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         1. แบ่งเป็นหน่วยการเรียน  15 หน่วยการเรียน หน่วย ละ  3  ชัว่โมง  ดงัน้ี 

   หน่วยท่ี 1  ลกัษณะ บ่อเกิด  ระบบ  และสาขาของกฎหมาย    หน่วยท่ี 2  ประวติัความเป็นมาของกฎหมายไทย  
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   หน่วยท่ี 7  ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิสน                           หน่วยท่ี 8   บุคคล                                                  

              หน่วยท่ี 9   ความสามารถของบุคคลธรรมดา                          หน่วยท่ี 10  ทรัพยสิ์น     
              หน่วยท่ี 11  หน้ี                                                                       หน่วยท่ี 12   นิติกรรม  สัญญา    
              หน่วยท่ี 13  ครอบครัว                                                             หน่วยท่ี 14   มรดก 
              หน่วยท่ี 15   อาญาเบ้ืองตน้  ความผดิ  โทษ                            

 2.  สรุปเน้ือหาวชิา   
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                                                    3. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์     ประมวลกฎหมายอาญา 
                                                    4.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป  อาจารยห์ยดุ   แสงอุทยั 
       การประเมินผล    
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  หน่วยที ่1   
กฎหมายเบือ้งต้น 

ความหมายกฎหมาย     เกิดจากแนวคิดแบบธรรมชาติ  แบบบา้นเมือง  และแบบผูรู้้หรือเมธี 
                                     กฎหมายคือ  ระเบียบแบบแผนความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม    

.                                                                          ลกัษณะของกฎหมาย     
                                                กฎหมายตามเนือ้ความ  ไดแ้ก่ 
1) ตอ้งเป็นขอ้บงัคบัของรัฐาธิปัตย ์  (ผูมี้อ  านาจในการปกครอง)  
2) ขอ้บงัคบัก าหนดการกระท า หรืองดเวน้การกระท า        
3) ขอ้บงัคบัก าหนดความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม         
4)  ขอ้บงัคบันั้นมีสภาพบงัคบั (Sanction) ผูฝ่้าฝืนตอ้งไดรั้บผลร้าย คือถูกลงโทษ                    

   กฎหมายตามแบบพธีิ  ไดแ้ก่ 
1) พระราชบญัญติั                2) พระราชก าหนด 
3) พระราชกฤษฎีกา             4)  กฎกระทรวง 
 5)  เทศบญัญติั                      
 6)  ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

                  ทีม่าหรือบ่อเกดิของกฎหมาย (Source of Law)  
1. บ่อเกดิของกฎหมายทีไ่ม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่กฎหมายจารีตประเพณี 

1.1 จารีตประเพณี คือส่ิงท่ีสงัคมมนุษยแ์ต่ละเผา่พนัธ์ุ เช้ือชาติไดย้ดึถือปฏิบติักนัมานมนาน   
                           1.2  ค าพิพากษาบรรทดัฐานของศาล 
                           1.3  หลกักฎหมายทัว่ไป  มีอยู ่ 2 ประการ คือ 
                                 1.3.1 สุภาษิตกฎหมายท่ีเขียนเป็นภาษาลาตินเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป เช่นสุภาษิตกฎหมายท่ีวา่ “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั”   
                                  1.3.2 หลกักฎหมายทัว่ไป เช่นหลกักรรมสิทธ์ิท่ีวา่ “ผู้รับโอนไม่มสิีทธิดกีว่าผู้โอน” 

2. บ่อเกดิของกฎหมายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่กฎหมายท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร             
               ระบบกฎหมาย      
                           1. ระบบ Common Law  คือกฎหมายจารีตประเพณี   ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีความเป็นมาจากกฎหมายของพวก
แองโกลแซกซอน (บรรพบุรุษขององักฤษ)  ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีคือองักฤษ  และประเทศในเครือจกัรภพองักฤษบางประเทศ  เช่น
ออสเตรเลีย  
                           2. ระบบ Civil Law คือระบบประมวลกฎหมาย  เป็นลายลกัษณ์อกัษร หมายความวา่  กฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัข้ึนโดย 
รวบรวมบทบญัญติัเร่ืองเดียวกนัท่ีกระจดักระจายกนัอยูเ่อามาปรับปรุงใหเ้ป็นหมวดหมู่  เยอรมนัจดัท าประมวลกฎหมายส าเร็จ   โดย
ใชร้ะบบโรมนัและเยอรมนัเป็นประมวลกฎหมาย     มีประวติัความเป็นมาจากระบบกฎหมายโรมนัของจกัรพรรด ิJustinien   ประเทศ
ทีใ่ช้ระบบนีค้อืเยอรมนั และกลุ่มทวปีภาคพืน้ยุโรปทั้งหมด  ในเอเชียคอืญี่ปุ่ น  สิงคโปร์  ไทย ฯลฯ 
                            3. ระบบสังคมนิยม (Socialist Law)    คือระบบกฎหมายท่ีใชใ้นประเทศสงัคมนิยมหรือระบบคอมมิวนิสต ์เช่นจีน 
เกาหลีเหนือ เวยีตนาม  ลาว  ฯลฯ 
                            4. ระบบกฎหมายศาสนา  (Religion Law)  คือระบบกฎหมายท่ียดึเอาหลกัค าสอนตามคมัภีร์ในศาสนา  เช่นกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลาง   ส่ีจงัหวดัภาคใตข้องไทยใชร้ะบบกฎหมายอิสลามลกัษณะ ครอบครัว และมรดก 
          ประเภทหรือสาขากฎหมาย   

1. กฎหมายสาขาเอกชน  ไดแ้ก่กฎหมายท่ีก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งเอกชนต่อเอกชนดว้ยกนัในฐานะท่ีเท่าเทียมกนั  ว่า
ด้วยเร่ืองสิทธิและหน้าที ่ (หนี)้   ความเสียหายและการชดใช้ความเสียหาย 

                2.   กฎหมายสาขามหาชน ไดแ้ก่กฎหมายท่ีก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกบัราษฎร ในฐานะท่ีรัฐมี
อ านาจเหนือเอกชน   ว่าด้วยความผดิและโทษ  โทษทางอาญาคือ  ประหารชีวติ  จ าคุก  กกัขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน 

 3.      กฎหมายระหว่างประเทศ  แยกเป็นแผนกคดีบุคคล  แผนกคดีเมือง  และแผนกคดีอาญา  
              เนีอ้หาของกฎหมาย 

กฎหมายสารบัญญัต ิ คือกฎหมายท่ีบญัญติัหลกัท่ีเป็นสาระส าคญัไว ้ เช่นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  ฯลฯ 
กฎหมายวธีิสบัญญัต ิ คือกฎหมายท่ีบญัญติัวธีิการพิจารณาคดี  เช่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  ฯลฯ 



หน่วยที ่2 
ประวตัิความเป็นมาของกฎหมายไทย 

               1.  สมยักรุงสุโขทยั   ราชวงศพ์ระร่วง    (พ.ศ.1792 – 1911)   ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงหลกัท่ี 1 ดดัแปลงจากอกัษรขอม  
จารึกเม่ือประมาณ   พ.ศ.1826  คน้พบเม่ือ พ.ศ.  2473 ถือวา่เป็นธรรมนูญการปกครองฉบบัแรกของไทย   มีขอ้ความวา่ดว้ยเร่ืองภาษี   
(เจา้มืองบ่เอาจะกอบ)  มีหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของราษฎร   บางส่วนเรียกวา่ “กฎหมาย 4 บท”  เก่ียวกบัเร่ืองมรดก   ท่ีดิน  วธีิ
พิจารณา  และการร้องทุกข ์
                2.    สมยักรุงศรีอยุธยา  มีกษตัริยค์รองราชย ์5  ราชวงศ ์พ.ศ. 1893 – 2310)  พระเจา้อู่ทอง  สร้างเมืองหลวงเม่ือ  พ.ศ. 1893   
ไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิฮินดู  โดยผา่นวฒันธรรมของขอม กษตัริยถื์อเป็นสมมิเทพ   กฎหมายท่ีใชใ้นการปกครองไดแ้ก่ 
                  1) พระธรรมศาสตร์   เป็นคมัภีร์จากอินเดีย  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัราษฎร  เปลีย่นจากพอ่ปกครองลกูในสมยั
สโุขทยั  เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเหนือหวัปกครองไพร่ฟ้าด้วยความยตุิธรรม   เป็นปกาศิตจากสวรรค์ 

                         2) พระราชศาสตร์  เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษตัริยท์รงตราข้ึนจากการวนิิจฉยัอรรถคดีต่าง ๆ 
             3.  สมัยกรุงธนบุรี  กรุงศรีอยธุยาเสยีกรุงแก่พมา่ พ.ศ. 2310  สมยัพระเจ้าเอกทศั   พระเจ้าตากสนิมหาราชกอบกู้ ได้ในปี
เดียว  ย้ายเมืองหลวงมาตัง้ที่ธนบรีุ ครองราชย์ 15 ปี  ด้านการเมื่อง การปกครอง กฎหมายยดึตามแบบกรุงศรีอยธุยา 

             4.  สมัยรัตนโกสินทร์  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตย์ศกึ ปราบดาภิเศกเมื่อวนัท่ี 6 เมษายน 2325  ตัง้ราชวงศ์จกัรี 
                    1)  รัชกาลที่ 1  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ประกาศใช้กฎหมายตราสามดวง  คือตราราชสห์ี  
(มหาดไทย)  ตราคชสห์ี (กลาโหม)  และตราบวัแก้ว  (ตา่งประเทศ) 
                     2)  รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ได้มีการสอน “วิชาธรรมศาสตร์”  โดยน าเอาหลกัเกณฑ์มา
จาก   Jurisprudence   ขององักฤษมาใช้เสมือนวา่กฎหมายองักฤษเป็นกฎหมายไทย    โดยเสด็จในกรมหลวงราชบรีุดิเรกฤทธ์ิ 
(พระองค์เจ้ารพีพฒันศกัดิ์) ทรงตัง้โรงเรียนกฎหมายในกระทรวงยตุิธรรม และทรงสอนด้วยพระองค์เอง  
                        ในสมยันั้น ประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่ตกเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจตะวนัตก  ประเทศไทยไม่เป็นอาณานิคมของ
ใคร  แต่มีศาลกงสุลซ่ึงคนในบงัคบัต่างประเทศท าผิดกฎหมายไม่ข้ึนศาลไทย  ตอ้งฟ้องร้องยงัศาลกงสุล   ถือเป็นการเสียสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต  ประเทศญ่ีปุ่นเคยมีศาลกงศุลอยา่งเดียวกบัประเทศไทย ไดเ้จรจาเลิกศาลกงศุลกบัต่างประเทศเป็นผลส าเร็จ  เพราะได้
เปล่ียนมาใชร้ะบบประมวลกฎหมาย และจดัระเบียบศาลยติุธรรมเสียใหม่  เหตุผลปรากฏชดัในพระราชปรารภของกฎหมายลกัษณะ
อาญา  ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452) วา่  ประสงคจ์ะเจริญรอยตามประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเม่ือเปล่ียนมาใชป้ระมวลกฎหมายแลว้ก็ไดรั้บเอกราช
ในทางศาลกลบัคืนมา 
                         3) รัชกาลที ่7  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   ตั้งแต่วนัท่ี 24 มถุินายน 2475   โดยคณะราษฎร์  (เป็นวนัชาติไทย  จนถึง วนัท่ี 5  ธนัวาคม 
2500  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ ใหเ้ปล่ียนเป็นวนัชาติไทยใหม่) วนัท่ี 27 มิถุนายน 2475  ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัแรก คือ 
พระราชบัญญัตธิรรมนูญการปกครองแผ่นดนิสยามช่ัวคราว พ.ศ. 2475  เม่ือ และประกาศใชฉ้บับถาวร  เมือ่วนัที ่10 ธันวาคม 2475   
               สาเหตุแห่งการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
                  1.   ผูป้กครองคือกษตัริย ์หรือจกัรพรรดิบางยคุบางสมยัในบางประเทศปกครองทารุณโหดร้ายท่ีเรียกกนัวา่เป็นทรราชย ์
                  2.  นกัปรัชญาตะวนัตกไดเ้ขียนเก่ียวลทัธิการเมือง การปกครอง   สิทธิต่าง ๆท่ีประชาชนจะพึงมีพึงได ้
                  3.   การปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส  สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 1789   (พ.ศ. 2332)                  
                  4.   นกัเขียน Thomas Moore  ไดเ้ขียนเมืองในอุดมการอนัมีช่ือเสียงคือ UTOPIA  พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  6  ทรงพระ
ราชนิพนธ์ทฤษฎีเมืองแบบใหม่ คือ “ดุสิตธานี” 
                  5.   พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7  ทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นหลกัในการปกครองประเทศ
ให้แก่ประชาชน 
                   6.  นกัศึกษาไทยท่ีไปศึกษาในประเทศตะวนัตก  ไดรั้บอุดมการทางการเมืองใหม่ ตอ้งการให้มีการเปล่ียนแปลง 
                    7.  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก  กระทบถึงประเทศไทยดว้ย ทรงมีพระราชประสงคจ์ะแกปั้ญหา เศรษฐกิจโดยการ 
ปลดขา้ราชการคออก   ยงัความไม่พอใจในในหมู่ขา้ราชการ   รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายเก็บภาษีจากประชาชน  อาทิ ภาษีโรงเรือน  ภาษีท่ีดินจากราษฎรจาก
สาเหตุดงักล่าว จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 



หน่วยที ่3 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (Constitution) 

             ประเทศองักฤษ  สมยัพระเจา้จอห์น  ทรงลงพระปรมาภิไธยในตราสารฉบบัหน่ึง คือมหาบตัรแมก็ญาการ์ตา (Magna 
Carta)  หรือ The Great Charter  เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของโลก เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 (พ.ศ.1758)  สมยัพระเจา้จอห์
นบัเป็นคร้ังแรกท่ีชนชาวองักฤษไดรั้บความคุม้ครองตามหลกักฎหมาย   

        ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกาศอิสรภาพ  (Declaration  of  Independence)  ไม่เป็นอาณานิคมขององักฤษอีกต่อไป    
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 1776  (พ.ศ. 2319) 4  กรกฎาคม เป็นวนัชาติของอเมริกา 

        ประเทศฝร่ังเศส   เกิดการปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 1789  (พ.ศ. 2332)  ในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  เน่ืองจากมี
การเรียกร้องเก่ียวกบัเสรีภาพ (Liberty)  สมภาพ (Equality)  และภราดรภาพ  (Fratternity) 14  กรกฎาคม เป็นวนัชาติฝร่ังเศส 
                         ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นประเทศท่ีมีพระมหากษตัริยอ์ยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ   ตั้งแต่วนัท่ี 24 มถุินายน 
2475 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7     ( 24 มิถุนายน 2475 เคยเป็นวนัชาติไทยจนถึง วนัท่ี 5  ธนัวาคม 2500  
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ ใหเ้ปล่ียนเป็นวนัชาติไทยใหม่)) 
                         รัชกาลที ่7  (พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั)   ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข   โดยคณะราษฎร์   ตั้งแต่วนัท่ี 24 มถุินายน 2475  (เป็นวนัชาตไิทยในอดตี) ไดมี้การ
ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญมาถึงปัจจุบนั 19 ฉบบั  มีเหตุการณ์ต่าง ๆ  เกิดข้ึนดงัน้ี 
                     วนัท่ี 27 มถุินายน 2475  ประกาศใชพ้.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 (รัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 1) 
                     วนัท่ี 10 ธันวาคม 2475  ประกาศใช ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 2  (ฉบบัถาวร) 
                     วนัที ่6 ต.ค. 2482   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475   แกไ้ขคร้ังท่ี 1 :   เปลีย่นนามประเทศสยามเป็นไทย 
                     วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดน้ าก าลงัทหารเขา้ยดึอ านาจโค่นลม้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๆ  
ไดล้ี้ภยัไปต่างประเทศ ถึงแก่อสญักรรม ณ ประเทศญ่ีปุ่น    จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ถึงแก่อสญักรรมเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2506  
                      วนัท่ี 14  ตุลาคม 2516  วนัมหาวปิโยค  นกัศึกษา ประชาชนเรียกร้องใหป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญ  (ปฎิวติัโดยประชาชน) 
จอมพลถนอม กิตติขจรตอ้งไปต่างประเทศ โปรดเกลา้ ฯใหอ้าจารยส์ญัญา  ธรรมศกัด์ิเป็นนายกรัฐมนตรี  
                       วนัท่ี  6  ตุลาคม  2519  เกดิความขัดแย้งทางการเมอืงซ้าย – ขวา  พลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่ปฏิรูป ยดึอ านาจรัฐบาล 
ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช  โปรดเกลา้ ฯใหอ้าจารยธ์านินทร์  ไกรวเิชียร  เป็นนายกรัฐมนตรี   
                       เหตุการณ์  “พฤษภาคมทมฬิ 2535”  ไดมี้การเคล่ือนไหวเรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภาตอ้งมาจากการ
เลือกตั้ง  พลเอกสุจินดา  คราประยรู ตอ้งลาออก โปรดเกลา้ ฯใหน้ายอานนัท ์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี   
                         วนัที ่ 11 ตุาคม 2540 ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ฉบบัท่ี 16  พล.อ. ชวลิต  ยงใจยทุธ เป็น
นายกรัฐมนตรี (25 พย. 39 – 9 พย 40) นายชวน  หลีกภยั (9 พย.2540 -  9 ก.พ. 2544)  ร.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร  ( 9 ก.พ.2544 – 19กย.49) 
                      การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และ 2548  พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล  กลุ่มเส้ือเหลอืงต่อตา้นรัฐบาล ออกมา
ชุนุมรัฐบาลนายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ ตอ้งสลายการชุมนุม  บา้นเม่ืองก็ยงัสบัสนวุน่วาย   พลเอกสนธิ   บุญยรัตกลินยดึอ านาจตั้งคณะ
ปฏิรูปการปกครอง ฯ  ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ ฯ (ฉบบัชัว่คราว) 1  ตค. 2549   โปรดเกลา้ ฯให ้พลเอกสุรยทุธ์   จุลานนทเ์ป็นนายก ฯ 
                          24 สิงหาคม 2550 ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550   พรรคประชาธิปัตยบ์อยคอตการเลือกตั้ง 
ปี 2550  และต่อมาศาลพิพากษาใหก้ารเลือกตั้ง เป็นโมฆะ    พรรคไทยรักไทยถูกยบุ  (ต่อมาตั้งพรรคเพ่ือไทยแทน)   
                          เหตุการณ์   “พฤษภาคมทมฬิ 2553” นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย ์ ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี   กลุ่มเส้ือแดง 
(นปช)  ออกมาชุมนุมเรียกร้องใหมี้การยบุสภาเลือกตั้งใหม่ น.ส.ยิง่ลกัษณ์   ชินวตัร  ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี  ตอ้งการแกไ้ขกฎหมาย
เก่ียวกบันิรโทษกรรม และท่ีมาของวฒิุสมาชิกจนเกิดความขดัแยง้ทางการเมืองรุนแรง จน น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี
ประกาศยบุสภา 

              วนัท่ี  22  พฤษภาคม 2557  (เวลา 16.30 น)  คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)  ยดึอ านาจการปกครอง เน่ืองจากเกิด 
    ความขดัแยง้ทางการเมืองโดยกลุ่ม กปปส.  น าโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชุมนุมเรียกร้องใหป้ฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง กลุ่ม
คนเส้ือแดงออกมาชุมนุมต่อตา้นกลุ่ม กปปส. เกิดความขดัแยง้ใชค้วามรุนแรงประทุษร้ายกนัและกนั  จนบาดเจ็บลม้ตายจ านวนหน่ึ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500


                                                                                                     หน่วยที ่4   
กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ต่อ) 

                          คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   (คสช.)   น าโดยพลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  ไดป้ระกาศใช ้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557  (ชัว่คราว)  ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ยงัคงใชบ้งัคบัในบางหมวด 
เช่นเก่ียวพระมหากษตัรย ์ สิทธิหนา้ท่ีของประชาชน ฯลฯ  

                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557  (ฉบับที1่9  ฉบับช่ัวคราว)   องคป์ระกอบคือแม่น ้ า  5   สาย   (ดร.วษิณุ 
เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย)    ประกอบดว้ย 

             1. สภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  สมาชิกไม่เกิน  220 คน สญัชาติไทย  อายไุม่ต ่ากวา่ 40 ปี  ท าหนา้ท่ีรัฐสภา โปรดเกลา้  
แต่งตั้งตามท่ีคณะคสช.   ถวายค าแนะน า  ท าหนา้ท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร  วฒิุสภา  และรัฐสภา   (ประธาน -    นายพรเพชร  วชิิตชลชยั)  
                      2. คณะรัฐมนตรี   (ครม.) อายไุม่ต ่ากวา่ 40 ปีโปรดเกลา้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหน่ึงคน และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่ เกิน 35 คน
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า  ท าหนา้บริหารราชการแผน่ดิน ด าเนินการใหมี้การปฏิรูปดา้นต่าง ๆ  และสร้างความสามคัคี 
                      3.    สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ (สปช.) สมาชิกไม่เกิน  250 คน   อายไุม่ต ่ากวา่ 35 ปี  โปรดเกลา้แต่งตั้งตามท่ีคณะ คสช.ถวาย
ค าแนะน า  ท าหนา้ท่ีปฏิรูปประเทศ  12 ดา้น (การเมือง   การบริหารราชการแผน่ดิน  กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม  การปกครอง
ทอ้งถ่ิน  การศึกษา เศรษฐกิจ พลงังาน สาธารณสุข ส่ือสารมวลชน สงัคม และอ่ืน ๆ )    (ประธาน -  นายเทียนฉาย    กีรนนัทน์) 
                       4.   คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  จ านวน 36 คน อายไุม่ต ่ากวา่ 40 ปี จดัท าร่าง รธน. เสนอ สปช. เพ่ือพิจารณา 
(ประธาน – นายบวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ) 
                      วนัท่ี 6 กนัยายน 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดว้ยคะแนน 135 เสียง เห็นชอบ 105 เสียง และงด
ออกเสียง 7 คน     เป็นผลใหร่้างรัฐธรรมนูญตกไป  สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส้ินสุดลง        สภา
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  (กรธ.)   แทน  สปช.   และ  กมธ. 
               กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  (กรธ.)   ชุดใหม่ (ประธาน - นายมีชยั  ฤชุพนัธ์ุ)  ไดจ้ดัท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนเสร็จ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ก าหนดใหมี้การออกเสียงประชามติ (Referendum)  ร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกนัทัว่ประเทศใน วนัท่ี 7 
สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 นาฬิกา   2 ประเดน็ คอื    
                ประเด็นท่ี 1 ใหค้วามเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช .... ทั้งฉบบั (เห็นชอบ 
61.35 %   ไม่เห็นชอบ 38.65  %) 
                ประเด็นท่ี 2 ใหค้วามเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพ่ิมเติม (ค าถามพว่ง) ของสภา นิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ท่ีถามวา่ 
“ท่านเห็นชอบหรือไม่วา่ เพ่ือใหก้ารปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเน่ืองตาม แผนยทุธศาสตร์ชาติ สมควรก าหนดไวใ้นบทเฉพาะกาลวา่ 
ในระหวา่ง 5 ปีแรก นบัแต่วนัท่ีมีรัฐสภาชุดแรกตาม รัฐธรรมนูญน้ี ใหท่ี้ประชุมร่วมกนัของรัฐสภาเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
บุคคลซ่ึงสมควรไดรั้บแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี”  (เห็นชอบ 58.07 %   ไม่เห็นชอบ 41.93  %) 
              5.   คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  (หวัหนา้ คสช.  และนายกรัฐมนตรี) 
                    ในระหวา่งท่ียงัไม่ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ (ฉบบัท่ี 20)  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2557  
(ชัว่คราว)   มาตรา 44 ใหอ้ านาจหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติสัง่การ ระงบั
ยบัย ั้ง หรือกระท าการใด ๆ ท่ีมีผลในทางนิติบญัญติั บริหารหรือทางตุลาการ  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปดา้นต่าง  ๆ  ส่งเสริมความ
สามคัคีสมานฉนัทข์องประชาชนในชาติ หรือเพ่ือเป็นการป้องกนัการกระท าอนัเป็นการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือความ
มัน่คงแห่งชาติ ราชบลัลงัก ์ เศรษฐกิจของประเทศ ไม่วา่เป็นการกระท าในหรือนอกราชอาณาจกัร และใหถื้อวา่ค าสัง่หรือการกระท า  
รวมทั้งการปฏิบตัตามค าสัง่ดงักล่าว เป็นค าสัง่หรือการกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย และใหเ้ป็นท่ีสุด  เม่ือไดด้ าเนินการแลว้ใหร้ายงาน
ต่อประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                   จากค าสัง่ตามมาตรา 44  ไดมี้การจดัระเบียบสงัคมในดา้นต่าง ๆ  เช่นเรียกคืนพ้ืนท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดินท่ีผูมี้อิทธิพล
เขา้บุกรุกเป็นประโยชน์ส่วนตน  จดัระเบียบการจราจร  วนิรถจกัรยานยนต ์ วนิรถตู ้ ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เช่นการคา้มนุษย ์ฯ   
ดา้นกระบวนการยติุธรรม ไดมี้ค าสัง่ใหค้ดีบางคดีไม่ตอ้งข้ึนศาลทหาร   ใหข้ึ้นศาลยติุธรรมตามปกติ 
 



                                                                                        หน่วยที ่5 
                                               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560   (ฉบับที ่20)       
    วนัท่ี   6  เมษายน 2560 พระราชพิธีประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                         รัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (มาตรา 79 – 157)  ประกอบดว้ย 
                         สภาผู้แทนราษฎร  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา มีสมาชิก  500  คน  จากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต  จ  านวน  350  คน  และจากบญัชีรายช่ือของพรรคการเมือง จ านวน 150  คน  มีสัญาติไทย  อายไุม่ต  ่ากวา่ 
25 ปีบริบูรณ์  สังกดัพรรคการเมืองเดียวไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  (มาตรา  97)  สมาชิกแบบแบ่งเขตตอ้งมีช่ือในจงัหวดัท่ีรับ
เลือกตั้ง หรือเคยศึกษาหริอท างานในหน่วยานของรัไม่นอ้ยกวห่า้ปี และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  98 
                        วุฒิสภา  ประธานวฒิุสภาเป็นรองประธานรัฐสภา มีสมาชิก  200  คน  คน  มีสัญาติไทย  อายไุม่ต  ่ากวา่ 
40 ปีบริบูรณ์    มาจากการเลือกกนัเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้    ความเช่ียวชาญ    ประสบการณ์    อาชีพ ลกัษณะหรือ
ประโยชน์ร่วมกนั  หรือท างาน  หรือเคยท างานดา้นต่าง ๆ  ท่ีหลากหลายของสังคม  โดยในการแบ่งกลุ่ม ตอ้งแบง่ใน
ลกัษณะท่ีท าใหป้ระชาชนซ่ึงมีสิทธิสมคัรรับเลือกทุกคนสามารถอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได ้
                        คณะรัฐมนตรี   (มาตรา 158 - 187) พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่
เกินสามสิบหา้คนมีสัญาติไทย  อายไุม่ต  ่ากวา่ 35 ปีบริบูรณ์  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประกอบเป็นคณะรัมนตรี  มีหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดินตามหลกัความรับผดิชอบร่วมกนั 
                       นายกรัฐมนตรีตอ้งแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงสภาผูแ้ทนราษฎรใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา   ๑๕๙ (เสนอช่ือ
จากส.ส.บญัชีรายช่ือพรรคการเมืองท่ีส.ส.ไดรั้บเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 5 % ของ ส.ส. ทั้งหมด   
                       ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
                       นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกนัแลว้เกินแปดปีมิได ้ ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัหรือไม่ แต่มิใหน้บัรวมระยะเวลาในระหวา่งท่ีอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปหลงัพน้จากต าแหน่ง 
                       ศาล  ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (มาตรา 228 –  )  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาลซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์
                          ผูพ้ิพากษาและตุลาการยอ่มมีอิฃสรในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว  เป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง   ประกอบดว้ย 
                          ศาลยุติธรรม   การจดัตั้งศาล และเขตอ านาจศาลเป็นไปตามพระธรรมูญศาลยติุธรรม  ผูพ้ิพากษา มี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน้  ทั้งคดี แพง่ และคดีอาญา  ในศาลจงัหวดั    และศาลท่ีพิจารณาคดีเฉพาะทาง 
เช่น ศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลแรงงาน  ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา  และศาลแขวงพิจารณาคดีแพง่ทุนทรัพยไ์ม่เกิน  
300,000  บาท  คดีอาญามีโทษจ าคุกไม่เกิน  3  ปี   คดีท่ียงัไม่ถึงท่ีสุดในศาลชั้นตน้  ก็จะด าเนินการต่อในชั้นอุทธรณ์  
และชั้นฏีกา  ประมุขสูงสุดของฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกา   
                         ศาลปกครองประกอบดว้ยศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน้   ตุลาการศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองอนัเน่ืองมาจากการใชอ้ านาจทางปกครองตากฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง 
                          ศาลทหาร  ตุลาการศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาล
ทหารและคดีอ่ืนทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
                           ศาลรัฐธูรรมนูญ  ประกอบดว้ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเกา้คนซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากผูพ้ิพากษา
ศาลฎีกา  3  คน ตุลาการศาลปกครอง  2  คน  ผูเ้ช่ียวชาญสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาละ 1 คน  อยูใ่นต าแหน่ง  7  ปี  มีอ านาจ
หนา้ท่ีวนิิจฉยัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  หรือปัญหาเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา รัฐสภา คณะรัฐ
มนตรัหรือองคก์รอิสระ 



