพัยส์นิเพือ่การอนัใดอนัหน่ึงอนัไดร้ะบุไว ้ผูเ้ยาวจ์ะจาํหน่ายทรพัยส์นินัน้เป็นประการใด

ภายในขอบของการทีร่ะบุไวน้ัน้กท็าํไดต้ามใจสมคัร อน่ึง ถา้ไดร้บัอนุญาตใหจ้าํหน่าย

ทรพัยส์นิโดยมไิดร้ะบุวา่เพือ่การอนัใด ผูเ้ยาวก์จ็ําหน่ายไดต้ามใจสมคัร” 
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            “มาตรา 27 ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจใหค้วามยนิยอมแก่ผูเ้ยาวใ์นการ

ประกอบธุรกจิทางการคา้หรอืธุรกจิอื่น หรอืในการทาํสญัญาเป็นลกูจา้งในสญัญาจา้งแรงงาน

ได ้ ในกรณีทีผู่แ้ทนโดยชอบธรรมไมใ่หค้วามยนิยอมโดยไมม่เีหตุอนัสมควร ผูเ้ยาวอ์าจรอ้ง

ขอต่อศาลใหส้ัง่อนุญาตได ้

            ในความเกีย่วพนักบัการประกอบธุรกจิหรอืการจา้งแรงงานตามวรรค

หน่ึงใหผู้เ้ยาวม์ฐีานะเสมอืนดงับุคคลซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ 

            ถา้การประกอบธุรกจิหรอืการทาํงานทีไ่ดร้บัความยนิยอมหรอืทีไ่ดร้บั

อนุญาตตามวรรคหน่ึง  ก่อใหเ้กดิความเสยีหายถงึขนาดหรอืเสื่อมเสยีแกผู่เ้ยาว ์ผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมอาจบอกเลกิความยนิยอมทีไ่ดใ้หแ้ก่ผูเ้ยาวเ์สยีไดห้รอืในกรณีทีศ่าลอนุญาต   

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจรอ้งขอต่อศาลใหเ้พกิถอนการอนุญาตทีไ่ดใ้หแ้ก่ผูเ้ยาวน์ัน้เสยีได ้

            ในกรณีทีผู่แ้ทนโดยชอบธรรมบอกเลกิความยนิยอมโดยไมม่เีหตุอนั

สมควรผูเ้ยาวอ์าจรอ้งขอต่อศาลใหเ้พกิถอนการบอกเลกิความยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมได ้

            การบอกเลกิความยนิยอมโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืการเพกิถอน

การอนุญาตโดยศาล  ยอ่มทาํใหฐ้านะเสมอืนดงับคุคลซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ของผูเ้ยาวส์ิน้สุด

ลง แต่ไมก่ระทบกระเทอืนการใดๆ ทีผู่เ้ยาวไ์ดก้ระทาํไปแลว้ก่อนมกีารบอกเลกิความยนิยอม

หรอืเพกิถอนการอนุญาต” 

    

   (4.2) คนไรค้วามสามารถ คอื คนวกิลจรติทีศ่าลสัง่ใหเ้ป็นคนไร้

ความสามารถ 

   คนวกิลจรติ คอื คนทีว่กิลจรติอยา่งมากเป็นประจาํ  คอื ไมป่กตไิม่

สามารถรูผ้ดิชอบวา่ไดพ้ดูหรอืกระทาํอะไรไป 

            “มาตรา 28  บุคคลวกิลจรติผูใ้ด ถา้คูส่มรสกด็ ีผูบุ้พการกีลา่วคอืบดิา 

มารดา ปูย่า่ ตายาย ทวดกด็ ีผูส้บืสนัดานกลา่วคอื ลกู หลาน เหลน  ลื่อกด็ ีผูป้กครองหรอืผู้

พทิกัษ์กด็ ี ผูซ้ึง่ปกครองดแูลบุคคลนัน้อยูก่ด็ ีหรอืพนกังานอยัการกด็ ีรอ้งขอต่อศาลใหส้ัง่ให้

บุคคลวกิลจรติผูน้ัน้เป็นคนไรค้วามสามารถ ศาลจะสัง่ใหบุ้คคลวกิลจรติผูน้ัน้เป็นคนไร้

ความสามารถกไ็ด ้
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            บุคคลซึง่ศาลไดส้ัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถตามวรรคหน่ึง ตอ้งจดัให้

อยูใ่นความอนุบาล  การแต่งตัง้ผูอ้นุบาล  อํานาจหน้าทีข่องผูอ้นุบาลและการสิน้สุดของความ

