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1. แบ่งเป็ นหน่วยการเรี ยน 15 หน่วยการเรี ยน หน่วย ละ 3 ชัว่ โมง ดังนี้
หน่วยที่ 1 ลักษณะ บ่อเกิด ระบบ และสาขาของกฎหมาย หน่วยที่ 2 ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายไทย
หน่วยที่ 3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitution)
หน่วยที่ 4 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ต่อ)
หน่วยที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หน่วยที่ 6 ศักดิ์หรื อลาดับชั้นของกฎหมาน
หน่วยที่ 7 ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิสน
หน่วยที่ 8 บุคคล
หน่วยที่ 9 ความสามารถของบุคคลธรรมดา
หน่วยที่ 10 ทรัพย์สิน
หน่วยที่ 11 หนี้
หน่วยที่ 12 นิติกรรม สัญญา
หน่วยที่ 13 ครอบครัว
หน่วยที่ 14 มรดก
หน่วยที่ 15 อาญาเบื้องต้น ความผิด โทษ
2. สรุ ปเนื้อหาวิชา
3. นักศึกษาสอบ CE มีการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ครั้งเดียว
หลักกฎหมายใช้อา้ งอิง 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ชัว่ คราว)
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
4. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป อาจารย์หยุด แสงอุทยั
การประเมินผล
คะแนนเต็ม 100 คะแนน) คะแนน 80 – 100 ระดับ A คะแนน 75 – 79 ระดับ B+ คะแนน 65 – 74 ระดับ B
คะแนน 55 – 64 ระดับ C+ คะแนน 40 – 54 ระดับ C คะแนน 30 – 39 ระดับ D+
คะแนน 20 – 29 ระดับ D คะแนน 0 – 19 ระดับ F
อาจารย์ ประวิทย์ ชุมสวัสดิ์
16 สิงหาคม 2560
หมายเลขโทรศัพท์ ให้ คาปรึกษา Tel. 084 0441390

หน่ วยที่ 1
กฎหมายเบือ้ งต้ น
ความหมายกฎหมาย เกิดจากแนวคิดแบบธรรมชาติ แบบบ้านเมือง และแบบผูร้ ู ้หรื อเมธี
กฎหมายคือ ระเบียบแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
.
ลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายตามเนือ้ ความ ได้แก่
กฎหมายตามแบบพิธี ได้แก่
1) ต้องเป็ นข้อบังคับของรัฐาธิปัตย์ (ผูม้ ีอานาจในการปกครอง)
1) พระราชบัญญัติ
2) พระราชกาหนด
2) ข้อบังคับกาหนดการกระทา หรื องดเว้นการกระทา
3) พระราชกฤษฎีกา
4) กฎกระทรวง
3) ข้อบังคับกาหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
5) เทศบัญญัติ
4) ข้อบังคับนั้นมีสภาพบังคับ (Sanction) ผูฝ้ ่ าฝื นต้องได้รับผลร้าย คือถูกลงโทษ 6) ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
ทีม่ าหรือบ่ อเกิดของกฎหมาย (Source of Law)
1. บ่ อเกิดของกฎหมายทีไ่ ม่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ได้แก่กฎหมายจารี ตประเพณี
1.1 จารี ตประเพณี คือสิ่ งที่สงั คมมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติได้ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มานมนาน
1.2 คาพิพากษาบรรทัดฐานของศาล
1.3 หลักกฎหมายทัว่ ไป มีอยู่ 2 ประการ คือ
1.3.1 สุภาษิตกฎหมายที่เขียนเป็ นภาษาลาตินเป็ นหลักกฎหมายทัว่ ไป เช่นสุภาษิตกฎหมายที่วา่ “ผูซ้ ้ือต้องระวัง”
1.3.2 หลักกฎหมายทัว่ ไป เช่นหลักกรรมสิ ทธิ์ที่วา่ “ผู้รับโอนไม่ มสี ิทธิดกี ว่ าผู้โอน”
2. บ่ อเกิดของกฎหมายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ได้แก่กฎหมายที่มนุษย์บญั ญัติข้ ึนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระบบกฎหมาย
1. ระบบ Common Law คือกฎหมายจารี ตประเพณี ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีความเป็ นมาจากกฎหมายของพวก
แองโกลแซกซอน (บรรพบุรุษของอังกฤษ) ประเทศที่ใช้ระบบนี้คืออังกฤษ และประเทศในเครื อจักรภพอังกฤษบางประเทศ เช่น
ออสเตรเลีย
2. ระบบ Civil Law คือระบบประมวลกฎหมาย เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หมายความว่า กฎหมายที่ได้บญั ญัติข้ ึนโดย
รวบรวมบทบัญญัติเรื่ องเดียวกันที่กระจัดกระจายกันอยูเ่ อามาปรับปรุ งให้เป็ นหมวดหมู่ เยอรมันจัดทาประมวลกฎหมายสาเร็ จ โดย
ใช้ระบบโรมันและเยอรมันเป็ นประมวลกฎหมาย มีประวัติความเป็ นมาจากระบบกฎหมายโรมันของจักรพรรดิ Justinien ประเทศ
ทีใ่ ช้ ระบบนีค้ อื เยอรมัน และกลุ่มทวีปภาคพืน้ ยุโรปทั้งหมด ในเอเชียคือญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย ฯลฯ
3. ระบบสังคมนิยม (Socialist Law) คือระบบกฎหมายที่ใช้ในประเทศสังคมนิยมหรื อระบบคอมมิวนิสต์ เช่นจีน
เกาหลีเหนือ เวียตนาม ลาว ฯลฯ
4. ระบบกฎหมายศาสนา (Religion Law) คือระบบกฎหมายที่ยดึ เอาหลักคาสอนตามคัมภีร์ในศาสนา เช่นกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง สี่ จงั หวัดภาคใต้ของไทยใช้ระบบกฎหมายอิสลามลักษณะ ครอบครัว และมรดก
ประเภทหรือสาขากฎหมาย
1. กฎหมายสาขาเอกชน ได้แก่กฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกัน ว่ า
ด้ วยเรื่องสิทธิและหน้ าที่ (หนี)้ ความเสียหายและการชดใช้ ความเสียหาย
2. กฎหมายสาขามหาชน ได้แก่กฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐกับราษฎร ในฐานะที่รัฐมี
อานาจเหนือเอกชน ว่ าด้ วยความผิดและโทษ โทษทางอาญาคือ ประหารชีวติ จาคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์ สิน
3. กฎหมายระหว่ างประเทศ แยกเป็ นแผนกคดีบุคคล แผนกคดีเมือง และแผนกคดีอาญา
เนีอ้ หาของกฎหมาย
กฎหมายสารบัญญัติ คือกฎหมายที่บญั ญัติหลักที่เป็ นสาระสาคัญไว้ เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ฯลฯ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือกฎหมายที่บญ
ั ญัติวธิ ีการพิจารณาคดี เช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฯลฯ

หน่ วยที่ 2
ประวัติความเป็ นมาของกฎหมายไทย
1. สมัยกรุงสุ โขทัย ราชวงศ์พระร่ วง (พ.ศ.1792 – 1911) ศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหงหลักที่ 1 ดัดแปลงจากอักษรขอม
จารึ กเมื่อประมาณ พ.ศ.1826 ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2473 ถือว่าเป็ นธรรมนูญการปกครองฉบับแรกของไทย มีขอ้ ความว่าด้วยเรื่ องภาษี
(เจ้ามืองบ่เอาจะกอบ) มีหลักประกันสิ ทธิและเสรี ภาพของราษฎร บางส่วนเรี ยกว่า “กฎหมาย 4 บท” เกี่ยวกับเรื่ องมรดก ที่ดิน วิธี
พิจารณา และการร้องทุกข์
2. สมัยกรุงศรีอยุธยา มีกษัตริ ยค์ รองราชย์ 5 ราชวงศ์ พ.ศ. 1893 – 2310) พระเจ้าอู่ทอง สร้างเมืองหลวงเมื่อ พ.ศ. 1893
ได้รับอิทธิพลจากลัทธิฮินดู โดยผ่านวัฒนธรรมของขอม กษัตริ ยถ์ ือเป็ นสมมิเทพ กฎหมายที่ใช้ในการปกครองได้แก่
1) พระธรรมศาสตร์ เป็ นคัมภีร์จากอินเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎร เปลีย่ นจากพ่อปกครองลูกในสมัย
สุโขทัย เป็ นกษัตริ ย์เป็ นเจ้ าเหนือหัวปกครองไพร่ฟ้าด้ วยความยุติธรรม เป็ นปกาศิตจากสวรรค์
2) พระราชศาสตร์ เป็ นกฎหมายที่พระมหากษัตริ ยท์ รงตราขึ้นจากการวินิจฉัยอรรถคดีต่าง ๆ
3. สมัยกรุ งธนบุรี กรุงศรี อยุธยาเสียกรุงแก่พม่า พ.ศ. 2310 สมัยพระเจ้ าเอกทัศ พระเจ้ าตากสินมหาราชกอบกู้ได้ ในปี
เดียว ย้ ายเมืองหลวงมาตังที
้ ่ธนบุรี ครองราชย์ 15 ปี ด้ านการเมื่อง การปกครอง กฎหมายยึดตามแบบกรุงศรี อยุธยา
4. สมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตย์ศกึ ปราบดาภิเศกเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ตังราชวงศ์
้
จกั รี
1) รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ประกาศใช้ กฎหมายตราสามดวง คือตราราชสีห์
(มหาดไทย) ตราคชสีห์ (กลาโหม) และตราบัวแก้ ว (ต่างประเทศ)
2) รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ มีการสอน “วิชาธรรมศาสตร์ ” โดยนาเอาหลักเกณฑ์มา
จาก Jurisprudence ของอังกฤษมาใช้ เสมือนว่ากฎหมายอังกฤษเป็ นกฎหมายไทย โดยเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(พระองค์เจ้ ารพีพฒ
ั นศักดิ์) ทรงตังโรงเรี
้
ยนกฎหมายในกระทรวงยุติธรรม และทรงสอนด้ วยพระองค์เอง
ในสมัยนั้น ประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่ตกเป็ นอาณานิคมของมหาอานาจตะวันตก ประเทศไทยไม่เป็ นอาณานิคมของ
ใคร แต่มีศาลกงสุลซึ่งคนในบังคับต่างประเทศทาผิดกฎหมายไม่ข้ ึนศาลไทย ต้องฟ้ องร้องยังศาลกงสุล ถือเป็ นการเสี ยสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต ประเทศญี่ปุ่นเคยมีศาลกงศุลอย่างเดียวกับประเทศไทย ได้เจรจาเลิกศาลกงศุลกับต่างประเทศเป็ นผลสาเร็ จ เพราะได้
เปลี่ยนมาใช้ระบบประมวลกฎหมาย และจัดระเบียบศาลยุติธรรมเสี ยใหม่ เหตุผลปรากฏชัดในพระราชปรารภของกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452) ว่า ประสงค์จะเจริ ญรอยตามประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาใช้ประมวลกฎหมายแล้วก็ได้รับเอกราช
ในทางศาลกลับคืนมา
3) รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข ตั้งแต่วนั ที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎร์ (เป็ นวันชาติไทย จนถึง วันที่ 5 ธันวาคม
2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้เปลี่ยนเป็ นวันชาติไทยใหม่) วันที่ 27 มิถุนายน 2475 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 เมื่อ และประกาศใช้ฉบับถาวร เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2475
สาเหตุแห่ งการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
1. ผูป้ กครองคือกษัตริ ย ์ หรื อจักรพรรดิบางยุคบางสมัยในบางประเทศปกครองทารุ ณโหดร้ายที่เรี ยกกันว่าเป็ นทรราชย์
2. นักปรัชญาตะวันตกได้เขียนเกี่ยวลัทธิการเมือง การปกครอง สิ ทธิ ต่าง ๆที่ประชาชนจะพึงมีพึงได้
3. การปฏิวตั ิใหญ่ในฝรั่งเศส สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 1789 (พ.ศ. 2332)
4. นักเขียน Thomas Moore ได้เขียนเมืองในอุดมการอันมีชื่อเสี ยงคือ UTOPIA พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทรงพระ
ราชนิพนธ์ทฤษฎีเมืองแบบใหม่ คือ “ดุสิตธานี ”
5. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็ นหลักในการปกครองประเทศ
ให้แก่ประชาชน
6. นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาในประเทศตะวันตก ได้รับอุดมการทางการเมืองใหม่ ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
7. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลก กระทบถึงประเทศไทยด้วย ทรงมีพระราชประสงค์จะแก้ปัญหา เศรษฐกิจโดยการ
ปลดข้าราชการคออก ยังความไม่พอใจในในหมู่ขา้ ราชการ รัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษีจากประชาชน อาทิ ภาษีโรงเรื อน ภาษีที่ดินจากราษฎรจาก
สาเหตุดงั กล่าว จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หน่ วยที่ 3
กฎหมายรั ฐธรรมนูญ (Constitution)
ประเทศอังกฤษ สมัยพระเจ้าจอห์น ทรงลงพระปรมาภิไธยในตราสารฉบับหนึ่ง คือมหาบัตรแม็กญาการ์ตา (Magna
Carta) หรื อ The Great Charter เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 (พ.ศ.1758) สมัยพระเจ้าจอห์
นับเป็ นครั้งแรกที่ชนชาวอังกฤษได้รับความคุม้ ครองตามหลักกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) ไม่เป็ นอาณานิคมของอังกฤษอีกต่อไป
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1776 (พ.ศ. 2319) 4 กรกฎาคม เป็ นวันชาติของอเมริ กา
ประเทศฝรั่งเศส เกิดการปฏิวตั ิใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 1789 (พ.ศ. 2332) ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เนื่องจากมี
การเรี ยกร้องเกี่ยวกับเสรี ภาพ (Liberty) สมภาพ (Equality) และภราดรภาพ (Fratternity) 14 กรกฎาคม เป็ นวันชาติฝรั่งเศส
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นประเทศที่มีพระมหากษัตริ ยอ์ ยูภ่ ายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วนั ที่ 24 มิถุนายน
2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ( 24 มิถุนายน 2475 เคยเป็ นวันชาติไทยจนถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2500
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้เปลี่ยนเป็ นวันชาติไทยใหม่))
รัชกาลที่ 7 (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข โดยคณะราษฎร์ ตั้งแต่วนั ที่ 24 มิถุนายน 2475 (เป็ นวันชาติไทยในอดีต) ได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาถึงปั จจุบนั 19 ฉบับ มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นดังนี้
วันที่ 27 มิถุนายน 2475 ประกาศใช้พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. 2475 (รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1)
วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 (ฉบับถาวร)
วันที่ 6 ต.ค. 2482 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 แก้ไขครั้งที่ 1 : เปลีย่ นนามประเทศสยามเป็ นไทย
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้นากาลังทหารเข้ายึดอานาจโค่นล้มจอมพล ป. พิบูลสงคราม ๆ
ได้ล้ ีภยั ไปต่างประเทศ ถึงแก่อสัญกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2506
วันที่ 14 ตุลาคม 2516 วันมหาวิปโยค นักศึกษา ประชาชนเรี ยกร้องให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ปฎิวตั ิโดยประชาชน)
จอมพลถนอม กิตติขจรต้องไปต่างประเทศ โปรดเกล้า ฯให้อาจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์เป็ นนายกรัฐมนตรี
วันที่ 6 ตุลาคม 2519 เกิดความขัดแย้ งทางการเมืองซ้ าย – ขวา พลเรื อเอกสงัด ชะลออยู่ ปฏิรูป ยึดอานาจรัฐบาล
ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช โปรดเกล้า ฯให้อาจารย์ธานินทร์ ไกรวิเชียร เป็ นนายกรัฐมนตรี
เหตุการณ์ “พฤษภาคมทมิฬ 2535” ได้มีการเคลื่อนไหวเรี ยกร้องให้นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภาต้องมาจากการ
เลือกตั้ง พลเอกสุจินดา คราประยูร ต้องลาออก โปรดเกล้า ฯให้นายอานันท์ ปั นยารชุน เป็ นนายกรัฐมนตรี
วันที่ 11 ตุาคม 2540 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ฉบับที่ 16 พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เป็ น
นายกรัฐมนตรี (25 พย. 39 – 9 พย 40) นายชวน หลีกภัย (9 พย.2540 - 9 ก.พ. 2544) ร.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ( 9 ก.พ.2544 – 19กย.49)
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และ 2548 พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งเป็ นรัฐบาล กลุ่มเสื้อเหลืองต่อต้านรัฐบาล ออกมา
ชุนุมรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องสลายการชุมนุม บ้านเมื่องก็ยงั สับสนวุน่ วาย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลินยึดอานาจตั้งคณะ
ปฏิรูปการปกครอง ฯ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับชัว่ คราว) 1 ตค. 2549 โปรดเกล้า ฯให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็ นนายก ฯ
24 สิงหาคม 2550 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พรรคประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือกตั้ง
ปี 2550 และต่อมาศาลพิพากษาให้การเลือกตั้ง เป็ นโมฆะ พรรคไทยรักไทยถูกยุบ (ต่อมาตั้งพรรคเพื่อไทยแทน)
เหตุการณ์ “พฤษภาคมทมิฬ 2553” นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็ นนายกรัฐมนตรี กลุ่มเสื้อแดง
(นปช) ออกมาชุมนุมเรี ยกร้องให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็ นนายกรัฐมนตรี ต้องการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับนิรโทษกรรม และที่มาของวุฒิสมาชิกจนเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุ นแรง จน น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ประกาศยุบสภา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (เวลา 16.30 น) คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ยึดอานาจการปกครอง เนื่องจากเกิด
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยกลุ่ม กปปส. นาโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชุมนุมเรี ยกร้องให้ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง กลุ่ม
คนเสื้ อแดงออกมาชุมนุมต่อต้านกลุ่ม กปปส. เกิดความขัดแย้งใช้ความรุ นแรงประทุษร้ายกันและกัน จนบาดเจ็บล้มตายจานวนหนึ่