        หน่วยที ่6 

     ศักด์ หรือล าดับช้ันของกฎหมาย        
การจัดท ากฎหมาย                         

                                  ศักด์ หรือล าดบัช้ันของกฎหมาย คือระดบัความส าคญัของกฎหมายแบ่งได ้ 2 ระดบัคือกฎหมายแม่บท และ 
กฎหมายลูกบท  กฎหมายล าดบัรองจะตราใหข้ดัหรือแยง้กบักฎหมายหลกัคือกฎหมายแม่บทไม่ได ้  เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 
                  1.  รัฐธรรมนูญ   เป็นกฎหมายสูงสุด วา่หลกัส าคญัของรัฐ คือดินแดน ประชาชน และอธิปไตย ผูมี้อ  านาจตราคอืรัฐาธิปัตย์  
                  2.   พระราชบัญญัต ิ    ตามรัฐธรรมนูญ ฯ  2560  
                       2.1  ร่างพระราชบญัญติั  (พ.ร.บ. ทัว่ไป  และเก่ียวดว้ยการเงิน)ใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร  เสนอโดย 
                              (๑)  คณะรัฐมนตรี  
                             (๒)  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่ นอ้ยกวา่ยีสิ่บคน  
                             (๓)  ผูมี้สีทธิเลือกตั้งจ าานวนไม่ นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคนเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด  ๓  สิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทย  หริอหมวด ๕  หนา้ท่ีของรัฐ  ทั้งน้ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย      
                             ในกรณีท่ีร่างพระราชบญัญติัท่ีมีผูเ้สนอตาม  (๒) หรือ  (๓)  เป็นร่างพระราชบญัญตัเก่ียวดว้ย การเงิน จะเสนอไดก็้
ต่อเม่ือมีค ารับรองของนายก รัฐมนตรี 
                          2.2  ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ  มี 10  พ.ร.บ. ไดแ้ก่   (๑) วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
(๒) วา่ดว้ยการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา    (๓)  วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง    (๔) วา่ดว้ยพรรคการเมือง      (๕) วา่ดว้ยผูต้รวจการ
แผน่ดิน    (๖) วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต    (๗) วา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน       (๘)วา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ    (๙)  วา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง ทางการเมือง    (๑o)  วา่คณะกรรมการสิทธิมนุษญชนแห่งชาติ 
                            ผูเ้สนอไดแ้ก่    (๑) คณะรัฐมนตรี โดยขอ้เสนอแนะของ ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรือองคก์รอิสระท่ี เก่ียวขอ้ง  (๒) 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่ นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด เท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร  
                            ร่างพระราชบญัญติั ใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร  เพ่ือพิจารณาตามวาระ  
                           -  วาระท่ี 1    รับหลกัการ  ถือเสียงขา้งมากของแต่ละสภา ตั้งกรรมาธิการแปรญตัติ   ถา้ไม่รับก็ตกไ ป 
                           -  วาระท่ี 2    กรรมาธิการแปรญตัติ พิจารณาเรียงมาตรา 
                            - วาระท่ี 3    ใหค้วามเห็นชอบ   
                      เม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรได ้พิจารณาร่างพระราชบญัญติั และลงมติเห็นชอบ แลว้ ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราช 
บญัญติันั้นต่อวฒิุสภา  ๆ  ตอ้งพิจารณาร่าง พระราชบญัญติัท่ีเสนอมานั้นใหเ้สร็จภายในหกสิบวนั  (การเงิน 30 วนั)   
                      ร่าง พ.ร.บ.ท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้  ใหน้ายกรัฐมนตรีน าข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายภายใน 20 วนั  นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บร่าง พ.ร.บ.นั้นจากรัฐสภา  เพ่ือพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ช้
บงัคบัเป็นกฎหมายได ้ (ม.81  ภายใตม้าตรา 145  รัฐธรรมนูญฯ 2560)  
                   3.  พระราชก าหนด     คือกฎหมายท่ีตราโดยฝ่ายบริหาร คือคณะรัฐมนตรี  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภยัของประเทศ  ความปลอดภยัสาธารณะ  ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะ  และตอ้ง
เป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจ าเป็นรีบด่วนอนัมิอาจจะหลีกเล่ียงได ้(ม. 172) พระราชก าหนดท่ีประกาศใชแ้ลว้ คณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภา
อนุมติัใหเ้ป็นพระราชบญัญติัต่อไป ถา้ไม่อนุมติัก็เป็นอนัตกไป  แต่ไม่กระทบกิจการท่ีกระท าไประหวา่งใชพ้ระราชก าหนดนั้น 
                    4.   พระราชกฤษฏีกา (ม.175)  คือกฎหมายท่ีตราโดยพระมหากษตัริย ์ทางคณะรัฐมนตรี คือฝ่ายบริหารเป็นผูเ้สนอร่างพระ
ราชกฤษฎีกา  โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายแม่บท  เช่นการเปิด / ปิดสมยัประชุมรัฐสภาใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

    5.   กฎกระทรวง  เป็นกฎหมายท่ีตราโดยรัฐมนตรีเจา้กระทรวง  โดยอาศยักฎหมายแม่บท เช่นพระราชบญัญติัต่าง ๆ  
จะตอ้งก าหนดใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงเป็นผูรั้กษาการ  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการตาม
พระราชบญัญติันั้น ๆ 
                   6.  ระเบียบ  ข้อบังคบั ประกาศ  ค าส่ัง  ท่ีผูมี้อ  านาจออกไดต้ามกฎหมายแม่บท 
                   7. กฎหมายท้องถิ่น   คือกฎหมายท่ีตราโดยสภาทอ้งถ่ิน เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปกครองทอ้งถ่ิน  



             หน่วยที ่7 
การบริหารราชการแผ่นดิน 

                 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ   แบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ                                                      
              1. ส่วนกลาง  ประกอบดว้ย ส านกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  (รัฐมนตรี)  กรม (อธิบดี)ส านกังานคณะกรรมการ 
(เลขาธิการ) 
             2. ส่วนภูมภิาค  ประกอบดว้ย  จงัหวดั  (ผูว้า่ราชการจงัหวดั)  อ าเภอ (นายอ าเภอ)  ก่ิงอ าเภอ (ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิง
อ าเภอ) ต าบล (ก านนั)  หมู่บา้น (ผูใ้หญ่บา้น) 
              3.  ส่วนท้องถิ่น  เป็นนโยบายของรัฐท่ีจะใหป้ระชาชนมีอิสระในการปกครองตนเอง  มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลงั ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 
14 มาตรา 281 – 290 
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารจดัการ จดัท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน   

 
ตารางการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ราชการส่วน 
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น (ฝ่ายนิตบิัญญัต)ิ 
ประธานสภา เลือกกนัเองจากสมาชิก 

กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
(ฝ่ายบริหาร) 

เทศบาล 
 

สภาเทศบาลต าบล  สมาชิก 12 คน  
สภาเทศบาลเมือง ประชากร 10,000  
คน สมาชิก 18 คน 
สภาเทศบาลนคร ประชากร 50,000  
สมาชิก 24 คน 

เทศบัญญัต ิ
ผูเ้สนอ 1.นายก ฯ    2. สท.  
 3..ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพิ้จารณา  ผูว้า่ราชการ จว. 
ผูล้งนาม  นายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี 
คณะเทศมนตรี 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
ปลดัเทศบาล (ขา้ราชการประจ าทอ้งถ่ิน) 

องค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั 

สภา  อบจ.  
สมาชิกสภา  (สจ) เลือกตั้งจากตวัแทน
อ าเภอต่าง ๆ  

ข้อบัญญัตจิงัหวดั 
ผูเ้สนอ 1.นายก ฯ 2. สจ.  
 3. ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพิ้จารณา  ผูว้า่ราชการ จว. 
ผูล้งนาม  นายก อบจ. 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
ปลดัจงัหวดั  (ขา้ราชการประจ าทอ้งถ่ิน) 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

สภา อบต.   
สมาชิกสภา หมู่บา้นละ 2 คน ( ต าบลมี 
1 หมู่บา้น 6 คน มี 2 หมู่บา้น ๆ ละ 3
คน) ประธาน รองประธานเลือกกนัเอง 

ข้อบัญญัต ิอบต. 
ผูเ้สนอ 1.นายก ฯ 2. สอบต..  
 3. ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพ้ิจารณา  นายก อบต. 
ผูล้งนาม  นายก อบต. 

นายก อบต.  (เลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน)รองนายก อบต. 2 คน  และ
เลขานุการนายก อบต. 1 คน 
ฝ่ายราชการประจ าคือปลดั อบต. หวัหนา้
ส่วนต่าง ๆ พนกังานส่วนต าบล 

กรุงเทพมหา
นคร 

สภา กทม.  
สมาชิกสภา  (สก) 
เลือกตั้งจากตวัแทนเขต  50 เขต 

ข้อบัญญัตกิรุงเทพฯ 
ผูเ้สนอ 1.ผูว้า่ กทม ฯ   2. สก.  
 3..ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพ้ิจารณา / ผูล้งนาม ผูว้า่ กทม. 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลดักรุงเทพมหานคร    (ประจ า) 

เมอืงพทัยา สภาเมืองพทัยา   
สมาชิกสภา เลือกตั้งจากประชาชนใน
เขตเมืองพทัยา 

ข้อบัญญัตเิมอืงพทัยา  
ผูเ้สนอ 1. นายก ฯ   2.  สพ.  
 3..ผูมี้สิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ 
ผูพ้ิจารณา/ ผูล้งนาม  ผูว้า่
ราชการ จงัหวดัชลบุรี 

นายกเมืองพทัยา 
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
ปลดัเมืองพทัยา  (ขา้ราชการประจ า
ทอ้งถ่ิน) 

 