เป็นผูอ้นุบาล ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตับิรรพ 5 แหง่ประมวลกฎหมายน้ี 

            คาํสัง่ของศาลตามมาตราน้ี ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา” 

 

   ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ คอื ผูท้ีศ่าลสัง่ใหบุ้คคลนัน้เป็นผูไ้ร้

ความสามารถ  

   คนไรค้วามสามารถนัน้จะอยูใ่นความอนุบาลของ “ผูอ้นุบาล” โดยทาํ

การแทน เพือ่จดัการดแูลทรพัยส์นิของคนไรค้วามสามารถ การใดทีค่นไรค้วามสามารถ

กระทาํลงยอ่มตกเป็น “โมฆยีะ” (ไมด่เูจตนา)  

 

   (4.3) บุคคลวกิลจรติ 

   คอื บุคคลวกิลจรติทีศ่าลมไิดส้ ัง่ใหเ้ป็นบุคคลไรค้วามสามารถ การทาํ

นิตกิรรมของบคุคลดงักล่าวยอ่มผีลสมบรูณ์ เวน้แต ่

    (4.3.1) กระทาํในขณะจติวกิล และ 

    (4.3.2) คูก่รณีอกีฝา่ยรูว้า่ขณะทาํนิตกิรรมนัน้ บุคคลนัน้

วกิลจรติ 

   จะมผีลเป็นโมฆยีะ 

 

   (4.4) คนเสมอืนไรค้วามสามารถ คอื คนทีม่อีาํนาจจดัการงานดว้ย

ตนเองได ้แต่อาจบกพรอ่งความสามารถในการจดักจิการซึง่อาจทาํใหเ้กดิความเสื่อมเสยีแก่

ทรพัยส์นิขอตนเองและครอบครวัได ้ศาลจะสัง่ใหเ้ป็นบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถ เหตุแหง่

การบกพรอ่งไดแ้ก่ 

    (4.4.1) กายพกิาร 

    (4.4.2) จติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ ไมถ่งึขนาดวกิลจรติ 

      (4.4.3) ประพฤตตินสุรุย่สุรา่ยเสเพลเป็นอาจณิ 

    (4.4.4) ตดิสุรา เสพตดิสิง่มนึเมาทุกชนิด 

   คนเสมอืนไรค้วามสามารถนัน้ถูกจาํกดัความสามารถบางประการใน

การทาํนิตกิรรมเทา่นัน้ โดยการทาํนิตกิรรมจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจาก “ผูพ้ทิกัษ์” 

เสยีก่อน มฉิะนัน้จะตกเป็น “โมฆยีะ”  



29 
 

   “มาตรา 34 คนเสมอืนไรค้วามสามารถนัน้ ตอ้งไดร้บัความยนิยอมของ

ผูพ้ทิกัษ์ก่อนแลว้จงึจะทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีได ้

            (1) นําทรพัยส์นิไปลงทุน 

            (2) รบัคนืทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน ตน้เงนิหรอืทุนอยา่งอื่น 

            (3) กูย้มืหรอืใหกู้ย้มืเงนิ ยมืหรอืใหย้มืสงัหารมิทรพัยอ์นัมคีา่ 

            (4) รบัประกนัโดยประการใด ๆ อนัมผีลใหต้นตอ้งถูกบงัคบัชาํระหน้ี 

            (5) เชา่หรอืใหเ้ชา่สงัหารมิทรพัยม์กีําหนดระยะเวลาเกนิกวา่หกเดอืน

หรอือสงัหารมิทรพัยม์กีําหนดระยะเวลาเกนิกวา่สามปี 

            (6) ใหโ้ดยเสน่หา เวน้แตก่ารใหท้ีพ่อควรแก่ฐานานุรปู เพือ่การกุศล

การสงัคม หรอืตามหน้าทีธ่รรมจรรยา 

            (7) รบัการใหโ้ดยเสน่หาทีม่เีงือ่นไขหรอืคา่ภาระตดิพนั หรอืไมร่บัการ

ใหโ้ดยเสน่หา 

            (8) ทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพือ่จะไดม้าหรอืปลอ่ยไปซึง่สทิธใิน

อสงัหารมิทรพัยห์รอืในสงัหารมิทรพัยอ์นัมคีา่ 

            (9) ก่อสรา้งหรอืดดัแปลงโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอื่น หรอื