หน่ วยที่ 4
กฎหมายรั ฐธรรมนูญ (ต่ อ)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นาโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ชัว่ คราว) ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังคงใช้บงั คับในบางหมวด
เช่นเกี่ยวพระมหากษัตรย์ สิ ทธิหน้าที่ของประชาชน ฯลฯ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับที1่ 9 ฉบับชั่วคราว) องค์ประกอบคือแม่น้ า 5 สาย (ดร.วิษณุ
เครื องาม รอง นายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย) ประกอบด้วย
1. สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่ งชาติ (สนช.) สมาชิกไม่เกิน 220 คน สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี ทาหน้าที่รัฐสภา โปรดเกล้า
แต่งตั้งตามที่คณะคสช. ถวายคาแนะนา ทาหน้าที่สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา (ประธาน - นายพรเพชร วิชิตชลชัย)
2. คณะรัฐมนตรี (ครม.) อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี หนึ่งคน และรัฐมนตรี อื่นอีกไม่ เกิน 35 คน
ตามที่นายกรัฐมนตรี ถวายคาแนะนา ทาหน้าบริ หารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และสร้างความสามัคคี
3. สภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) สมาชิกไม่เกิน 250 คน อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี โปรดเกล้าแต่งตั้งตามที่คณะ คสช.ถวาย
คาแนะนา ทาหน้าที่ปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน (การเมือง การบริ หารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครอง
ท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุข สื่ อสารมวลชน สังคม และอื่น ๆ ) (ประธาน - นายเทียนฉาย กีรนันทน์)
4. คณะกรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนูญ จานวน 36 คน อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี จัดทาร่ าง รธน. เสนอ สปช. เพื่อพิจารณา
(ประธาน – นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
วันที่ 6 กันยายน 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติไม่รับร่ างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน 135 เสี ยง เห็นชอบ 105 เสี ยง และงด
ออกเสี ยง 7 คน เป็ นผลให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ คณะกรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แทน สปช. และ กมธ.
กรรมการร่ างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดใหม่ (ประธาน - นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์) ได้จดั ทาร่ างรัฐธรรมนูญใหม่จนเสร็ จ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กาหนดให้มีการออกเสี ยงประชามติ (Referendum) ร่ างรัฐธรรมนูญพร้อมกันทัว่ ประเทศใน วันที่ 7
สิ งหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 นาฬิกา 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ให้ความเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบ ร่ างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ (เห็นชอบ
61.35 % ไม่เห็นชอบ 38.65 %)
ประเด็นที่ 2 ให้ความเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติม (คาถามพ่วง) ของสภา นิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ถามว่า
“ท่านเห็นชอบหรื อไม่วา่ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า
ในระหว่าง 5 ปี แรก นับแต่วนั ที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม รัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่ วมกันของรัฐสภาเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็ น นายกรัฐมนตรี ” (เห็นชอบ 58.07 % ไม่เห็นชอบ 41.93 %)
5. คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี )
ในระหว่างที่ยงั ไม่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ฉบับที่ 20) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557
(ชัว่ คราว) มาตรา 44 ให้อานาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติสงั่ การ ระงับ
ยับยั้ง หรื อกระทาการใด ๆ ที่มีผลในทางนิติบญั ญัติ บริ หารหรื อทางตุลาการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ส่งเสริ มความ
สามัคคีสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรื อเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทาอันเป็ นการบ่อนทาลายความสงบเรี ยบร้อยหรื อความ
มัน่ คงแห่งชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ ไม่วา่ เป็ นการกระทาในหรื อนอกราชอาณาจักร และให้ถือว่าคาสัง่ หรื อการกระทา
รวมทั้งการปฏิบตั ตามคาสัง่ ดังกล่าว เป็ นคาสัง่ หรื อการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้เป็ นที่สุด เมื่อได้ดาเนินการแล้วให้รายงาน
ต่อประธานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี โดยเร็ ว
จากคาสัง่ ตามมาตรา 44 ได้มีการจัดระเบียบสังคมในด้านต่าง ๆ เช่นเรี ยกคืนพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ผมู ้ ีอิทธิพล
เข้าบุกรุ กเป็ นประโยชน์ส่วนตน จัดระเบียบการจราจร วินรถจักรยานยนต์ วินรถตู ้ ปั ญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เช่นการค้ามนุษย์ ฯ
ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้มีคาสัง่ ให้คดีบางคดีไม่ตอ้ งขึ้นศาลทหาร ให้ข้ ึนศาลยุติธรรมตามปกติ