     หน่วยที ่8 
    บุคคล 

                  ตามกฎหมาย บุคคลมี 2 ประเภท คือ    บุคคลธรรมดา (Natural Person) และนิติบุคคล (Juristic Person)  
                   1. การเร่ิมสภาพบุคคลธรรมดา  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 15  “สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เมือ่คลอด และอยู่ 
รอดเป็นทารก และส้ินสุดลงเมือ่ตาย  ทารกในครรภ์มารดา กอ็าจมสิีทธิต่าง ๆ ได้หากว่าภายหลงัคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก “   
                        การแจ้งเกดิ   บุคคลธรรมดาเม่ือเร่ิมสภาพบุคคลแลว้  ใหแ้จง้ต่อนายทะเบียนทอ้งถ่ินภายใน 15 วนั  เด็กเกิดในบา้น  เจา้
บา้นหรือหวัหนา้ครอบครัวเป็นผูแ้จง้  เด็กเกิดนอกบา้น  เช่นโรงพยาบาล สถานีอนามยั  ใหผู้อ้  านวยการโรงเพยาบาล หรือมารดาเด็ก
เป็นผูแ้จง้  เด็กเกิดในต่างประเทศ    แจง้ต่อสถานทูต หรือสถานกงศุลไทยในประเทศนั้น ๆ หลกัฐานการแจง้เกิดท่ีนายทะเบียนออกให ้
คือสูตบิัตร  ฝ่าฝืนไม่แจง้ตามก าหนดปรับ 1,000 บาท 
                         การแจง้เกิดดงักล่าวท าใหไ้ดส้ญัชาติไทย  ผูมี้สญัชาติไทยอายตุั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี ตอ้งมีบตัรประชาชน 
                        ส่วนประกอบของสภาพบุคคล 
                         1)  ช่ือ  ไดแ้ก่  ช่ือตวั  ช่ือรอง  ช่ือสกลุ 
                         2)  สัญชาต ิ เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดความผกูพนัของบุคคลไวก้บัประเทศ 
                             2..1) การไดส้ญัชาติโดยก าเนิด  โดยยดึหลกัดนิแดน  เกิดประเทศไหนไดส้ญัชาติปะเทศนั้น  และหลกัสืบสายโลหิต  
                                     ไดส้ญัชาติตามบิดามารดา  
                             2.2)  การไดส้ญัชาติหลงัก าเนิด   โดยการสมรส  และการแปลงสัญชาต ิ เป็นไปตามกฎหมายของชาติท่ีขอแปลง 
                       3) ภูมลิ าเนา  ไดแ้ก่  ถิ่นอนับุคคลนั้นมสีถานทีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่งส าคญั 
                       4) กรณีทีก่ฎหมายก าหนดให้มกีาจดทะเบียน  ไดแ้ก่  การเกิด  การสมรส  การหยา่  การเพิกถอนทะเบียนสมรส  การรับ
บุตรบุญธรรม   การเลิกรับบุตรบุญธรรม  การรับรองบุตร  การตาย                    
               2. การส้ินสุดสภาพบุคคลธรรมดา คือการตาย  มี 2 กรณี 
                     1)  ส้ินลมหายใจ  ตอ้งแจง้การตาย ระบุเวลาใหช้ดัเจนเพื่อบนัทึกในใบมรณบตัร หากเป็นท่ีสงสยั ตอ้งใหแ้พทยว์นิิจฉยัวา่
ตายลงในเวลาใด หากบุคคลหลายคนตายในเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น  อุทกภยั  การจลาจล ฯลฯ   ไม่ทราบใครตายก่อนตายหลงั  ใหถื้อ
วา่ตายพร้อมกนั  การแจง้การตาย  เม่ือมีการตายเกิดข้ึน จะตอ้งแจง้การตายต่อนายทะเบียนทอ้งถ่ินภายใน 24 ชัว่โมง  ฝ่าฝืนไม่แจง้ตาม
ก าหนดปรับ 1,000 บาท 
                     ตายในบา้น  ใหเ้จา้ของบา้น หรือผูท่ี้พบศพแจง้   ตายนอกบา้น   ผูท่ี้อยูก่บัผูต้าย หรือผูพ้บศพ หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง
หรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจแจง้   ตายในต่างประเทศ  ผูรู้้เห็นแจง้สถานทูต หรือสถานกงศุลไทยประเทศนั้น ๆ    เด็กตายในครรภ ์ มารดาทอ้ง
นานกวา่  28 สปัดาห์  น ้าหนกักวา่ 1,000 กรัม  คลอดทารกออกมาโดยไม่มีชีวติ  ตอ้งแจง้การตาย  ถา้อยูใ่นครรภน์อ้ยกวา่  28 สปัดาห์  
หรือน ้ าหนกัต ่ากวา่  1,000 กรัม   แพทยถื์อวา่แทง้บุตร    ทารกในครรภม์ารดา  บิดาตายตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา  มีสิทธิรับมรดกหากวา่
ภายหลงัคลอดแลว้รอดอยูภ่ายใน 310 วนันบัแต่บิดาตาย  หลกัฐานการแจง้ตายท่ีนายทะเบียนออกให ้คือใบมรณบัตร                
                     2)  สาบสูญ  คือบุคคลใดไดไ้ปจากภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูแ่ละไม่มีใครรู้แน่วา่บุคคลนั้นยงัมีชีวติอยูห่รือไม่ตลอดระยะเวลา
หา้ปี เม่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือพนกังานอยัการร้องขอ ศาลจะสัง่ใหบุ้คคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได ้ ถา้สาบสูญไปในเหตุอนัตรายระยะเวลา 
2 ปี  
                     (1) นบัแต่วนัท่ีการรบหรือการสงครามส้ินสุดลงถา้บุคคลนั้นอยูใ่นการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงคราม 
                     (2) นบัแต่วนัท่ียานพาหนะท่ีบุคคลนั้นเดินทาง อบัปาง ถูกท าลาย หรือสูญหายไป 
                     (3) นบัแต่วนัท่ีเหตุอนัตรายแก่ชีวตินอกจากท่ีระบุไวใ้น (1) หรือ (2) ไดผ้า่นไป  ถา้บุคคลนั้นตกอยูใ่นอนัตรายเช่นวา่นั้น 
                          การสาบสูญ ถือวา่ตาย ทรัพยสิ์นกลายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท หากภายหลงั ปรากฏวา่ ผูท่ี้ถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นคน
สาบสูญมีชีวติอยู ่หรือตายในเวลาอ่ืน  ใหผู้ท่ี้ถูกศาลสัง่วา่สาบสูญเอง ผู้มส่ีวนได้เสีย หรือพนักงานอยัการ ร้องขอต่อศาลใหมี้ค าสัง่เพิก
ถอนค าสัง่ใหส้าบสูญ  ค าส่ังให้สาบสูญ และค าส่ังเพกิถอน ตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                           บุคคลผูไ้ดม้รดกกรณีสาบสูญจ าหน่ายจ่ายโอนไปแลว้โดยสุจริตถือวา่สมบูรณ์ หากไม่สุจริตหรือยงัไม่ไดท้ าการใด ๆ 
ตอ้งคืน  ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยลาภมิควรไดแ้ห่งประมวลกฎหมายน้ีมาใชบ้งัคบั (ม. 63 ป.พ.พ.) 



หน่วยที ่9 
  ความสามารถของบุคคลธรรมดา 

           บุคคลธรรมดา เม่ือไดส้ภาพบุคคลแลว้ จะมีความสามารถไดสิ้ทธิ และใชสิ้ทธิต่าง ๆ  ดงัน้ี 
1. สามารถมสิีทธิ หรือทรงสิทธิ  โดยไม่จ ากดั ไม่วา่จะเกิดมาพิกลพิการทางกาย ทางจิตหรือไม่ก็ตาม  เช่นสิทธิแห่ง 

ความเป็นมนุษย ์สิทธิทางเช้ือชาติ การนบัถือศาสนา  สิทธิในทรัพยสิ์น  สิทธิในเน้ือตวัร่างกาย ใครจะมาละเมิดมิได ้ฯลฯ 
2. สามารถใช้สิทธิ  ถูกจ ากดัโดยเหตุบางประการ กล่าวคือ   ถึงแมจ้ะมีสิทธิ ต่างๆ โดยสมบูรณ์  แต่ใชสิ้ทธินั้นไม่ได ้

อยา่งเตม็ท่ี บุคคลดงักล่าวเรียกวา่ ผู้หย่อนความสามารถ   กฎหมายคุม้ครองไม่ยอมใหท้ านิตกิรรมไดเ้อง เพราะจะเสียเปรียบผูอ่ิ้น  ถา้
ท าไปโดยพลการ  นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆยีะ   ผูห้ยอ่นความสามารถ มี 3 จ าพวก คือ 

(1) ผู้เยาว์  คือบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  บุคคลพน้ภาวะผูเ้ยาว ์เม่ือ อาย ุ20  ปีบริบูรณ์ หรือสมรสโดยถูกตอ้งตาม 
กฎหมาย     ผูเ้ยาว ์จะท านิติกรรมได ้ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  มิฉะนั้นนิติกรรมจะเป็นโมฆียะ  แต่เผูเ้ยาว์
สามารถท านิติกรรมไดเ้อง  6 กรณี โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ไดแ้ก่ 
                             1)  ท าการใด ๆ ไดท้ั้งส้ินหากเป็นไปเพ่ือไดสิ้ทธิ หรือหลุดพน้จากหนา้ท่ี 

  2)  ท าการใด ๆ ไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการท าเองเฉพาะตวั เช่น การรับรองบุตร 
  3)  ท าการใด ๆ ไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงสมควรแก่ฐานานุรูปแห่งตน และจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
  4)  ท าพินยักรรมได ้เม่ืออาย ุ15 ปี บริบูรณ์ 
  5)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอนุญาตไว ้ใหผู้เ้ยาวจ์  าหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือการอนัใดอนัหนึง ตามท่ีระบุ หรือไม่ระบุก็ได ้
  6)  ผูแ้ทนโดยชอบธรรมใหค้วามยนิยอมแก่ผูเ้ยาวใ์นการประกอบธุรกิจการคา้ หรือท าสญัญาจา้ง แรงงานได ้ 

เช่นน้ีผูเ้ยาวมี์ฐานะเสมือนผูบ้รรลุนิติภาวะ  ถา้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมไม่ยนิยอม  ผูเ้ยาวอ์าจร้องศาลใหส้ัง่อนุญาตได ้ ถา้กิจการเสียหาย 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยนิยอม  หรือศาลอาจเพิกถอนการอนุญาตได ้ฐานะการบรรลุนิติภาวะก็ส้ินสุดลง  แต่ไม่
กระทบกระเทือนต่อกิจการท่ีท าไปแลว้ 
                      (2)  ผู้ไร้ความสามารถ   คือคนวกิลจริตท่ีศาลมีค าสัง่วา่เป็นคนไร้ความสามารถ  ตอ้งอยูใ่นความดูแลของผู้อนุบาล  ผูท่ี้จะ
ร้องศาลใหมี้ค าสัง่ ไดแ้ก่สามีภรรยา ผูบุ้พการี ผูสื้บสนัดานของผูว้กิลจริต  หรือผูป้กครองดูแลคนวกิลจริต หรือพนกังานอยัการ 

คนวกิลจริตท่ีศาลยงัไม่สัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ  ท านิติกรรมไดเ้องทุกอยา่ง  นิติกรรมจะเป็นโฆียะหรือไม่ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งพิสูจน์วา่ท านิติกรรมขณะจริตวกิลอยู ่
                        (3)  คนเสมอืนไร้ความสามารถ   คือบุคคลท่ีศาลมีค าสัง่ใหเ้ป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  จะมีการร้องศาลใหมี้ค าสัง่
ใหเ้ป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  เพราะกายพิการ เช่นตาบอด หูหนวก เป็นง่อย  จิตบกพร่อง คุม้ดีคุม้ร้าย  ไม่ถึงกบัวกิลจริต  หรือ
ความประพฤติเสียหาย เช่นติดยาเสพติด ด่ืมสุราเป็นอาจิณ เล่นการพนนั 
                คนเสมือนไร้สามารถท านิติกรรมไดเ้กือนทุกอยา่ง ยกเวน้ 11 กรณี  ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผู้พทิกัษ์   เช่น  น าทรัพยสิ์น
ไปลงทุน   กูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงิน  ยมืหรือใหย้มืสงัหาริมทรัพยอ์นัมีค่า  รับประกนั อนัเป็นผลใหถู้กบงัคบัช าระหน้ี  เช่าหรือใหเ้ช่า
สงัหาริมทรัพยก์วา่ 6 เดือน อสงัหาริมทรัพยก์วา่ 3 ปี  ฯลฯ 
                       คู่สมรส    ท านิติกรรมเก่ียวกบั สินสมรส  จะตอ้งจดัการร่วมกนั หรือไดรั้บความยนิยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง    (สิน
ส่วนตวัของฝ่ายใด  ใหฝ่้ายนั้นจดัการไดเ้อง)      เช่นการจดัการเก่ียวอสงัหาริมทรัพย ์ หรือสงัริมทรัพยท่ี์จ านองได ้  
           2. นิตบุิคคล (Juristic Person)  คือส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้สภาพบุคคล เป็นบุคคลสมมติ  แบ่งได ้ 2  กลุ่ม  คอื 
               (1)  นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์   เช่นกระทรวง  ทบวง  กรม   วดัวาอาราม  หา้งหุน้ส่วนท่ีจดทะเบียน
แลว้  บริษทัจ ากดั   สมาคม  มูลนิธิ   
              (2)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามฎหมายอ่ืน   ไดแ้ก่  องคก์ารหรือรัฐวสิาหกิจ  เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   การไฟฟ้า  
การประปา  วทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัเอกชนก าหนดใหเ้ป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ฯลฯ 
                         บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เป็นผูท้รงสิทธิ หรือถือสิทธิ  กล่าวคือ สิทธิต่าง ๆ จะตอ้งมีบุคคลเป็นผูถื้อเสมอไป   เม่ือมี
บุคคลเป็นเจา้ของสิทธิ ก็ตอ้งมีบุคคลมีหนา้ท่ีตอ้งยอมรับในสิทธิอนันั้น คือถูกบงัคบัใหก้ระท า หรืองดเวน้การกระท าเพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ี
กระทบกระเทือนต่อสิทธิอนันั้น  นิติบุคคล เป็นผูท้รงสิทธิ หรือถือสิทธิ โดยผู้แทนนิตบุิคคล   เช่นบริษทัจ ากดั  คือผูจ้ดัการบริษทั 
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.                                                       ทรัพย์สิน 

                   ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ใหค้  านิยามทรัพยไ์วว้า่ “วตัถุมีรูปร่าง” (ม.137) และทรัพยสิ์น วา่ “ทรัพยแ์ละวตัถุไม่มี
รูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได”้ (ม.138)   วตัถุมีรูปร่าง  ไดแ้ก่ ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง รถยนต ์ เส้ือผา้ อาหาร ฯลฯ  ส่ิงท่ีไม่มี
รูปร่าง  เช่นพลงังานไฟฟ้า  หรือสิทธิต่าง ๆ เช่นลิขสิทธ์ิ  สิทธิเรียกร้อง ซ่ึงลว้นมีราคา และอาจถือเอาได ้  ทรัพยสิ์นแบ่งออกเป็น
ประเภท และส่วนประกอบได ้ดงัน้ี 
                1.   สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 
                      สังหาริมทรัพย์ คือทรัพยสิ์นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนยา้ยดว้ยแรงของทรัพยสิ์นนั้นเอง เช่น สตัว ์2 
เทา้  สตัว ์4 เทา้  หรือเคล่ือนยา้ยดว้ยพลงังานท เช่นยานพาหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงต่าง ๆ หรือส่ิงของท่ียก แบกหาม เขน็ เช่น นาฬิกา กระเป๋า  
                     อสังหาริมทรัพย์  คือพ้ืนท่ีดินทัว่ไป  และทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดิน เช่นส่ิงปลูกสร้าง ไมย้นืตน้ ฯลฯ   สิทธิในทีด่นิ  
หมายความวา่กรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครองท่ีราษฎรถือครองได ้  โดยมีหลกัฐานส าคญัส าหรับท่ีดิน  คือโฉนด  ส าหรับท่ีดินมี
กรรมสิทธ์ิ     ส่วนสิทธิครอบครอง คือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 ก., นส.3)  ส.ค 1,ใบจอง, ใบเหยยีบย  ่า,  สปก.4-01  ฯลฯ  
                      สาธารณะสมบัตขิองแผ่นดนิ  คือทรัพยสิ์นซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์   เช่นหว้ย หนอง  คลอง บึง บาง ล าน ้ า ทางหลวง  
ทะเลสาบ เกาะ  ป่าไมโ้บราณสถาน  ทีร่าชพศัดุ  เป็นอสงัหาริมทรัพยมี์ไวใ้ชใ้นราชการ อยูใ่นความดูแลของส านกัพระราชวงั  ฯลฯ 
                     ทรัพย์สินส่วนพระองค์  หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีพระมหากษตัริยท์รงถือครองอยา่งเอกชน  
                     ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีฐานะเป็นทรัพยสิ์นท่ีจดัไวเ้พ่ือใชจ่้ายส าหรับสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