ซ่อมแซมอยา่งใหญ่ 

           (10) เสนอคดตี่อศาลหรอืดาํเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ เวน้แต่การรอ้ง

ของตามมาตรา 35 หรอืการรอ้งขอถอนผูพ้ทิกัษ์ 

           (11) ประนีประนอมยอมความหรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการ

วนิิจฉยั 

            ถา้มกีรณีอื่นใดนอกจากทีก่ลา่วในวรรคหน่ึง ซึง่คนเสมอืนไร้

ความสามารถอาจจดัการไปในทางเสื่อมเสยีแก่ทรพัยส์นิของตนเองหรอืครอบครวั ในการสัง่

ใหบุ้คคลใดเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืเมื่อผูพ้ทิกัษ์รอ้งขอในภายหลงัศาลมอีาํนาจ

สัง่ใหค้นเสมอืนไรค้วามสามารถนัน้ตอ้งไดร้บัความยนิยอมของผูพ้ทิกัษ์ก่อนจงึจะทาํการนัน้

ได ้

            ในกรณีทีค่นเสมอืนไรค้วามสามารถไมส่ามารถจะทาํการอยา่งหน่ึง

อยา่งใดทีก่ลา่วมาในวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองไดด้ว้ยตนเอง เพราะเหตุมกีายพกิารหรอืมจีติ
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ฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ ศาลจะสัง่ใหผู้พ้ทิกัษ์เป็นผูม้อีาํนาจกระทาํการนัน้แทนคนเสมอืนไร้

ความสามารถกไ็ด ้ในกรณีเชน่น้ี ใหนํ้าบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัผูอ้นุบาลมาใชบ้งัคบัแก่ผูพ้ทิกัษ์

โดยอนุโลม 

            คาํสัง่ของศาลตามมาตราน้ี ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

            การใดกระทาํลงโดยฝา่ฝืนบทบญัญตัมิาตราน้ี การนัน้เป็นโมฆยีะ” 

 

   (4.4) บุคคลวกิลจรติ 

   คอื บุคคลวกิลจรติทีศ่าลมไิดส้ ัง่ใหเ้ป็นบุคคลไรค้วามสามารถ การทาํ

นิตกิรรมของบคุคลดงักล่าวยอ่มผีลสมบรูณ์ไมต่อเป็นโมฆยีะ เวน้แต ่

    (4.4.1) กระทาํในขณะจติวกิล และ 

    (4.4.2) คูก่รณีอกีฝา่ยรูว้า่ขณะทาํนิตกิรรมนัน้ บุคคลนัน้

วกิลจรติ 

    

  1.5) การสิน้สภาพบคุคล 

  การสิน้สภาพบุคคลธรรมดาเกดิขึน้เมื่อ “ตาย” ม ี2 ประการ 

   (1.5.1) การตายตามธรรมชาต ิคอื การหยดุการทาํงานของรา่งกาย 

   (1.5.2) การตายโดยผลของกฎหมาย หรอืการสาบสญู ในกรณีที ่“ผูไ้ม่

อยู”่ ไดไ้ปจากภูมลิํานาโดยทีไ่ม่มผีูใ้ดรูว้่าเป็นตายรา้ยดอียา่งไรตดิต่อกนัเป็นเวลา 5 ปี หรอื 

2 ปี ในกรณีพเิศษ ไดแ้ก่หลงัสงคราม ยานพาหนะอบัปางถูกทําลายหรอืสญูหาย เกดิเหตุอนั

อนัตรายชวีติ ศาลอาจสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญูใหถ้อืวา่ถงึแก่ความตายโดยผลของกฎหมาย 

 

 (2) นิติบคุคล 

 “มาตรา 65  นิติบุคคลจะมขีึน้ได้ก็แต่ดว้ยอาศยัอํานาจแห่งประมวลกฎหมายน้ีหรอื

กฎหมายอื่น” 

 นิตบิุคคล คอื บุคคลที่กฎหมายสมมตขิึน้ ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลมารวมตวักนัเพื่อ

ทํากิจกรรมร่วมกนัอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ตัง้ใจ โดยร่วมเงนิ ร่วมความคิด โดยมีสภาพ

คลา้ยบคุคลธรรมดา 

 2.1) ประเภทของนิตบิุคคล 

  (2.1.1) นิตบิุคคลตามกฎหมายเอกชน 
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   (1) หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิุคคล 