หน่ วยที่ 5
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 20)
วันที่ 6 เมษายน 2560 พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (มาตรา 79 – 157) ประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นประธานรัฐสภา มีสมาชิก 500 คน จากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต จานวน 350 คน และจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จานวน 150 คน มีสัญาติไทย อายุไม่ต่ากว่า
25 ปี บริ บูรณ์ สังกัดพรรคการเมืองเดียวไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน (มาตรา 97) สมาชิกแบบแบ่งเขตต้องมีชื่อในจังหวัดที่รับ
เลือกตั้ง หรื อเคยศึกษาหริ อทางานในหน่วยานของรัไม่นอ้ ยกว่หา้ ปี และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 98
วุฒิสภา ประธานวุฒิสภาเป็ นรองประธานรัฐสภา มีสมาชิก 200 คน คน มีสัญาติไทย อายุไม่ต่ากว่า
40 ปี บริ บูรณ์ มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่ งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรื อ
ประโยชน์ร่วมกัน หรื อทางาน หรื อเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่ม ต้องแบ่งใน
ลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่ งมีสิทธิ สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูใ่ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158 - 187) พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อื่นอีกไม่
เกินสามสิ บห้าคนมีสัญาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี บริ บูรณ์ สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ประกอบเป็ นคณะรัมนตรี มีหน้าที่บริ หารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่ วมกัน
นายกรัฐมนตรี ตอ้ งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่ งสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ (เสนอชื่อ
จากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ส.ส.ได้รับเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 5 % ของ ส.ส. ทั้งหมด
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี จะดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปี มิได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันหรื อไม่ แต่มิให้นบั รวมระยะเวลาในระหว่างที่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตาแหน่ง
ศาล ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (มาตรา 228 – ) การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็ นอานาจของศาลซึ่งต้อง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริ ย ์
ผูพ้ ิพากษาและตุลาการย่อมมีอิฃสรในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้
เป็ นไปโดยรวดเร็ ว เป็ นธรรมและปราศจากอคติท้ งั ปวง ประกอบด้วย
ศาลยุติธรรม การจัดตั้งศาล และเขตอานาจศาลเป็ นไปตามพระธรรมูญศาลยุติธรรม ผูพ้ ิพากษา มี
อานาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ทั้งคดี แพ่ง และคดีอาญา ในศาลจังหวัด และศาลที่พิจารณาคดีเฉพาะทาง
เช่น ศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลแรงงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และศาลแขวงพิจารณาคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน
300,000 บาท คดีอาญามีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี คดีที่ยงั ไม่ถึงที่สุดในศาลชั้นต้น ก็จะดาเนินการต่อในชั้นอุทธรณ์
และชั้นฏีกา ประมุขสู งสุ ดของฝ่ ายตุลาการคือประธานศาลฎีกา
ศาลปกครองประกอบด้วยศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตากฎหมายหรื อเนื่องมาจากการดาเนินกิจการทางปกครอง
ศาลทหาร ตุลาการศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผกู ้ ระทาความผิดเป็ นบุคคลซึ่งอยูใ่ นอานาจศาล
ทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ศาลรัฐธูรรมนูญ ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งจากผูพ้ ิพากษา
ศาลฎีกา 3 คน ตุลาการศาลปกครอง 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาละ 1 คน อยูใ่ นตาแหน่ง 7 ปี มีอานาจ
หน้าที่วนิ ิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรื อปั ญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐ
มนตรัหรื อองค์กรอิสระ