           2. ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์แบ่งไม่ได้    
                  ทรัพย์แบ่งได้ คือทรัพยท่ี์อาจแยกออกจากกนัเป็นส่วน ๆ ได ้แต่ละส่วนไดรู้ปบริบูรณ์ล าพงัตวัเช่นทองค าแท่ง 90 % ทะเล
หนกั 100 บาท แท่งเดียว  สามารถแบ่งออกเป็นหลายแท่งได ้ เม่ือแบ่งออกมาแลว้ก็ยงัคงเป็นทองค า 90 %   
                 ทรัพย์แบ่งไม่ได้  คือทรัพยอ์นัจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ถา้แยกแลว้จะท าใหห้มดสภาพความเป็นทรัพยเ์ดิม  เช่นกางเกง  ทะ
เส้ือ ถา้ตดัแยกออกสองส่วน  ก็จะหมดภาวะการเป็นกางเกง หรือเส้ือทนัที  และทรัพยแ์บ่งแยกไม่ไดโ้ดยกฎหมาย เช่น หุน้ของบริษทั
จ ากดั 
                  3  ทรัพย์นอกพาณิชย์   คือทรัพยท่ี์ไม่สามารถโอนแก่กนัไม่ได ้ เช่น ลม ฟ้า อากาศ ทีสาธารณะ  หรือส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด  
                 4   ส่วนประกอบของทรัพย์  (ส่วนควบของทรัพย์  และอุปกรณ์ของทรัพย์) 
                      ส่วนควบของทรัพย์  คือส่วนซ่ึงเป็นสาระส าคญัของทรัพย ์ไม่อาจแยกจากกนัได ้ เช่นอาคาร โรงเรือน  เป็นส่วนควบของ
ท่ีดิน  ใครเป็นเป็นเจา้ของท่ีดินเป็นเจา้ของส่วนควบดว้ย    ลอ้รถยนต ์เป็นส่วนควบของรถยนต ์ เพราะถา้แยกออกรถยนตแ์ล่นไม่ได ้  
                     อุปกรณ์ของทรัพย์  คือสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยปกติน ามาติด ประกอบกบัทรัพยท่ี์เป็นประธานนั้น  อุปกรณ์สามารถแยก
ออกจาทรัพยท่ี์เป็นประธานได ้ เช่นพายของเรือพาย   ลูกกญุแจ  เป็นอุปกรณ์ของแม่กนุแจ  ลอ้อะหลัย่รถยนตเ์ป็นอุปกรณ์ของรถยนต ์
                 5  ดอกผลของทรัพย์  มี 2 อยา่ง คือ 
                      1)  ดอกผลธรรมดา  คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของทรัพยซ่ึ์งไดม้าจากตวัทรัพยโ์ดยตรงไดแ้ก่ดอกผลของพืช  เช่น 
ดอกกลว้ยไม ้ ผลเงาะ ทุเรียน ขา้ว ยางพารา    ลูก  ไข่  น ้านม  หรือขนของสตัว ์เช่นลูกชา้ง มา้ ววั ควาย  ไข่ไก่  นมโค  ขนแกะ    งาชา้ง  
เขาสตัว ์ เม่ือตดัออกมาแลว้ ไม่งอกเงยอีกต่อไป  ไม่ถือวา่เป็นดอกผลธรรมดา 
                      2)  ดอกผลนิตนิัย  คือทรัพย ์หรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีสามารถค านวณ และถือเอาไดเ้ป็นรายวนัหรือระยะเวลาท่ี 
ก าหนด  ดอกผลนิตินยัได้แก่ดอกเบีย้ ก าไร เงินปันผลจากการลงทนุในกิจการตา่ง ๆ                        
                ทรัพย์สินทางปัญญา   คือทรัพย์สนิอีกชนิดหนึง่นอกเหนือจากจากสงัหาริมทรัพย์ และอสงัหาริมทรัพย์   ได้แก่ผลงาน
อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์  ประดิษฐ์คิดค้น  การออกแบบผลติภณัฑ์  สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายที่ใช้กบัสนิค้าหรือ
บริการ  ช่ือและถ่ินท่ีอยูท่างการค้า หรือความลบัทางการค้า     ประเภททรัพย์สนิทางปัญญา  ได้แก่     ลิขสิทธ์ิ  งานหรือความคิด
สร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม  รวมทัง้ Computer Program  งานฐานข้อมลู (Data Base)    สิทธิบัตร   คือหนงัสอืส าคญัที่รัฐออกให้
คุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)  การออกแบบผลติภณัฑ์  (Product Design)   ผลติภณัฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)   เรียกอีก

อยา่งหนึง่ คือ อนุสิทธิบัตร  (Petty  Patent)     และเคร่ืองหมายการค้า   (Trade Mark)   
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หนี ้
                    ค าวา่ “หนี”้  ในแง่กฎหมายคือค าท่ีมีความหมายเดียวกบั “หนา้ท่ี” (ของลูกหน้ี)  ซ่ึงเป็นค าท่ีมกัใชพู้ดคู่กบั “สิทธิ”(ของ
เจา้หน้ี)  กล่าวคือเจา้หน้ี คือผูมี้สิทธิเรียกร้องใหลู้กหน้ี  มีหนา้ท่ีตอ้งช าระหน้ี  
                    บ่อเกดิแห่งหนี ้  สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีข้ึนมีหลายสาเหตุ  แบ่งออกได ้2 สาเหตุใหญ่ ๆ  คือ 
                     นิตกิรรม   คือบ่อเกิดแห่งหน้ีท่ีบุคคลไดแ้สดงเจตนาโดยสมคัรใจ ชอบดว้ยกฎหมาย มุ่งก่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธ์ คือความ
ผกูพนัตามกฎหมายระหวา่งกนั 
                     นิตเิหต ุ คือเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนิติกรรม คือหน้ีเกิดข้ึนมีโดยไม่ไดต้ั้งใจใหเ้กิดข้ึนโดยตรง แต่เกิดจากมูลเหตุต่อไปน้ี 
                       - ละเมดิ  คือการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเ้ขาเสียหายถึงแก่ชีวติ ร่างกาย 
อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทน  
                      -  จดัการงานนอกส่ัง  คือท าการบางอยา่งใหผู้อ่ื้น โดยไม่มีสิทธิ หรือเขามิไดว้า่ขานวานใช ้ แต่ไดท้ าไปในทางท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตวัการ หรือเป็นไปตามความประสงคอ์นัแทจ้ริงของตวัการ 
                        -  ลาภมคิวรได้  บุคคลไดท้รัพยส่ิ์งใดมาโดยปราศจากมูลอนัจะอา้งกฎหมายได ้และเป็นทางใหบุ้คคลอีกบุคคลหน่ึง
เสียเปรียบตอ้งคืนทรัพยใ์หแ้ก่เขาโดยใชห้ลกักฎหมายวา่ดว้ยลาภมิควรได ้  
                        -  บทบัญญัตขิองกฎหมาย  ไดแ้ก่สิทธิ และหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในกฎหมาย เช่นการไดรั้บมรดก  การท่ี
ราษฎรตอ้งเสียภาษี  ชายฉกรรจต์อ้งเขา้รับการคดัเลือกเป็นทหารเกณฑ ์ ฯลฯ 
                       ผลแห่งหนี ้  หากลูกหน้ีไม่ปฏิบติัการช าระหน้ี  เจา้หน้ีใช้สิทธิเรียกร้องโดยการฟ้องคดีต่อศาลใหบ้งัคบั  เช่นลูกหน้ีท านิติ
กรรมโอนทรัพยสิ์นเป็นทางใหเ้จา้หน้ีเสียเปรียบ  เจา้หน้ีมีสิทธิฟ้องศาลใหเ้พิกถอนนิติกรรมนั้นเสียได ้ เรียกวา่ การเพกิถอนการฉ้อฉล 

       สิทธิยดึหน่วง      เจา้หน้ีครอบครองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีชอบดว้ยกฎหมาย หน้ีถึงก าหนดช าระแลว้ยดึหน่วงไว ้ยงัไม่
ตอ้งส่งมอบใหลู้กหน้ี  จนกวา่จะไดรั้บการช าระหน้ี 
                       บุริมสิทธิ  คือสิทธิท่ีเจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีอนัคา้งช าระแก่ตนจากทรัพยสิ์นของลูกหน้ีก่อนเจา้หน้ีอ่ืน ๆ 

         1. บุริมสิทธิสามญั   บุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ี คือ  (1) ค่าใชจ่้ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั (2) ค่าปลงศพ 
(3) ค่าภาษีอากร (4) ค่าจา้งเสมียน คนใช ้และคนงาน  (5) ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคอนัจ าเป็นประจ าวนั 
                          2 บุริมสิทธิพเิศษ  คือบุริมสิทธิพิเศษเหนือสงัหาริมทรัพย ์และบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสงัหาริมทรัพย ์ 
                             2.1 บุริมสิทธิพเิศษเหนือสังหาริมทรัพย์   (1) เช่าอสงัหาริมทรัพย ์2) พกัอาศยัในโรงแรม  (3) รับขนคนโดยสาร หรือ
ของ  (4) รักษาสงัหาริมทรัพย ์ (5) ซ้ือขายสงัหาริมทรัพย ์ (6) ค่าเมลด็พนัธ์ ไมพ้นัธ์หรือปุ๋ย  (7) ค่าแรงงานกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม 
                             2.2 บุริมสิทธิพเิศษเหนืออสังหาริมทรัพย์  คือ    (1) รักษาอสงัหาริมทรัพย ์  (2) จา้งท าของเป็นการงานท าข้ึนบน
อสงัหาริมทรัพย ์    (3) ซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์
                           หนีถ้ึงก าหนดช าระ  ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี จะตอ้งรับผิดต่อเจา้หน้ี   ลูกหน้ีตอ้งรับผิดต่อเจา้หน้ี ใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเจา้หน้ี     หน้ีเงิน  ใหคิ้ดดอกเบ้ียระหวา่งผิดนดัร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี     ถือว่าลูกหนีผ้ดินัด   ในกรณีดงัต่อไปน้ี   
                              1.หน้ีไดก้ าหนดเวลาการช าระหน้ีกนัไวต้ามวนัแห่งปฏิทิน หน้ีก็ถึงก าหนดช าระตามวนัแห่งปฏิทิน  ลูกหน้ีไม่ช าระ
หน้ีตามก าหนดแลว้  ลูกหน้ีผิดนดัโดยเจา้หน้ีไม่ตอ้งเตือนเลย   
                              2. หน้ีไม่ไดก้ าหนดวนัแห่งปฏิทินไว ้  ลูกหน้ีผิดนดั    เม่ือ 
                                   1) เวลาผา่นมาพอสมควรแลว้   เจา้หน้ีตอ้งเตือนแลว้  ลูกหน้ียงัไม่ช าระหน้ีถือวา่ลูกหน้ีผดินดัเพราะเขาเตือนแลว้ 
                                   2) หน้ีเกิดแต่มูลละเมิด  ลูกหน้ีไดช่ื้อวา่ผิดนดัมาแต่เวลาท่ีท าละเมิด 
                              ลูกหนีห้ลายคน  (ลูกหนีร่้วม)  ลูกหน้ีคนใดช าระหน้ีเตม็จ านวนแลว้เป็นคุณกบัลูกหน้ีอ่ืนทุกคน  
                              เจ้าหนีห้ลายคน (เจ้าหนีร่้วม) เจา้หน้ีคนใดเรียกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีเตม็จ านวนแลว้เป็นคุณกบัเจา้หน้ีอ่ืนทุกคน 
                  ความระงบัแห่งหนี ้คือความผกูพนัระหวา่งเจา้หน้ี ลูกหน้ีส้ินสุดลง  หน้ีระงบัลงในกรณีต่อไปน้ี  
              1. การช าระหนี ้ ( 1  กระท าการ  2 การงดเว้นกระท าการ   3 การโอนกรรมสิทธ์ิส่งมอบทรัพย์สิน    4. ช าระราคา ) 
              2. ปลดหนี ้                           3. หักกลบลบหนี ้                            4. แปลงหนีใ้หม่                                 5. หนีเ้กลือ่นกลนืกนั    
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   นิตกิรรม  สัญญา 