   (2) หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

   (3) บรษิทัจาํกดั 

   (4) บรษิทัมหาชนจาํกดั 

   (5) สมาคม 

   (6) มลูนิธ ิ

  (2.1.2) นิตบิุคคลตามกฎหมายมหาชน 

   (1) กระทรวง ทบวง กรม 

   (2) จงัหวดั 

   (3) เทศบาล 

   (4) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

   (5) องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

   (6) กรุงเทพมหานคร 

   (7) พทัยา 

   (8) รฐัวสิาหกจิ 

   (9) องคก์ารมหาชน 

   (10) หน่วยธุรการขององคก์รอสิระของรฐั 

   (11) วดัพทุธ 

 

2.2  นิติกรรม 

 หลกักฎหมายในเรื่องนิตกิรรม เป็นหลกัเกณฑท์ีนํ่าไปใชใ้นทุกเรื่องของกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์เพราะนิตกิรรมเป็นความผูกพนัตามกฎหมาย โดยเจตจํานงของผูท้ํา ไม่ว่าจะ

เป็นการทาํพนิยักรรม การทาํสญัญาต่างๆ  

 “มาตรา 149 นิตกิรรม หมายความว่า การใด ๆ อนัทําลงโดยชอบดว้ยกฎหมายและ

ดว้ยใจสมคัร มุ่งโดยตรงต่อการผกูนิตสิมัพนัธข์ึน้ระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อ เปลีย่นแปลง โอน 

สงวน หรอืระงบัซึง่สทิธ”ิ 

 

 1) หลกัเกณฑข์องนิติกรรม 

  1.1) ต้องมกีารแสดงเจตนา คอื ต้องมกีารแสดงออกมาซึ่งความประสงค์ของ

ตนทีม่อียูใ่นใจ ซึง่อาจแสดงเจตนาโดยชดัแจง้ หรอืแสดงเจตนาโดยปรยิาย 
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  1.2) กระทาํโดยสมคัรใจ โดยแสดงเจตนาโดยอสิระ ปราศจากการขม่ขู ่ลอ่ลวง 

ฉ้อฉล หรอืสาํคญัผดิใดๆ   

  1.3) มุ่งใหม้ผีลในทางกฎหมาย ในทางกฎหมายใชค้ําว่า “นิตสิมัพนัธ”์ คอื มุ่ง

ใหเ้กดิการเคลื่อนไหวของสทิธ ิไดแ้ก่ ก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั ซึง่สทิธ ิ

  1.4) กระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

 

 2) ประเภทนิติกรรม แบง่เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

  1.1) นิตกิรรมฝา่ยเดยีว เช่น ก่อตัง้มูลนิธ ิการทําพนิัยกรรม การปลดหน้ี การ

เลกิสญัญา การโฆษณา คาํมัน่ 

  1.2) นิติกรรมหลายฝ่าย คอื มฝี่ายที่ทําคําเสนอและอกีฝ่ายทําคําสนอง และ

เมื่อคาํเสนอและคาํสนองตอ้งตรงกนัจงึเกดินิตกิรรม 2 ฝา่ยขึน้ เรยีกอกีอยา่งวา่ “สญัญา” 

 

 3) ความไม่สมบรูณ์ของนิติกรรม 

  1.1) ความสามารถในการทํานิติกรรม นิติกรรมใดที่ทําไปโดยผู้หย่อน

ความสามารถ คอื ผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ นิตกิรรมจะตกเป็น

โมฆยีะ 

  1.2) วัตถุประสงค์ของนิติกรรมต้องชอบด้วยกฎหมาย นิติกรรมใดที่มี

วตัถุประสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มชดัแจง้ดว้ยกฎหมาย มวีตัถุประสงคอ์นัเป็นการพน้วสิยั หรอืมี

วตัถุประสงคข์ดักบัความสงบเรยีบรอ้ยและศลิธรรมอนัด ีนิตกิรรมนัน้ตกเป็นโมฆะ 

  1.3) แบบของนิติกรรม นิติกรรมบางประเภทกฎหมายกําหนดแบบเอาไว้

เฉพาะหากทําผดิแบบอาจมผีลเป็นนิตกิรรมไม่สมบูรณ์ได ้ทัง้น้ีแลว้แต่ประเภทของนิตกิรรม 

เช่น การโอนหน้ี สญัญาเช่าซื้อ ตอ้งทําเป็นหนังสอืถา้ทําดว้ยวาจาจะมผีลเป็นโมฆะ การทํา

พนิัยกรรมฝา่ยเมอืง ตอ้งทําเป็นหนังสอืต่อพนักงานเจา้หน้าทีถ่า้ทําผดิแบบจะใชบ้งัคบัไม่ได ้