หน่ วยที่ 6

ศักด์ หรือลาดับชั้นของกฎหมาย
การจัดทากฎหมาย
ศักด์ หรือลาดับชั้นของกฎหมาย คือระดับความสาคัญของกฎหมายแบ่งได้ 2 ระดับคือกฎหมายแม่ บท และ
กฎหมายลูกบท กฎหมายลาดับรองจะตราให้ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายหลักคือกฎหมายแม่บทไม่ได้ เรี ยงตามลาดับความสาคัญดังนี้
1. รัฐธรรมนูญ เป็ นกฎหมายสูงสุด ว่าหลักสาคัญของรัฐ คือดินแดน ประชาชน และอธิปไตย ผูม้ ีอานาจตราคือรัฐาธิปัตย์
2. พระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ ฯ 2560
2.1 ร่ างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ. ทัว่ ไป และเกี่ยวด้วยการเงิน)ให้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร เสนอโดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ านวนไม่ น้อยกว่ายีส่ ิ บคน
(๓) ผูม้ ีสีทธิเลือกตั้งจาานวนไม่ น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิ ทธิและเสรี ภาพของปวง
ชนชาวไทย หริ อหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณี ที่ร่างพระราชบัญญัติที่มีผเู ้ สนอตาม (๒) หรื อ (๓) เป็ นร่ างพระราชบัญญัตเกี่ยวด้วย การเงิน จะเสนอได้ก็
ต่อเมื่อมีคารับรองของนายก รัฐมนตรี
2.2 ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มี 10 พ.ร.บ. ได้แก่ (๑) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๒) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (๓) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๔) ว่าด้วยพรรคการเมือง (๕) ว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน (๖) ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต (๗) ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (๘)ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ (๙) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง ทางการเมือง (๑o) ว่าคณะกรรมการสิ ทธิมนุษญชนแห่งชาติ
ผูเ้ สนอได้แก่ (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของ ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรื อองค์กรอิสระที่ เกี่ยวข้อง (๒)
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
ร่ างพระราชบัญญัติ ให้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร เพื่อพิจารณาตามวาระ
- วาระที่ 1 รับหลักการ ถือเสี ยงข้างมากของแต่ละสภา ตั้งกรรมาธิการแปรญัตติ ถ้าไม่รับก็ตกไ ป
- วาระที่ 2 กรรมาธิการแปรญัตติ พิจารณาเรี ยงมาตรา
- วาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบ
เมื่อสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ และลงมติเห็นชอบ แล้ว ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่ างพระราช
บัญญัติน้ นั ต่อวุฒิสภา ๆ ต้องพิจารณาร่ าง พระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็ จภายในหกสิ บวัน (การเงิน 30 วัน)
ร่ าง พ.ร.บ.ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน 20 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับร่ าง พ.ร.บ.นั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับเป็ นกฎหมายได้ (ม.81 ภายใต้มาตรา 145 รัฐธรรมนูญฯ 2560)
3. พระราชกาหนด คือกฎหมายที่ตราโดยฝ่ ายบริ หาร คือคณะรัฐมนตรี ในกรณี เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อป้ องปั ดภัยพิบตั ิสาธารณะ และต้อง
เป็ นกรณี ฉุกเฉิ น มีความจาเป็ นรี บด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ (ม. 172) พระราชกาหนดที่ประกาศใช้แล้ว คณะรัฐมนตรี เสนอรัฐสภา
อนุมตั ิให้เป็ นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าไม่อนุมตั ิก็เป็ นอันตกไป แต่ไม่กระทบกิจการที่กระทาไประหว่างใช้พระราชกาหนดนั้น
4. พระราชกฤษฏีกา (ม.175) คือกฎหมายที่ตราโดยพระมหากษัตริ ย ์ ทางคณะรัฐมนตรี คือฝ่ ายบริ หารเป็ นผูเ้ สนอร่ างพระ
ราชกฤษฎีกา โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายแม่บท เช่นการเปิ ด / ปิ ดสมัยประชุมรัฐสภาให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
5. กฎกระทรวง เป็ นกฎหมายที่ตราโดยรัฐมนตรี เจ้ากระทรวง โดยอาศัยกฎหมายแม่บท เช่นพระราชบัญญัติต่าง ๆ
จะต้องกาหนดให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเป็ นผูร้ ักษาการ และมีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ นั ๆ
6. ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ที่ผมู ้ ีอานาจออกได้ตามกฎหมายแม่บท
7. กฎหมายท้ องถิ่น คือกฎหมายที่ตราโดยสภาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการปกครองท้องถิ่น