               นิตกิรรม  คือ การใด ๆ อนัท าลงมีวตัถุประสงคต์่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงชดัเจน   ไม่มีขอ้หา้มชดัแจง้โดยกฎหมาย     ตอ้งมีความสมคัร
ใจ ไม่ถูกกลฉอ้ฉล(ถูกหลอก) หรือถูกข่มขู่  มุ่งโดยตรงต่อการผกูนิติสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   เพื่อ  ก่อสิทธิ    เปลีย่นแปลงสิทธิ  โอน
สิทธิ     สงวนสิทธิ   และ  ระงบัสิทธิ       สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ   คือ  
             1. นิตกิรรมฝ่ายเดยีว  คอืนิตกิรรมท่ีผกูพนับุคคลฝ่ายเดียว   เช่นการท าพินยัพินยักรรม  หรือค าเสนอในการท าสญัญา  ฯลฯ   
              2. นิตกิรรมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย  คือนิติกรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ผกูพนับุคคลตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป ไดแ้ก่สัญญาต่าง ๆ เกิดจาก
ความตกลงระหวา่งบุคคล 2 คน หรือมากกวา่ข้ึนไป  แสดงเจตนาท าค าเสนอ  เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว (ยงัไม่เกิดสญัญา)  เช่นเสนอขาย  
เสนอซ้ือ ฯลฯ  เม่ือบุคคลอีกฝ่ายท าค าสนอง  จึงเกิดสญัญา    การถอนค าเสนอ  กระท าไม่ได ้ผูกพนัผู้เสนอไปจนครบเวลาทีก่ าหนดไว้   
ถา้ไม่ไดก้ าหนดเวลาไว ้ ค าเสนอของบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทาง   พน้ความผกูพนัเม่ือถึงเวลาอนัสมควร ค าเสนอของบุคคลผู้อยู่
เฉพาะหนา้    เสนอ ณ ท่ีใด เวลาใด ก็ยอ่มสนองตอบได ้ณ ท่ีนั้น เวลานั้น รวมทั้งการท าค าเสนอทางโทรศพัทด์ว้ย 
               3  นิตกิรรม  สัญญา มค่ีาตอบแทน   คือนิติกรรมท่ีวตัถุแห่งหน้ีมีค่า มีราคาอาจถือเอาได ้ เช่นซ้ือขาย   เช่าทรัพย ์ ฯลฯ   นิติ
กรรม  สัญญา ไม่มค่ีาตอบแทน    คือนิติกรรมท่ีวตัถุแห่งหน้ีไม่มีค่า ไม่มีราคาท่ีอาจถือเอาได ้ ไม่ไดรั้บประโยชน์ตอบแทน เช่นยมืใช้
คงรูป ฝากทรัพยไ์ม่มีบ าเหน็จ  (ผูย้มื ผูรั้บฝากไม่ไดมู้ลค่าอะไร)   
                4. นิตกิรรม สัญญาต่างตอบแทน   ต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์  เช่นซ้ือขาย   เช่าทรัพย ์ ฯลฯ นิตกิรรม สัญญาไม่ต่างตอบแทน    
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดป้ระโยชน์ฝ่ายเดียว  เช่นยมืใชค้งรูป ฝากทรัพยไ์ม่มีบ าเหน็จ  (ผูย้มื ผูรั้บฝากไดรั้บประโยชน์ฝ่ายเดียว)   ให้
โดยเสน่หา  (ไม่ต่างตอบแทน  แต่มีค่าตอบแทน) 
                  5.  นิตกิรรม สัญญาอืน่ ๆ  ได้แก่   สัญญาประธานกบัสัญญาอุปกรณ์  (ค  ้าประกนั จ านอง  จ าน าเป็นสญัญาอุปกรณ์)  เอกเทศ
สัญญา  (ป.พ.พ.   บรรพ 3)   สัญญาไม่มช่ืีอ  คือสญัญาท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้น ป.พ.พ.  เช่การเล่นแชร์เปียร์หวย เป็นตน้ สัญญาเพือ่
ประโยชน์บุคคลภายนอก   เช่นสญัญาประกนัชีวติ  ฯลฯ 
                มดัจ า   คือหลกัฐาน หรือเป็นประกนัการท่ีจะปฏิบติัตามสญัญานั้น     เบีย้ปรับ  คือการท่ีลูกหน้ีสญัญาแก่เจา้หน้ีวา่จะใช ้เงิน
จ านวนหน่ึง หรือการช าระหน้ีอยา่งอ่ืนเป็นเบ้ียปรับแก่เจา้หน้ี ถา้ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี   หรือช าระหน้ีไม่ถูกตอ้งสมควร  หรือลูกหน้ีผิดนดั   
                6. นิตกิรรม    สัญญา   มผีลเมือ่ผู้ท ามชิีวติ   เช่นซ้ือขาย   เช่าทรัพย ์ ฯลฯ   นิตกิรรมมผีลเมือ่ผู้ท าตาย   ไดแ้ก่พินยักรรม    
                นิตกิรรมมเีงือ่นไข  คือนิติกรรมเป็นผล หรือส้ินผล  ต่อเม่ือมีเหตุการณ์อนัไม่แน่นอนวา่จะเกิดข้ึนหรือไม่ประกอบดว้ย   นิติ
กรรมเงือ่นไขบังคบัก่อน   “นิติกรรมเป็นผลเม่ือเง่ือนไขส าเร็จ”  เช่น กกท. จะใหร้างวลัแก่นกักีฬาท่ีไดเ้หรียญทอง  นิตกิรรมเงือ่นไข
บังคบัหลงั   “นิติกรรมส้ินผลเม่ือเง่ือนไขส าเร็จ”    เช่น  แดงใหด้ าเช่าบา้นจนกวา่แดงจะกลบัจากต่างประเทศ 
                    นิตกิรรมมเีงือ่นเวลา   แบ่งเง่ือนเวลาออกได ้ 2  ลกัษณะ คือเงือ่นเวลาเร่ิมต้น     หมายถึงการท่ีคู่กรณีก าหนดเวลาเร่ิมต้นไว้
ในนิติกรรมปฏิทินเป็นวนั  เดือน  ปี     เงือ่นเวลาส้ินสุด   หมายถึงการท่ีคู่กรณีก าหนดเวลาส้ินผลไวใ้นนิติกรรม  
                    โมฆะกรรม  คือนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ  ไดแ้ก่การกระท าท่ีสูญเปล่ามาแต่ตน้  ไม่มีผลใด ๆ ทางกฎหมาย  ใครไดท้รัพยส่ิ์งใด
มาจากนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ ตอ้งใหคื้นสู่สถานะเดิม  โดยใชห้ลกักฎหมายวา่ดว้ยลาภมิควรได ้  เหตุท่ีท าใหนิ้ติกรรมเป็นโมฆะ  ไดแ้ก่ 
             1. นิติกรรมท่ีมีวตัถุประสงคต์อ้งหา้มตามกฎหมาย เป็นการพน้วสิยั  ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
             2. นิติกรรมท่ีไม่ไดท้ าใหถู้กตอ้งตามแบบ  เช่นท าเป็นหนงัสือ  ท าเป็นเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ฯลฯ 
             3. นิติกรรมบกพร่องในการแสดงเจตนา  ไดแ้ก  เจตนาซ่อนเร้น    เจตนาลวง  และ  แสดงเจตนาท านิติกรรมอ าพราง 
             4   แสดงเจตนา  ส าคญัผิดลกัษณะของนิติกรรม    ส าคญัผิดตวับุคคล  หรือส าคญัผิดในทรัพยสิ์น  
             5. นิติกรรมท่ีมีเง่ือนไขเป็นโมฆะ  และ โมฆียะกรรมท่ีถูกบอกลา้งกลายเป็นโมฆะ 
                โมฆียะกรรม  คือนิติกรรมท่ียงัมีผลสมบูรณ์อยู ่ ใชบ้งัคบัตามกฎหมายไดต้ลอดไป จนกวา่จะถูกบอกลา้ง   
             1. นิติกรรมท่ีท าโดยผูห้ยอ่นความสามารถ  ไดแ้ก่ผูเ้ยาว ์  ผูไ้ร้ความสามารถ  และผูเ้สมือนไร้ความสามารถ   
             2. นิติกรรมท่ี แสดงเจตนาส าคญัผิดคุณสมบติัของบุคคล หรือทรัพย ์
                 การบอกลา้ง   คือการแสดงเจตนายกเลิกนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ  มีผลท าใหโ้มฆียกรรมกลายเป็นโมฆะกรรม 
                 การใหส้ตัยาบนั  คือการแสดงเจตนาใหค้วามเห็นชอบนิติกรรมท่ีเป็โมฆียะ ท าใหนิ้ติกรรมมีผลสมบูรณ์  



หน่วยท่ี 13 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์    บรรพ 5 ครอบครัว   

ลกัษณะ 1 การสมรส (ม.1435-1535)  
 หมวด 1 การหมั้น  ชายหญิง อายตุอ้ง 17 ปี ฝ่าฝืนเป็นโมฆะ 
          ของหมั้น  มีราคาหรือไม่ก็ได ้ ตกเป็นสิทธิแก่หญิง เป็นหลกัฐานวา่จะสมรสกบัหญิงนั้น  การหมั้นไม่เป็นเหตุร้องใหศ้าลบงัคบั
ใหส้มรสได ้
       สินสอด ใหแ้ก่บิดามารดา ผูรั้บบุตรบุญธรรม หรือผูป้กครองฝ่ายหญิง 
 หมวด 2 เง่ือนไขการสมรส ชายหญิงอาย ุ17 ปี หรือศาลอนุญาต  
 หมวด 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา ตอ้งอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา 
 หมวด 4 ทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภรรยา    ( สินส่วนตวั   และสินสมรส) 
 หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส (ศาลพิพากษาใหก้ารสมรสเป็นโมฆะเพราะวกิลจริต เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นญาติสืบสาย
โลหิต หรือไม่จดทะเบียนสมรส  หรือการสมรสขณะมีคู่สมรสอยูแ่ลว้) 
  หมวด 6 การส้ินสุดการสมรส (การตาย หยา่ ศาลพิพากษาใหเ้พิกถอน) 
               ศาลพิพากษาใหเ้พิกถอนเพราะการสมรสเป็นโมฆียะ 
                 -  ชาย หญิง อายไุม่ถึง 17 ปี และไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาล           -  ส าคญัผิดตวัคู่สมรส      
                 -  สมรสเพราะถูกกลฉอ้ฉล หรือถูกข่มขู่ถึงขนาด                         - การสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1454 (ผูเ้ยาวไ์ม่ไดรั้บความยนิยอม) 
**ผูรั้บบุตรบุญธรรม กบับุตรบุญธรรมจะสมรสกนัไม่ได ้(ม. 1451)  

ลกัษณะ 2 บิดามารดากบับุตร (ม. 1536-1598/37) 
              หมวด 1 บิดามารดา   เด็กเกิดแต่หญิงอยูก่บัชาย 310 วนั เป็นบุตรของชาย 
                       เด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส เป็นบุตรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายของบิดา แต่สามารถด าเนินการท าให้
เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายในภายหลงัไดด้งัน้ี 
              หน่ึง    ชาย หญิงนั้นจดทะเบียนสมรสกนัภายหลงั บุตรนั้นกลายเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย นบัแต่วนัจดทะเบียนสมรส 
              สอง  ชายจดทะเบียนรับเด็กนั้นเป็นบุตร ถือวา่เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายนบัแต่วนัจดทะเบียน 
              สาม  ศาลมีค าพิพากษาวา่ เด็กนั้นเป็นบุตรของชาย นบัแต่ค  าพิพากษาถึงท่ีสุด 

   หมวด 2 สิทธิและหนา้ท่ีของบิดามารดาและบุตร 
ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้  แต่ร้องขอให้อัยการยกคดีขึน้ว่ากล่าวกไ็ด้ (ม.1562)  นกันิติศาสตร์
เรียกวา่คดีอุทลุม 
     หมวด 3 ความปกครอง 
     หมวด 4 บุตรบุญธรรม   (ผูรั้บบุตรบุญธรรมอายไุม่ต ่ากวา่ 25  แก่กวา่ 15 ปี) 

**การรับบุตรบุญธรรมเป็นอนัยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา 1451(ม.1598/32) 
                    การอุม้บุญ (surrogacy)   คือการตั้งครรภโ์ดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์  
                    1.  อุม้บุญแท ้(Full suroogacy หรือ Traditional surrogacy) คือการใชน้ ้ าเช้ือจากฝ่ายชายของคู่ท่ีตอ้งการมีบุตร ผสมกบัไข่
ของแม่ผูอุ้ม้บุญ และฉีดฝังในมดลูกของคุณแม่อุม้บุญ  
                   2. อุม้บุญเทียม (Partial surrogacy หรือ Gestational carrier) คือการท่ีใชน้ ้ าเช้ือและไข่จากคู่คุณพอ่คุณแม่ท่ีแทจ้ริง แลว้จึง
ฝากไข่ท่ีรับการผสมเรียบร้อยแลว้เขา้ไปในตวัของคุณแม่อุม้บุญ 
                     พ.ร.บ.  คุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุทางการแพทย ์  พ.ศ. 2558   หา้มสามีและภรรยาท่ีท าอุม้
บุญปฏิเสธรับเด็กเป็นบุตร หา้มรับตั้งครรภแ์ทนเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ หา้มเป็นนายหนา้จดัการหรือช้ีช่องใหมี้การรับตั้งครรภแ์ทน 
หา้มโฆษณาวา่มีหญิงรับตั้งครรภแ์ทน และหา้มซ้ือ เสนอซ้ือ หรือขายหรือน าเขา้หรือส่งออก อสุจิ ไข่หรือตวัอ่อน โดยสถาน
ประกอบการ แพทย ์คู่สามีภรรยา ผูรั้บตั้งครรภจ์ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หากกระท าผิดจะมีโทษทั้งจ าและปรับ 

 



หน่วยท่ี 14 
บรรพ 6  มรดก 

             การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก    เม่ือบุคคลใดตาย  มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท    กองมรดก  ไดแ้ก่ทรัพยสิ์นทุกชนิด  
ตลอดทั้งสิทธิหนา้ท่ี ความรับผิดต่าง ๆ ของผูต้าย  ทายาทไม่ตอ้งรับผิดเกินกวา่มรดกท่ีตกทอดไดแ้ก่ตน 
             การเป็นทายาท  ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา่ “ทายาทโดยธรรม”  ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินยักรรม เรียกวา่ “ผูรั้บ
พินยักรรม”   สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก (ม. 1620 – 1645) 
              1.   ทายาทโดยธรรม มีหกล าดบั (ม.1629)  (1) ผูสื้บสนัดาน   (2) บิดามารดา   (3)พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั  (4) พ่ีนอ้งร่วม
บิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั    (5) ปู่ ยา่ ตา ยาย (6) ลุง ป้า นา้ อา 
               2.  ผู้รับพนิัยกรรม    แบบพินยัท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ดงัน้ี  1)  พินยักรรมแบบธรรมดา   2)  พินยักรรมแบบเขียนเองทั้งฉบบั    
3)  พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง   4) พินยักรรมแบบเอกสารลบั    5) พินยักรรมแบบท าดว้ยวาจา  