สญัญาจาํนอง สญัญาขายฝาก สญัญาซื้อขายอสงัหารมิทรพัย ์ตอ้งทําเป็นหนังสอืจดทะเบยีน

ต่อเจา้หน้าทีถ่า้ไมท่าํตามแบบจะมผีลเป็นโมฆะ เป็นตน้ 

  1.4) การแสดงเจตนาบกพร่อง ความบกพร่องของเจตนาทําให้นิติกรรมไม่

สมบรูณ์ แบง่เป็น 2 ลกัษณะ 

   1.4.1) เจตนาอยา่งหน่ึงแต่แสดงออกมาอกีอยา่งหน่ึง นิตกิรรมลกัษณะ

น้ีมีผลใช้ได้ เว้นแต่อีกฝ่ายจะรู้เจตนาแท้จริงนิติกรรมน้ีจะมีผลเป็นโมฆะ เช่น แกล้งให้

ทรพัยส์นิเพื่อหนีหน้ี หรอืนิตกิรรมอําพรางเพื่อหลอกบุคคลที่สาม เช่น จะยกที่ดนิใหห้ลาน
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กลวัลูกเสียใจจงึทําเป็นสญัญาซื้อขาย กรณีน้ีสญัญาซื้อขายเป็นโมฆะและบงัคบักันตาม

สญัญาใหโ้ดยเสน่หา 

   1.4.2) การแสดงเจตนาโดยสําคญัผดิ คอืความเขา้ใจไม่ตรงกบัความ

จรงิ ม ี3 ชนิด 

    2.1) สําคญัผดิในสาระสําคญัของนิติกรรม ไดแ้ก่ สําคญัผดิใน

ประเภทนิตกิรรม สาํคญัผดิในตวับุคคล หรอืสาํคญัผดิในวตัถุแหง่นิตกิรรม สาํคญัผดิดงักลา่ว

มผีลเป็นโมฆยีะ 

    2.2) สําคัญผิดในคุณสมบัติบุคคลหรือทรพัย์ หากสําคญัผิด

ดงักลา่วเป็นขอ้สาํคญัมผีลเป็นโมฆยีะ 

    2.3) สาํคญัผดิเราะกลฉ้อฉล โดยคูส่ญัญาฝา่ยหน่ึงใชอุ้บาย

หลอกลวงดว้ยวธิกีารใดๆ ใหอ้กีฝา่ยหลงเชื่อเขา้ทาํนิตกิรรม ถา้มไิดใ้ชอุ้บายเชน่วา่น้ีคงไม่

ทาํนิตกิรรม สาํคญัผดิดงักลา่วมผีลเป็นโมฆยีะ 

  1.5) เจตนาขม่ขู ่เป็นการทาํใหก้ลวัเพือ่ใหท้าํนิตกิรรม มผีลใหก้ลวัและทาํนิติ

กรรมนัน้มผีลเป็นโมฆยีะ ตอ้งทาํใหก้ลวัมใิชเ่กรงใจ 

 

  1.6) ผลความไมส่มบรูณ์ของนิตกิรรม 

  โมฆะ คอื นิตกิรรมนัน้เสยีเปลา่มาแต่ตน้ ไมม่ผีลบงัคบัตามกฎหมาย เสมอืน

ไมม่กีารทาํนิตกิรรมนัน้เลย 

  โมฆยีะ คอื นิตกิรรมทีส่มบรูณ์ตามกฎหมายจนกวา่จะมกีารบอกลา้ง ถา้ไมม่ี

การบอกลา้งภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่เวลาทีอ่าจใหส้ตัยาบนัไดห้รอื 10 ปี นบัแต่ไดท้าํ

นิตกิรรม หรอืมกีารใหส้ตัยาบนั (มาตรา 179-180) โดยบุคคลทีก่ฎหมายกําหนด นิตกิรรมก็

มผีลสมบรูณ์ตลอดไป  ซึง่กฎหมายกําหนดตวับุคคลไวเ้ฉพาะทีส่ามารถบอกลา้งได ้(มาตรา 

175) 

 

2.3 ละเมิด 

 ละเมิด คือ ความรบัผิดทางแพ่งซึ่งผู้ที่เข้าผูกพันต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ได้

เจตจาํนงผกูพนัเหมอืนกบัการทาํนิตกิรรม 

 1) ความรบัผิดฐานละเมิด 
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 “มาตรา 420 ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายให้เขา