หน่ วยที่ 7
การบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
1. ส่ วนกลาง ประกอบด้วย สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง (รัฐมนตรี ) กรม (อธิบดี)สานักงานคณะกรรมการ
(เลขาธิการ)
2. ส่ วนภูมภิ าค ประกอบด้วย จังหวัด (ผูว้ า่ ราชการจังหวัด) อาเภอ (นายอาเภอ) กิ่งอาเภอ (ปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ง
อาเภอ) ตาบล (กานัน) หมู่บา้ น (ผูใ้ หญ่บา้ น)
3. ส่ วนท้ องถิ่น เป็ นนโยบายของรัฐที่จะให้ประชาชนมีอิสระในการปกครองตนเอง มีอานาจในการกาหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด
14 มาตรา 281 – 290
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มีอานาจหน้าที่บริ หารจัดการ จัดทาบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ราชการส่ วน
ท้ องถิ่น
เทศบาล

องค์ การ
บริหารส่ วน
จังหวัด

องค์ การ
บริหารส่ วน
ตาบล

กรุงเทพมหา
นคร

เมืองพัทยา

ตารางการปกครองส่ วนท้ องถิ่น
สภาท้ องถิ่น (ฝ่ ายนิตบิ ัญญัต)ิ
กฎหมายท้ องถิ่น
ประธานสภา เลือกกันเองจากสมาชิก
สภาเทศบาลตาบล สมาชิก 12 คน
เทศบัญญัติ
สภาเทศบาลเมือง ประชากร 10,000
ผูเ้ สนอ 1.นายก ฯ 2. สท.
คน สมาชิก 18 คน
3..ผูม้ ีสิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ
สภาเทศบาลนคร ประชากร 50,000
ผูพ้ ิจารณา ผูว้ า่ ราชการ จว.
สมาชิก 24 คน
ผูล้ งนาม นายกเทศมนตรี
สภา อบจ.
ข้ อบัญญัตจิ งั หวัด
สมาชิกสภา (สจ) เลือกตั้งจากตัวแทน ผูเ้ สนอ 1.นายก ฯ 2. สจ.
อาเภอต่าง ๆ
3. ผูม้ ีสิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ
ผูพ้ ิจารณา ผูว้ า่ ราชการ จว.
ผูล้ งนาม นายก อบจ.
สภา อบต.
ข้ อบัญญัติ อบต.
สมาชิกสภา หมู่บา้ นละ 2 คน ( ตาบลมี ผูเ้ สนอ 1.นายก ฯ 2. สอบต..
1 หมู่บา้ น 6 คน มี 2 หมู่บา้ น ๆ ละ 3
3. ผูม้ ีสิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ
คน) ประธาน รองประธานเลือกกันเอง ผูพ้ ิจารณา นายก อบต.
ผูล้ งนาม นายก อบต.
สภา กทม.
ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพฯ
สมาชิกสภา (สก)
ผูเ้ สนอ 1.ผูว้ า่ กทม ฯ 2. สก.
เลือกตั้งจากตัวแทนเขต 50 เขต
3..ผูม้ ีสิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ
ผูพ้ ิจารณา / ผูล้ งนาม ผูว้ า่ กทม.
สภาเมืองพัทยา
ข้ อบัญญัตเิ มืองพัทยา
สมาชิกสภา เลือกตั้งจากประชาชนใน ผูเ้ สนอ 1. นายก ฯ 2. สพ.
เขตเมืองพัทยา
3..ผูม้ ีสิทธ์เลือกตั้งในเขต ฯ
ผูพ้ ิจารณา/ ผูล้ งนาม ผูว้ า่
ราชการ จังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารและคณะผู้บริหารท้ องถิ่น
(ฝ่ ายบริหาร)
นายกเทศมนตรี
คณะเทศมนตรี
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน)
ปลัดเทศบาล (ข้าราชการประจาท้องถิ่น)
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน)
ปลัดจังหวัด (ข้าราชการประจาท้องถิ่น)

นายก อบต. (เลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน)รองนายก อบต. 2 คน และ
เลขานุการนายก อบต. 1 คน
ฝ่ ายราชการประจาคือปลัด อบต. หัวหน้า
ส่วนต่าง ๆ พนักงานส่วนตาบล
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน)
รองผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
ปลัดกรุ งเทพมหานคร (ประจา)
นายกเมืองพัทยา
(เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน)
ปลัดเมืองพัทยา
(ข้าราชการประจา
ท้องถิ่น)