 สิทธิในการรับมรดกของคู่สมรส    คู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยู ่มาตรา 1635  มีสิทธิไดรั้บมรดก ดงัน้ี 
(1) ทายาท ม. 1629 (1) มีชีวติอยู ่ไดรั้บส่วนแบ่งฐานะทายาทชั้นบุตร 
(2) ทายาท ม. 1629 (3) มีชีวติอยู ่หรือไม่มีทายาทตาม ม.1629 (1) แต่มีทายาทตาม ม. 1629 ( 2) ไดส่้วนแบ่งมรดกก่ึงหน่ึง 
(3) ทายาท ม. (4) หรือ (6) มีชีวติอยู ่หรือทายาท ม. 1629 (5)  ไดส่้วนแบ่งมรดกสองส่วนในสาม 
(4) ไม่มีทายาทตามาตรา 1629 ไดส่้วนแบ่งมรดกทั้งหมด 

    ทายาทไม่มีสิทธิไดรั้บมรดก เพราะ การถูกก าจดัมใิห้ได้มรดก จากสาเหตุต่อไปน้ี 
                      1.  ยกัย้ายปิดบัง ทรัพยม์รดกเท่าส่วนท่ีตนจะไดห้รือมากกวา่ ท าใหเ้ส่ือมประโยชน์ของทายาทอ่ืน ถูกก าจดัมิใหไ้ดรั้บ
มรดกเลย   ถา้ยกัยา้ย  ปิดบงัทรัพยม์รดกนอ้ยกวา่ส่วนท่ีตนจะได ้ ถูกก าจดัมิใหรั้บมรดกเฉพาะส่วนท่ียกัยา้ยหรือปิดบงั (ม.1605) 
                      2. ฐานเป็นผู้ไม่สมควร (ม.1606) 

(1) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ท าใหผู้มี้สิทธิรับมรดกก่อนตนตาย 
(2) ฟ้องเท็จหรือเป็นพยานเท็จวา่เจา้มรดกท าผิดโทษประหาร 
(3) เจา้มรดกถูกฆ่า ไม่ร้องเรียนเอาผูท้  าผิดมาลงโทษ เวน้แต่อายไุม่ถึง 16 ปี วกิลจริต หรือผูฆ่้าเป็นสามีภรรยา 

บุพการี หรือผูสื้บสนัดาน 
(4) ปลอม ท าลาย ปิดบงัพินยักรรมทั้งหมด หรือบางส่วน 
การก าจดัมิใหไ้ดรั้บมรดกฐานไม่สมควรถอนไดโ้ดยใหอ้ภยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

         ทายาทไม่มีสิทธิไดรั้บมรดก เพราะการตดัมใิห้รับมรดก โดยเจา้มรดกแสดงเจตนา โดยพินยักรรมหรือท าเป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่
พนกังานเจา้หนา้ท่ี (ม.1608)  และอาจถอนเสียได ้ โดยพินยักรรมหรือท าเป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี (ม.1609)   
         ทายาทไม่มีสิทธิไดรั้บมรดก เพราะการสละมรดกและอืน่ ๆ (ม.1610 – 1619)  การสละมรดกตอ้งแสดงเจตนาชดัแจง้เป็นหนงัสือ
มอบไวแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือท าเป็นสญัญาประนีประนอมยอมความ 
           หลกัฐานส าคญัในการรับมรดก  ตายเพราะส้ินลมหายใจ  ใชใ้บมรณบตัร  สาบสาบสูญ  ใชค้  าสัง่ศาลวา่สาบสูญ 
                     การรับมรดกแทนท่ีกนั  ม. 1639    ผูจ้ะเป็นทายาทตาม  ม. 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ตายก่อนเจา้มรดก ถา้มีผูสื้บสนัดาน 
ใหผู้สื้บสนัดานรับแทน ถา้ผูสื้บสนัดานตาย ใหผู้สื้บสนัดานของผูสื้บสนัดานรับแทน 
                      ถา้ผูจ้ะเป็นทายาทตาม  ม. 1629 (2) หรือ (5) ตายก่อนเจา้มรดก ถา้มีทายาทในล าดบัเดียวกนั ใหม้รดกตกทอดแก่ทายาท
นั้น หา้มรับมรดกแทนท่ีกนั 
                      ผู้จดัการมรดก    ผูจ้ดัการมรดกมีอยู ่2 ประเภท  คือ 
                      1. ผูจ้ดัการมรดกท่ีตั้งโดยพินยักรรม  จะตอ้งมีขอ้ก าหนดของพินยักรรมระบุไวก่ี้ยวกบัเร่ืองเต่าง ๆ  มีคุณสมบติั เช่นบรรลุ
นิติภาวะ   ไม่เป็นเป็นคนไร้ความสามารถ  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงศาลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
                      2. ผูจ้ดัการมรดกตามค าสัง่ศาล  จะตอ้งมีค าสัง่ศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึง จ ากดัไวเ้ฉพาะบุคคล 3 ประเภท คือ 
    1).ทายาท  ไดแ้ก่ทายาทโดยธรรม  และผูรั้บพินยักรรม 2) ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เช่น ชายหญิงท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยาไม่ไดจ้ดทะเบียน
สมรสกนั     3)  มรดกท่ีไม่มีทายาท  ตกไดแ้ก่แผน่ดิน    พนกังานอยัการเป็นผูด้  าเนินการขอรับมรดก (โอนเขา้กระทรวงการคลงั) 



     หน่วยที ่15 
.                                                         อาญาเบือ้งต้น 

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 32  บุคคลจะไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่จะได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท า
นั้นบัญญัติเป็นความผดิ  และก าหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผดิมิได้ 
          การกระท าที่ไม่เป็นความผดิ   เพราะผูก้ระท าขาดเจตนา หรือไม่ประมาท  และการกระท าท่ีเป็นการป้องกนัพอสมควรแก่เหตุ  (ม.68)   คือ    (1)  มี
อนัตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมาย   (2)  เป็นภยนัตรายร้ายแรงท่ีใกลจ้ะถึง  (3)  ผูก้ระท าจ  าตอ้งกระท าเพ่ือป้องกนัสิทธิของตนหรือของ
ผูอ่ื้น     (4)  เป็นการกระท าพอสมควรแก่เหตุ            
          ความผิดในทางอาญา เกิดข้ึน   
             1. โดยเจตนา   1)  เจตนาประสงค์ผล   เช่น ตอ้งการฆ่าประสงคต์าย    เจตนาท าร้ายผูอ่ื้น  มีความประสงคใ์ห้ผูอ่ื้นบาดเจบ็ 
                                     2 ) เจตนาเลง็เห็นผล    เช่นใชปื้นยงิเขา้ไปในฝงูชน  ยอ่มแล็งเห็นไดว้า่กระสุนปืนถูกผูใ้ด ยอ่มท าให้ตายได ้
              2. โดยประมาท  คือการกระท าท่ีควรจะใชค้วามระมดัระวงัตามท่ีวิญญูชนจะพึงคาดหมายได ้เช่นคนขา้มถนนมองเห็นได ้แต่ไม่เบรครถ ถือวา่
ประมาท    ถา้คนตดัหนา้โดยกระทนัหนั สุดวิสยัท่ีจะหยดุรถไดท้นั ถือวา่ขบัรถโดยประมาทไม่ได ้ 
              3. โดยไม่เจตนา  คือการกระท าท่ีมีเจตนาอยา่งหน่ึง แต่ผลร้ายกลบัเป็นอีกอยา่งหน่ึง   เช่น เจตนาทุบตีผูอ่ื้น (ท าร้ายร่างกาย)  ประสงคผ์ลเพียงให้
บาดเจบ็  แต่ผลคือความตาย ถือวา่ป็นการฆ่าผูอ่ื้นโดยไม่เจตนา 
                ความผดิ   ตามประมวลกฎหมายอาญา มีดงัน้ี   1. เก่ียวกบัความมัน่คงในราชอาณาจกัร      2. เก่ียวกบัการปกครอง   3. เก่ียวกบัการยติุธรรม    4. 
เก่ียวกบัศาสนา       5. เก่ียวกบัความสงสุขของประชาชน    6. เก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชน     7.  ความผิดเก่ียวกบัการปลอมหรือการแปลง       
8. ความผิด เก่ียวกบัการคา้      9. ความผิดเก่ียวกบัเพศ        10  ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย  
 11. ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง      12. ความผิดเก่ียวกบัเอกสาร    13. ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์  
                 ท าความผดิเพราะบันดาลโทสะ    มีหลกัเกณฑ ์คือ   (1)  การบนัดาลโทสะเกิดข้ึนโดยถูกข่มเหงอยา่งร้ายแรง        (2)  เป็นการข่มเหงดว้ยเหตุอนัไม่
เป็นธรรม   (3) ไดก้ระท าความผิดต่อผูข้่มเหงในขณะนั้น หรือในช่วงเวลากระชั้นชิดในขณะท่ียงัมีโทสะรุนแรงอยู ่
                 ท าความผดิด้วยความจ าเป็น  มีหลกัเกณฑ ์คือ  (1)  เพราะอยูใ่นท่ีบงัคบั หรือภายใตอ้  านาจซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือขดัขืนได ้  
 (2)  เพราะเพ่ือให้ตนหรือผูอ่ื้นพน้จาภยนัตรายท่ีใกลจ้ะถึง และไม่สามารถหลีกเล่ียงให้พน้โดยวิธีอ่ืนใดได ้ 
                 กระท าตามค าส่ังเจ้าพนักงาน   มีหลกัเกณฑด์งัน้ี        (1)  เป็นค าสัง่ของเจา้พนกังาน       (2)  ค  าสัง่นัน่มิชอบดว้ยกฎหมาย 
 (3)  ผูก้ระท าเช่ือโดยสุจริตวา่มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  (4)  ผูก้ระท าไม่รู้วา่ค  าสัง่นัน่เป็นค าสัง่มิชอบดย้กฎหมาย 
                 โทษ  ป. อาญา  มาตรา  18    การลงโทษผู้กระท าความผดิ     คอืประหารชีวิต     จ าคกุ    กงัขัง     ปรับ     และ ริบทรัพย์สิน 
               มาตรา 19  ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้เอาไปยงิเสียให้ตาย    วนัท่ี 30 มกราคม 2544 ครม.มีมติ ให้ตรา พ.ร.บ.  แกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มี
สาระส าคญั  ดงัน้ี  ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้ด าเนินการด้วยวิธีฉีดสารพษิให้ตาย (มาตรา 2 แกไ้ขเพ่ิมมาตรา 19) 
              การเพิม่โทษ  ไม่ให้เพ่ิมถึงโทษประหารชีวิต จ  าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกเกิน 50 ปี 
               การลดโทษ   โทษประหารชีวิต  ลดหน่ึงในสาม เป็นจ าคุกตลอดชีวิต   ลดก่ึงหน่ึงเป็นจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก  25 ปี ถึง 50 ปี 
 โทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่นั้น ศาลจะก าหนดให้นอ้ยลงอีกก็ได ้ ถา้มีโทษปรับดว้ยให้ยกโทษจ าคุกเสีย คงให้ปรับอยา่งเดียว (ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ 
กกัขงัแทนวนัละ 70 บาท) การเพิม่ หรือลดโทษ ให้ศาลก าหนดโทษท่ีจะลงแก่จ าเลยก่อน  แลว้จึงเพ่ิม หรือลด 
                 การรอก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษแลว้ แต่รอการลงโทษไว ้ ให้ปล่อยตวัไปให้โอกาสกลบัตวัภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพิพากษา    การรอ
ก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ  เฉพาะกรณีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี   จ  าเลยไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน  ฯลฯ 
                การยกเว้นโทษ  คือการกระท าเป็นความผิด แต่กฎหมายยกเวน้โทษให้ เช่นคนวิกลจริต จิตบกพร่อง  ท าความผิดดว้ยความจ าเป็นอยูใ่นท่ีบงัคบั   
กระท าตามค าสัง่เจา้พนกังาน  หรือการกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์สามีกระท าต่อภริยา   เด็กอายไุม่เกิน 7 ปี ฯลฯ 
              ความผดิอนัยอมความได้   ความผิดบางประเภท ยอมความกนัได ้ และกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้วา่ “มาตรา…….ความผิดในหมวดน้ี เป็น
ความผิดอนัยอมความได”้  หรือ  เช่น ผูสื้บสนัดานลกัทรัพยผ์ูบุ้พการี    ผูบุ้พการีลกัทรัพยผ์ูสื้บสนัดาน  ฯลฯ 
                  เหตุบรรเทาโทษ   (ม. 78) เป็นอ านาจของศาลท่ีจะลดโทษแก่ผูก้ระท าความผิด ไดแ้ก่  -  ท  าผิดเพราะโฉดเขลาเบาปัญญา   -    ตกอยูใ่นความทุกข์
อยา่งสาหสั -   มีคุณความดีมาก่อน  -  รู้ส านึกผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น  -   ลุแก่โทษต่อเจา้พนกังาน   -  ให้ความรู้แก่ศาลในการพิจารณา
คดีท าความผิดเพราะบนัดาลโทสะ   ( ถูกข่มเหงอยา่งร้ายแรง ดว้ยเหตุอนัไม่เป็นธรรม)   (ม. 72 )  -   อายกุวา่ 14 ปี  แต่ไม่เกิน 17 ปี ศาลจะพิจารณาโทษ
หรือไม่ก็ได ้ -   อายกุวา่ 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (อาจลดมาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไว ้1/3    หรือ   ½   ก็ได ้  (ม. 76) ถ้ากระท าไปเกนิสมควรแก่เหตุ  ศาลจะ
ลงโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได ้
                    การร้องทุกข์  คือการท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีผูก้ระท าความผิดข้ึน จะรู้ตวัผูก้ระท าผิดหรือไม่ก็ตาม โดยการแจง้ต่อ
เจา้หนา้ท่ี และประสงคจ์ะให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บโทษ 
                       ค ากล่าวโทษ  คือการท่ีผูอ่ื้น ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย ไดก้ล่าวหาต่อเจา้หนา้ท่ีวา่มีการกระท าความผิดข้ึน จะรู้ ตวัผูก้ระท าผิดหรือไม่ก็ตาม 