เสยีหายถึงแก่ชวีติก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดเีสรภีาพก็ด ีทรพัย์สนิหรอืสทิธอิย่างหน่ึง

อยา่งใดกด็ ีทา่นวา่ผูน้ัน้ทาํละเมดิจาํตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้” 

 แยกองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 

(1) เป็นการกระทาํต่อบุคคลอื่นโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

(2) เป็นการกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ 

(3) การกระทาํเป็นเหตุใหบ้คุคลอื่นไดร้บัความเสยีหาย 

 

 (1) เป็นการกระทาํต่อบุคคลอื่นโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

 “การกระทํา” คอื การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรูส้ํานึก คอื มกีาร คดิ ตกลงใจ กระทํา

การตามทีต่กลงใจ  

 การกระทํานัน้ต้องไม่มกีฎหมายให้อํานาจกระทํา หรอืมอีํานาจตามกฎหมายแต่ใช้

เกนิสมควร 

  

 (2) เป็นการกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ 

 “กระทาํ” คอื การเคลื่อนไหวรา่งกาย และกรไมเ่คลื่อนไวรา่งกาย 

 “กระทาํโดยจงใจ” คอื กระทาํโดยรูส้าํนึกถงึผลหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากกระทาํของ

ตนเอง เชน่ ต ีชก 

 “กระทําโดยประมาทเลนิเล่อ” คอื กระทําโดยไม่จงใจ แต่ไม่ใช้ความระมดัระวงัตาม

สมควรทีจ่ะใช ้

   

 (3) การกระทาํเป็นเหตุใหบ้คุคลอื่นไดร้บัความเสยีหาย 

 ตอ้งเกดิความเสยีหาย ไมเ่สยีหายไมเ่ป็นละเมดิ 

 

 2) ข้อยกเว้นความรบัผิดฐานละเมิด 

 (1) ความยนิยอมไม่ทําให้เป็นละเมดิ ในเรื่องละเมดิมหีลกักฎหมายทัว่ไปว่า “ความ

ยนิยอมไม่ทําใหเ้ป็นละเมดิ” การยอมใหบุ้คคลอื่นกระทําต่อตนดว้ยความสมคัรใจ กล่าวคอื 

ปราศจากการขม่ขู ่กลฉ้อฉล หรอืสําคญัผดิ และความยนิยอมจะตอ้งตลอดระยะเวลาในการ

กระทําละเมดิดว้ย ดงันัน้หากผูถู้กทําละเมดิยนิยอมใหบุ้คคลกระทําละเมดิต่อเขา้แลว้ การ

กระทาํนัน้ไมถ่อืเป็นการละเมดิ 
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 (2) จารตีประเพณี ในสงัคมทีป่ฏบิตักินัมาไมเ่ป็นการละเมดิ เชน่ กฬีาชกมวย การสกั

ยนัต ์ 

 

2.4 ครอบครวั 

1) การหมัน้ 

 “การหมัน้” เป็น การที่ชายกบัหญิงตกลงว่าจะสมรสกนั การหมัน้จะสมบูรณ์เมื่อชาย

สง่มอบหรอืโอนทรพัยส์นิอนัเป็นของหมัน้ใหห้ญงิ การหมัน้เป็นประเพณีไทยโบราณ 

 “ของหมัน้” เป็นทรพัย์สนิที่ชายมอบหรอืโอนให้กบัฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลกัฐานว่าจะ

สมรสกบัหญงินัน้ เมื่อทาํการหมัน้แลว้ทรพัยส์นินัน้จะตกแก่หญงิทนัท ี

 “สนิสอด” เป็นทรพัยส์นิทีช่ายมอบหรอืโอนใหก้บับดิามารดา ผูร้บับุตรบุญธรรม หรอื

ผูป้กครองฝา่ยหญงิ เพื่อตอบแทนการทีห่ญงิยอมสมรส สนิสอดไม่ใชส่าระสําคญัในการหมัน้

หรอืการสมรสเหมอืนของหมัน้ 

 การหมัน้ตอ้งมขีองหมัน้มฉิะนัน้ไม่สมบูรณ์ ชายหรอืหญงิตอ้งมอีายุ 17 ปี ถงึหมัน้ได้

มฉิะนัน้เป็นโมฆะ ในกรณีผูเ้ยาวต์อ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครองดว้ย ในกรณีการหมัน้

สมบูรณ์หากภายหลงัไม่สมรส ฝ่ายที่ไม่ผดิสญัญาหมัน้มสีทิธเิรยีกค่าทดแทนจากฝ่ายที่ผดิ