หน่ วยที่ 8
บุคคล
ตามกฎหมาย บุคคลมี 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา (Natural Person) และนิติบุคคล (Juristic Person)
1. การเริ่มสภาพบุคคลธรรมดา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 15 “สภาพบุคคลย่ อมเริ่มแต่ เมือ่ คลอด และอยู่
รอดเป็ นทารก และสิ้นสุ ดลงเมือ่ ตาย ทารกในครรภ์ มารดา ก็อาจมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่ าภายหลังคลอดแล้ วอยู่รอดเป็ นทารก “
การแจ้ งเกิด บุคคลธรรมดาเมื่อเริ่ มสภาพบุคคลแล้ว ให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน เด็กเกิดในบ้าน เจ้า
บ้านหรื อหัวหน้าครอบครัวเป็ นผูแ้ จ้ง เด็กเกิดนอกบ้าน เช่นโรงพยาบาล สถานีอนามัย ให้ผอู ้ านวยการโรงเพยาบาล หรื อมารดาเด็ก
เป็ นผูแ้ จ้ง เด็กเกิดในต่างประเทศ แจ้งต่อสถานทูต หรื อสถานกงศุลไทยในประเทศนั้น ๆ หลักฐานการแจ้งเกิดที่นายทะเบียนออกให้
คือสู ตบิ ัตร ฝ่ าฝื นไม่แจ้งตามกาหนดปรับ 1,000 บาท
การแจ้งเกิดดังกล่าวทาให้ได้สญ
ั ชาติไทย ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยอายุต้ งั แต่ 7 ปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี ต้องมีบตั รประชาชน
ส่ วนประกอบของสภาพบุคคล
1) ชื่อ ได้แก่ ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล
2) สัญชาติ เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดความผูกพันของบุคคลไว้กบั ประเทศ
2..1) การได้สญ
ั ชาติโดยกาเนิด โดยยึดหลักดินแดน เกิดประเทศไหนได้สญ
ั ชาติปะเทศนั้น และหลักสืบสายโลหิต
ได้สญ
ั ชาติตามบิดามารดา
2.2) การได้สญ
ั ชาติหลังกาเนิด โดยการสมรส และการแปลงสัญชาติ เป็ นไปตามกฎหมายของชาติที่ขอแปลง
3) ภูมลิ าเนา ได้แก่ ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานทีอ่ ยู่เป็ นหลักแหล่ งสาคัญ
4) กรณีทกี่ ฎหมายกาหนดให้ มกี าจดทะเบียน ได้แก่ การเกิด การสมรส การหย่า การเพิกถอนทะเบียนสมรส การรับ
บุตรบุญธรรม การเลิกรับบุตรบุญธรรม การรับรองบุตร การตาย
2. การสิ้นสุ ดสภาพบุคคลธรรมดา คือการตาย มี 2 กรณี
1) สิ้นลมหายใจ ต้องแจ้งการตาย ระบุเวลาให้ชดั เจนเพื่อบันทึกในใบมรณบัตร หากเป็ นที่สงสัย ต้องให้แพทย์วนิ ิจฉัยว่า
ตายลงในเวลาใด หากบุคคลหลายคนตายในเหตุการณ์บางอย่าง เช่น อุทกภัย การจลาจล ฯลฯ ไม่ทราบใครตายก่อนตายหลัง ให้ถือ
ว่าตายพร้อมกัน การแจ้งการตาย เมื่อมีการตายเกิดขึ้น จะต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 24 ชัว่ โมง ฝ่ าฝื นไม่แจ้งตาม
กาหนดปรับ 1,000 บาท
ตายในบ้าน ให้เจ้าของบ้าน หรื อผูท้ ี่พบศพแจ้ง ตายนอกบ้าน ผูท้ ี่อยูก่ บั ผูต้ าย หรื อผูพ้ บศพ หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
หรื อเจ้าหน้าที่ตารวจแจ้ง ตายในต่างประเทศ ผูร้ ู ้เห็นแจ้งสถานทูต หรื อสถานกงศุลไทยประเทศนั้น ๆ เด็กตายในครรภ์ มารดาท้อง
นานกว่า 28 สัปดาห์ น้ าหนักกว่า 1,000 กรัม คลอดทารกออกมาโดยไม่มีชีวติ ต้องแจ้งการตาย ถ้าอยูใ่ นครรภ์นอ้ ยกว่า 28 สัปดาห์
หรื อน้ าหนักต่ากว่า 1,000 กรัม แพทย์ถือว่าแท้งบุตร ทารกในครรภ์มารดา บิดาตายตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา มีสิทธิรับมรดกหากว่า
ภายหลังคลอดแล้วรอดอยูภ่ ายใน 310 วันนับแต่บิดาตาย หลักฐานการแจ้งตายที่นายทะเบียนออกให้ คือใบมรณบัตร
2) สาบสู ญ คือบุคคลใดได้ไปจากภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูแ่ ละไม่มีใครรู ้แน่วา่ บุคคลนั้นยังมีชีวติ อยูห่ รื อไม่ตลอดระยะเวลา
ห้าปี เมื่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสัง่ ให้บุคคลนั้นเป็ นคนสาบสูญก็ได้ ถ้าสาบสูญไปในเหตุอนั ตรายระยะเวลา
2 ปี
(1) นับแต่วนั ที่การรบหรื อการสงครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลนั้นอยูใ่ นการรบหรื อสงคราม และหายไปในการรบหรื อสงคราม
(2) นับแต่วนั ที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทาลาย หรื อสูญหายไป
(3) นับแต่วนั ที่เหตุอนั ตรายแก่ชีวติ นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรื อ (2) ได้ผา่ นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยูใ่ นอันตรายเช่นว่านั้น
การสาบสูญ ถือว่าตาย ทรัพย์สินกลายเป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาท หากภายหลัง ปรากฏว่า ผูท้ ี่ถูกศาลสัง่ ให้เป็ นคน
สาบสูญมีชีวติ อยู่ หรื อตายในเวลาอื่น ให้ผทู ้ ี่ถูกศาลสัง่ ว่าสาบสู ญเอง ผู้มสี ่ วนได้ เสีย หรือพนักงานอัยการ ร้องขอต่อศาลให้มีคาสัง่ เพิก
ถอนคาสัง่ ให้สาบสูญ คาสั่งให้ สาบสู ญ และคาสั่งเพิกถอน ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บุคคลผูไ้ ด้มรดกกรณี สาบสูญจาหน่ายจ่ายโอนไปแล้วโดยสุจริ ตถือว่าสมบูรณ์ หากไม่สุจริ ตหรื อยังไม่ได้ทาการใด ๆ
ต้องคืน ให้นาบทบัญญัติวา่ ด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บงั คับ (ม. 63 ป.พ.พ.)