***************** 



 
สรุปสาระส าคัญ  วิชา   00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น เทียบโอน CE ภาค 1/2559 

           1.  กฎหมายดว้ยเร่ืองแบบแผนความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม ท่ีมาหรือบ่อเกิดของกฎหมายท่ีมนุษยบ์ญัญติัข้ึ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร คือกฎหมายสิบสองโตะ๊ของจกัรพรรดิจสัติเนียนเป็นท่ีมาของระบบกฎหมาย CIVIL LAW  และบ่อเกิดท่ีไม่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  ยดึหลกัจารีตประเพณี คือระบบกฎหมาย COMMON LAW   

            2. กฎหมายสาขาเอกชน  ก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งเอกชนกบัเอกขนในฐานะเท่าเทียมกนั วา่ดว้ยเร่ืองสิทธิ  หนา้ท่ี ความ
เสียหาย และการชดใชค้วามเสีหาย  สาขามหาชน  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัเอกชนในฐานะรัฐมีอ านาจเหนือเอกชน   วา่ดว้ย
ความผิดและโทษ   
            3. สมยักรุงศรีอยธุยา  กฎหมายท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิฮินดู  คือพระธรรมศาสตร์   สมยัรัชกาลท่ี 1  พระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้า ฯ ประกาศใชก้ฎหมายตราสามดวง (ราชสีห์ - มหาดไทย คชสีห์ - กลาโหม บวัแกส้ - ต่างประเทศ)  สมยัรัชกาลท่ี  5  คนใน
บงัคบัต่างชาติท าผิดกฎหมาย ข้ึนศาลกงสุล  เป็นการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต   ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาของกฎหมายไทย คือ 
 กรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธ์ิ  (พระองคเ์จา้รพีพฒันศกัด์ิ)   7  สิงหาคม. วนั "รพ"ี 
              4. ประธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิตบิัญญัต ิ (พจิารณา พ.ร.บ. ฯลฯ) ประธานรัฐสภาคนแรกของไทยคือเจ้าพระยาธรรม
ศักดิ์มนตรี นายกรัฐมนตรีเป็น ประมุขฝ่ายบริหาร (มอี านาจตราพระราชก าหหนด)  นายกรัฐมนตรีคนแรกคือพระยามโนปกรณ์นิติ
ธาดา  ประธานศาลฎีกาเป็น ประมุขฝ่ายตุลาการ   
              5.  วนัท่ี 24 มิถุนายน 2475  คณะราษฎร์  ยดึอ านาจเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย    สมยั ร.  7   
(พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั)  ประกาศใช ้พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว  พ.ศ. 2475   รัฐธรรมนูญฉบบัแรก 
               6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2557  (ช่ัวคราว)     องคป์ระกอบส าคญั  มีดงัน้ี    (แม่น ้ า 5 สาย)          
                  (1) สภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ (สนช.- นายพรเพชร วชิิตชลชยั )  สมาชิกไม่เกิน  220 คน(แกไ้ข 250 คน) สญัชาติไทย อายไุม่
ต ่ากวา่ 40 ปี  ท าหนา้ท่ีรัฐสภา โปรดเกลา้แต่งตั้งตามท่ีคณะ คสช. ถวายค าแนะน า  ท าหนา้ท่ีรัฐสภา (สภาผูแ้ทนราษฎร  วฒิุสภา)  มี
อ านาจตราพระราชบญัญติั   แต่งตั้งถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งส าคญั ฯลฯ 
                   (2) คณะรัฐมนตรี  (ครม.- พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  ) อายไุม่ต ่ากวา่ 40 ปีโปรดเกลา้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหน่ึงคน และ
รัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่ เกิน 35 คน   ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า  ท าหนา้บริหารราชการแผน่ดิน ด าเนินการใหมี้การปฏิรูปดา้นต่าง 
ๆ  และสร้างความสามคัคี 
                   (3) สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ (สปช.) สมาชิกไม่เกิน  250 คน  อายไุม่ต ่ากวา่ 35 ปี  โปรดเกลา้แต่งตั้งตามท่ีคณะ คสช.ถวาย
ค าแนะน า  ท าหนา้ท่ีปฏิรูปประเทศ  12 ดา้น (เศรษฐกิจ  การเมือง    การศึกษา  ฯลฯ )  ใหค้วามเห็นชอบร่าง รธน. 
                   (4)  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.  - ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ ) จ านวน 36 คน อายไุม่ต ่ากวา่ 40 ปี จดัท าร่าง
รัฐธรนรมนูญ เสนอ  สปช. เพื่อพิจารณา    6 กย.58 สปช. ไม่รับร่าง ฯ  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่  (กรธ. - นายมีชยั  ฤชุพนัธ์ุ)  
ไดจ้ดัท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนเสร็จคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จดัมีการออกเสียงประชามติ (Referendum)  วนัท่ี 7 สิงหาคม 
2559  ใน 2 ประเดน็ คอื    
                ประเด็นท่ี 1  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช .... ทั้งฉบบั  (เห็นชอบ 61.35 %   ไม่เห็นชอบ 38.65  %) 
                ประเด็นท่ี 2  ประเด็นเพ่ิมเติม (ค าถามพว่ง) ในระหวา่ง 5 ปีแรก นบัแต่วนัท่ีมีรัฐสภาชุดแรกตาม รัฐธรรมนูญน้ี ใหท่ี้ประชุม
ร่วมกนัของรัฐสภาเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรั้บแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี”  (เห็นชอบ 58.07 %   ไม่
เห็นชอบ 41.93  %) 

     (5) คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)  พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  หวัหนา้คณะ 
                                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560   (ฉบับที ่20)       
    วนัท่ี   6  เมษายน 2560 พระราชพิธีประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                         รัฐสภา  ประกอบดว้ย      สภาผู้แทนราษฎร  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา มสีมาชิก  500  คน  จาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  จ านวน  350  คน  และจากบญัชีรายช่ือของพรรคการเมือง จ านวน 150  คน                  
                        วุฒิสภา  ประธานวฒิุสภาเป็นรองประธานรัฐสภา มสีมาชิก  200  คน  คน  มีสญัาติไทย  อายไุม่ต ่ากวา่ 40 ปีบริบูรณ์    



มาจากการเลือกกนัเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้    ความเช่ียวชาญ    ประสบการณ์    อาชีพ       (พลกิ หน้า 2) 
สรุปสาระส าคัญ  วิชา   00 6002 กฎหมายเบือ้งต้น เทียบโอน CE ภาค 1/2560    (หน้า 2) 

                        คณะรัฐมนตรี   พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบหา้คนมีสญัาติไทย  อายไุม่
ต ่ากวา่ 35 ปีบริบูรณ์  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบเป็นคณะรัมนตรี   
                       นายกรัฐมนตรีตอ้งแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงสภาผูแ้ทนราษฎรใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา   ๑๕๙ (เสนอช่ือจากส.ส.บญัชี
รายช่ือพรรคการเมืองท่ีส.ส.ไดรั้บเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 5 % ของ ส.ส. ทั้งหมด   ด ารงต าแหน่งรวมกนัแลว้เกินแปดปีมิได ้
                       ศาล   การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาลซ่ึงตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริย ์    ผูพ้ิพากษาและตุลาการยอ่มมีอิสระในการพจิารณาพิพากษาอรรถคดี   ประกอบดว้ย 
                          ศาลยุตธิรรม   การจดัตั้งศาล และเขตอ านาจศาลเป็นไปตามพระธรรมูญศาลยติุธรรม  ผูพ้ิพากษา มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลชั้นตน้  ทั้งคดี แพง่ และคดีอาญา  ในศาลจงัหวดั  คดีท่ียงัไม่ถึงท่ีสุดในศาลชั้นตน้  ก็จะด าเนินการต่อในชั้นอุทธรณ์  
และชั้นฏีกา  ประมุขสูงสุดของฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกา   
                         ศาลปกครอง ประกอบดว้ยศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน้   ตุลาการศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองอนัเน่ืองมาจากการใชอ้ านาจทางปกครองตากฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง 
                          ศาลทหาร  ตุลาการศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาล
ทหารและคดีอ่ืนทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
                           ศาลรัฐธูรรมนูญ  ประกอบดว้ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเกา้คนซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากผูพิ้พากษา
ศาลฎีกา  3  คน ตุลาการศาลปกครอง  2  คน  ผูเ้ช่ียวชาญสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาละ 1 คน  อยูใ่นต าแหน่ง  7  ปี   
               6. กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลคือ เทศบญัญติั     ทอ้งถ่ินอ่ืนเป็นขอ้บญัญติั  บุคลากรของราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ฝ่ายบริหารคือ นายก อบต. อบจ.  นายกเมืองพทัยา  นายกเทศมนตรี  ผูว้า่ ฯ  กทม   ฝ่ายนิติบญัญติั คือประธานสภา และ
สมาชิก  กทม. อบจ. อบต.  เมืองพทัยา และเทศบาล  ทั้งหมดเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน                                                       
                7.  สภาพบุคคลธรรมดาเร่ิมข้ึนเม่ือคลอด และอยูร่อดเป็นทารก  บรรลุนิติภาวะเม่ืออาย ุ20 ปีบริบูรณ์ หรือสมรสถูกตอ้งตาม
กฎหมาน (ชาย-หญิงอายไุม่ต่กวา่ 15 ปี หรือศาลอนุญาต)   ผูห้ยอ่นความสามารถ จบัคู่กบัผูป้กครองดูแลดงัน้ี   ผูเ้ยาว ์ -  ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม,  ผูไ้ร้ความสามารถ - ผูอ้นุบาล  ผูเ้สมือนไร้ความสามารถ   - ผูพ้ิทกัษ ์     ส้ินสุดลงเม่ือตาย   เพราะส้ินลมหายใจ   ทายาทใชใ้บ
มรณบัตรเป็นหลกัฐานในการรับมรดก   สาบสูญถือวา่ตาย   ร้องขอใหศ้าลมีค าส่ังศาลวา่ สาบสูญ ตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
                8. นิตกิรรม คือบ่อเกดิแห่งหนี ้ จากความสมคัรใจ ของบุคคลสองฝ่ายข้ึนไป  คือสญัญา   (โมฆะ  นิติกรรมท่ีสูญเปล่ามาแต่
ตน้  ไม่มีความผกูพนัทางกฎหมายใด  ๆ    โมฆยีะ  สมบูรณ์ใชไ้ด ้จนกวา่จะถูกบอกลา้ง ถา้ไม่บอกลา้งถือวา่ใหส้ตัยาบนั)      
                    นิตเิหต ุ  หน้ีเกิดโดยไม่สมคัรใจ  เช่นการเสียภาษีอากร   เป็นบ่อเกิดตามกฎหมาย    จงใจหรือประมาทเลินเล่อท าใหผู้อ่ื้น
เสียหาย เป็นละเมดิ  ท าการงานใหผู้อ่ื้นโดยเขาไม่ไดว้า่ขานวานใช ้ เป็นจดัการงานนอกส่ัง ไดท้รัพยสิ์นไม่มีท่ีมา เป็นลาภมคิวรได้ 
                  9. หน้ีระงบัลงไดโ้ดยการช าระหน้ี  . การปลดหน้ี    การหกักลบลบหน้ี   แปลงหน้ีใหม่   และหน้ีเกล่ือนกลืนกนั      
                 10.  ดอกผลธรรมดา เกิดจากธรรมชาติ  เช่นผลไม ้ ลูกสตัว ์ยางพารา  ดอกผลนิตินยั เกิดจากผลประโยชน์ทางธุรกิจ  เช่น 
ดอกเบ้ีย ก าไร เงินปันผล 
                11   ทรัพยสิ์นของผูต้ายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท    ทายาทโดยธรรม มีหกล าดบั (ม.1629)     และ  ผู้รับพนิัยกรรม    แบบ
พินยักรรมมี  5 แบบ    เช่นแบบธรรมดา  แบบเขียนดว้ยลายมือตวัเองทั้งฉบบั แบบเอกสารฝ่ายเมือง ฯลฯ 
                12.    การกระท าทีไ่ม่มคีวามผดิทางอาญา   คือการกระท าท่ีขาดเจตนา (เจตนาประสงคผ์ล  หรือเจตนาเลง็เห็นผล ) หรือการ
กระท าโดยการป้องกนัสิทธิตนเองหรือผู้อืน่พอสมควรแก่เหตุ   นอกนั้นการกระท าทั้งหมดเป็นความผดิ  แยกเป็น   
                            1) ความผดิทีต้่องรับโทษเตม็ที ่  เช่นฆ่าคนโดยเจตนา  ไตร่ตรองไว้ก่อน      
                            2) ความผดิทีไ่ด้รับการยกเว้นโทษ เช่นสามีภรรยาลกัทรัพยก์นัและกนั   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 7  ปีบริบูรณ์      
                            3)  ความผดิทีม่เีหตุบรรเทาโทษ  เชนท าผิดเพราะบนัดาลโทษะ      ความผดิอนัยอมความได้  เช่นผูสื้บสนัดาน (ลูก 
หลาน เหลน ล่ือ)  ลกัทรัพย ์ผูบุ้พการี  (บิดา มาดา ปู่ ยา่ ตา ยาย ทวด)   
                            4)  ความผดิลหุโทษ    จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 



************************ 

 
 