สญัญา ในชื่อเสยีง การเตรยีมงาน การจดัการทรพัย์สนิ สทิธเิรยีกค่าทดแทนจากชายอื่น 

สทิธขิองหมัน้กรณีหญงิผดิสญัญาตอ้งคนืฝา่ยชาย  

 การหมัน้เป็นสญัญาอยา่งหน่ึงนํานิตกิรรมสญัญามาใชบ้งัคบั 

  

 2) การสมรส 

 การสมรสเป็นการตกลงของชายหญงิในอนัทีจ่ะอยูก่นิกนัฉนัสามภีรยิา การสมรส

ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

 เงือ่นไขการสมรส 

1) ทาํไดร้ะหวา่งชายกบัหญงิเทา่นัน้ 

2) ทาํไดเ้มื่อแต่ละฝา่ยตอ้งมอีาย ุ17 ปีบรบิรูณ์ แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นศาลอาจอนุญาต

ได ้

3) ผูเ้ยาวจ์ะสมรสตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครอง 

4) บุคคลวกิลจรติหรอืบุคคลไรค้วามสามารถหา้มสมรส 

5) ชายหรอืหญงิตอ้งไมใ่ชญ่าตสิบืสายโลหติโดยตรงขึน้ไป หรอืลงมา หรอืเป็นพีน้่อง

รว่มบดิาหรอืมารดา 
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6) ผูร้บับุตรบุญธรรมและบตุรบุญธรรมจะสมรสกนัไมไ่ด ้

7) ชายหรอืหญงิจะทาํการสมรสในขณะทีม่คีูส่มรสอยูม่ไิด ้

8) หญงิทีส่ามตีาย หรอืการสมรสสิน้สุด จะสมรสใหมไ่มไ่ดท้นัทีจ่นกวา่เหตุแหง่การ

สมรสสิน้สุดพน้ไปไมน้่อยกวา่ 310 วนั 

9) ชายและหญงิจะตอ้งสมคัรใจยนิยอมทีจ่ะสมรส 

10) การสมรสเป็นไปตามแบบทีก่ฎหมายกําหนด 

 

3) ความสมัพนัธร์ะหว่างสามีภริยา 

 (1) ความสมัพนัธใ์นทางสว่นตวั การอยูก่นิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา เชน่ อยูก่นิรว่มกนั มี

ความสมัพนัธใ์นทางเพศตามธรรมชาต ิยกย่องเชดิชูกนัและกนั ไม่เหยยีดหยามและกระทํา

การใดๆ อนัเป็นปฏปิกัษ์ต่อการเป็นสามหีรอืภรยิากนั สามภีรยิาตอ้งช่วยเหลอือุปการะเลีย้ง

ดกูนัตามความสามารถและฐานะขงตนเอง 

 (2) ความสมัพนัธ์ในทางในทางทรพัย์สนิ ก่อให้เกิดสนิสมรส คอืทรพัย์สนิที่คู่สมรส

ได้มาในระหว่างสมรส ได้มาโดยพนิัยกรรมว่าเป็นสนิสมรส ดอกผลของสนิส่วนตวั ยกเว้น

เครื่องใชส้อยสว่นตวั ทรพัยส์นิทีเ่ป็นของหมัน้ ถอืเป็นสนิสว่นตวั 

 สนิสมรส สามภีรยิาจะต้องจดัการทรพัยส์นิร่วมกนั หรอืต้องไดร้บัความยนิยอมจาก

อกีฝา่ยในการดาํเนินการ  

 

 4) การสิน้สุดการสมรส 

 (1) ตายโดยธรรมชาต ิฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงตายตามธรรมชาต ิ

 (2) ตายโดยผลกฎหมาย ไดแ้ก่ เป็นคนสาบสญู  

 (3) ศาลพพิากษาเพกิถอนการสมรส เชน่ อาย ุความสาํคญัผดิ กลฉ้อฉล ขม่ขู ่ไมไ่ด้

รบัความยนิยอมจากผูป้กครอง 

 (4) หยา่โดยความยนิยอม 

 (5) หย่าโดยคําพิพากษาของศาล เช่น อุปกระเลี่ยงดูยกย่องหญิงอื่น ประพฤติชัว่  

ทิง้รา้ง ตอ้งคําพพิากษาจําคุก แยกกนัอยู่ สาบสูญ ไม่อุปการะเลีย้งดูกนัและกนัตามสมควร 

วกิลจรติ ผดิทณัฑบ์น เป็นโรครา้ยแรง สภาพกายไมส่ามารถรว่มประเวณีไดต้ลอดกาล 

 เมื่อสิน้สุดการสมรสจะแบ่งทรพัยส์นิสมรสโดยชายหญงิไดส้่วนเทา่ๆ กนั หน้ีกจ็ะตอ้ง

รบัผดิเทา่ๆ กนัเชน่กนั 
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2.5 มรดก 

 “มาตรา 1600  ภายใต้บงัคบัของบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายน้ีกองมรดกของ

ผูต้ายได้แก่ทรพัยส์นิทุกชนิดของผูต้าย ตลอดทัง้สทิธหิน้าที่และความรบัผดิต่างๆ เว้นแต่

ตามกฎหมายหรอืวา่โดยสภาพแลว้ เป็นการเฉพาะตวัของผูต้ายโดยแท”้ 

 “ทรพัยส์นิ” คอื วตัถุที่มรีูปร่างหรอืไม่มรีูปราง ซึ่งมรีาคาและอาจถอืเอาได ้กรณีเจ้า

มรดกถงึแก่ความตาย หากมกีารทําพนิัยกรรมไว ้มรดกจะตกแก่บุคคลทีร่ะบุไวใ้นพนิัยกรรม 

แต่หากไม่ไดพ้นิัยกรรมหรอืทําไวแ้ต่พนิัยกรรมนัน้ไม่มผีล กฎหมายจะกําหนดว่าใครเป็นผูม้ี

สทิธไิดร้บัมรดก 

 

 ผูม้สีทิธริบัมรดก ไดแ้ก่ ทายาท วดั แผน่ดนิ 

(1) ทายาท 

  1) ทายาทโดยธรรมม ี6 ลาํดบั 

    1.1) ผู้สืบสนัดาน คือ ผู้สืบสายโลหิตลงมา ได้แก่ ลูก หลาย 

เหลน ลื้อ ของเจา้มรดก ผูส้บืสนัดานต่างชัน้กนัผูส้บืสนัดานชัน้ที่สนิทสุดจะตดัผูส้บืสนัดาน

ชัน้ถดัไป ในกรณีบุตรจะต้องชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงบุตรที่เจ้ามรดกจดทะเบยีนรบัรอง 

และบุตรบุญธรรม  

    1.2) บดิามารดา ทีช่อบดว้ยกฎหมายของเจา้มรดก 

    1.3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั คือ พี่น้องที่เกิดจากบิดา

มารดาชอบดว้ยกฎหมายคนเดยีวกบัเจา้มรดก 

    1.4) พีน้่องร่วมบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั คอื พี่น้องซึ่งมเีฉพาะ

บดิาชอบดว้ยกฎหมาย หรอืมารดาคนเดยีวกนักบัเจา้มรดก 

    1.5) ปู ่ยา่ ตา ยา ทีช่อบดว้ยกฎหมายของเจา้มรดก 

    1.6) ลุง ป้า น้า อา ทีช่อบดว้ยกฎหมายของเจา้มรดก 

   ทายาทโดยธรรมลาํดบัก่อนตดัทายาทในลาํดบัหลงั กลา่วคอืทายาทใน

ลาํดบักอ่นยงัมชีวีติอยูห่รอืมผีูร้บัมรดกแทนทีแ่ลว้ทายาทลาํดบัถดัไปจะไมม่สีทิธริบัมรดกนัน้ 

เวน้แต่ลาํดบั 1 และ 2 ไมต่ดักนั 

   2) คูส่มรส 

   คูส่มรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของเจา้มรดก มสีทิธริบัมรดกของเจา้มรดก

เสมอ  
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  (2) วดั 

 วดัมสีทิธริบัมรดกของพระภกิษุทีม่รณภาพ ในกรณี 

   2.1) มรดกเป็นทรพัยส์นิทีพ่ระภกิษุหามาไดใ้นระหวา่งเวลาทีบ่วช 

   2.2) พระภกิษุมไิดท้าํพนิยักรรมยกมรดกใหใ้คร 

   2.3) พระภกิษุมภีมูลิาํเนาอยูว่ดันัน้ 

  (3) แผน่ดนิ 

  กรณีที่บุคคลใดถึงแก่ความตาย และบุคคลนั ้นไม่มีทายาทและมิได้ทํา

พนิยักรรมยกทรพัยส์นิใหใ้คร มรดกดงักลา่วจะตกแก่แผน่ดนิ  