หน่ วยที่ 9
ความสามารถของบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา เมื่อได้สภาพบุคคลแล้ว จะมีความสามารถได้สิทธิ และใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
1. สามารถมีสิทธิ หรือทรงสิทธิ โดยไม่จากัด ไม่วา่ จะเกิดมาพิกลพิการทางกาย ทางจิตหรื อไม่ก็ตาม เช่นสิ ทธิแห่ง
ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา สิ ทธิในทรัพย์สิน สิ ทธิในเนื้อตัวร่ างกาย ใครจะมาละเมิดมิได้ ฯลฯ
2. สามารถใช้ สิทธิ ถูกจากัดโดยเหตุบางประการ กล่าวคือ ถึงแม้จะมีสิทธิ ต่างๆ โดยสมบูรณ์ แต่ใช้สิทธิน้ นั ไม่ได้
อย่างเต็มที่ บุคคลดังกล่าวเรี ยกว่า ผู้หย่ อนความสามารถ กฎหมายคุม้ ครองไม่ยอมให้ทานิตกิ รรมได้เอง เพราะจะเสี ยเปรี ยบผูอ้ ิ่น ถ้า
ทาไปโดยพลการ นิติกรรมนั้นจะเป็ นโมฆียะ ผูห้ ย่อนความสามารถ มี 3 จาพวก คือ
(1) ผู้เยาว์ คือบุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลพ้นภาวะผูเ้ ยาว์ เมื่อ อายุ 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อสมรสโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ผูเ้ ยาว์ จะทานิติกรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม มิฉะนั้นนิติกรรมจะเป็ นโมฆียะ แต่เผูเ้ ยาว์
สามารถทานิติกรรมได้เอง 6 กรณี โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ได้แก่
1) ทาการใด ๆ ได้ท้ งั สิ้นหากเป็ นไปเพื่อได้สิทธิ หรื อหลุดพ้นจากหน้าที่
2) ทาการใด ๆ ได้ท้ งั สิ้น ซึ่งเป็ นการทาเองเฉพาะตัว เช่น การรับรองบุตร
3) ทาการใด ๆ ได้ท้ งั สิ้น ซึ่งสมควรแก่ฐานานุรูปแห่งตน และจาเป็ นต่อการดารงชีพ
4) ทาพินยั กรรมได้ เมื่ออายุ 15 ปี บริ บูรณ์
5) ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอนุญาตไว้ ให้ผเู ้ ยาว์จาหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึง ตามที่ระบุ หรื อไม่ระบุก็ได้
6) ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแก่ผเู ้ ยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้า หรื อทาสัญญาจ้าง แรงงานได้
เช่นนี้ผเู ้ ยาว์มีฐานะเสมือนผูบ้ รรลุนิติภาวะ ถ้าผูแ้ ทนโดยชอบธรรมไม่ยนิ ยอม ผูเ้ ยาว์อาจร้องศาลให้สงั่ อนุญาตได้ ถ้ากิจการเสี ยหาย
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอม หรื อศาลอาจเพิกถอนการอนุญาตได้ ฐานะการบรรลุนิติภาวะก็สิ้นสุดลง แต่ไม่
กระทบกระเทือนต่อกิจการที่ทาไปแล้ว
(2) ผู้ไร้ ความสามารถ คือคนวิกลจริ ตที่ศาลมีคาสัง่ ว่าเป็ นคนไร้ความสามารถ ต้องอยูใ่ นความดูแลของผู้อนุบาล ผูท้ ี่จะ
ร้องศาลให้มีคาสัง่ ได้แก่สามีภรรยา ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดานของผูว้ กิ ลจริ ต หรื อผูป้ กครองดูแลคนวิกลจริ ต หรื อพนักงานอัยการ
คนวิกลจริ ตที่ศาลยังไม่สงั่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถ ทานิติกรรมได้เองทุกอย่าง นิติกรรมจะเป็ นโฆียะหรื อไม่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต้องพิสูจน์วา่ ทานิติกรรมขณะจริ ตวิกลอยู่
(3) คนเสมือนไร้ ความสามารถ คือบุคคลที่ศาลมีคาสัง่ ให้เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ จะมีการร้องศาลให้มีคาสัง่
ให้เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ เช่นตาบอด หูหนวก เป็ นง่อย จิตบกพร่ อง คุม้ ดีคุม้ ร้าย ไม่ถึงกับวิกลจริ ต หรื อ
ความประพฤติเสี ยหาย เช่นติดยาเสพติด ดื่มสุราเป็ นอาจิณ เล่นการพนัน
คนเสมือนไร้สามารถทานิติกรรมได้เกือนทุกอย่าง ยกเว้น 11 กรณี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พทิ กั ษ์ เช่น นาทรัพย์สิน
ไปลงทุน กูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เงิน ยืมหรื อให้ยมื สังหาริ มทรัพย์อนั มีค่า รับประกัน อันเป็ นผลให้ถูกบังคับชาระหนี้ เช่าหรื อให้เช่า
สังหาริ มทรัพย์กว่า 6 เดือน อสังหาริ มทรัพย์กว่า 3 ปี ฯลฯ
คู่สมรส ทานิติกรรมเกี่ยวกับ สินสมรส จะต้องจัดการร่ วมกัน หรื อได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ง (สิน
ส่ วนตัวของฝ่ ายใด ให้ฝ่ายนั้นจัดการได้เอง) เช่นการจัดการเกี่ยวอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสังริ มทรัพย์ที่จานองได้
2. นิตบิ ุคคล (Juristic Person) คือสิ่ งที่กฎหมายกาหนดให้มีสภาพบุคคล เป็ นบุคคลสมมติ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
(1) นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เช่นกระทรวง ทบวง กรม วัดวาอาราม ห้างหุน้ ส่วนที่จดทะเบียน
แล้ว บริ ษทั จากัด สมาคม มูลนิธิ
(2) นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามฎหมายอื่น ได้แก่ องค์การหรื อรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ า
การประปา วิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยเอกชนกาหนดให้เป็ นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฯลฯ
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ หรื อถือสิ ทธิ กล่าวคือ สิ ทธิต่าง ๆ จะต้องมีบุคคลเป็ นผูถ้ ือเสมอไป เมื่อมี
บุคคลเป็ นเจ้าของสิ ทธิ ก็ตอ้ งมีบุคคลมีหน้าที่ตอ้ งยอมรับในสิ ทธิอนั นั้น คือถูกบังคับให้กระทา หรื องดเว้นการกระทาเพื่อไม่ให้เป็ นที่
กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิอนั นั้น นิติบุคคล เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ หรื อถือสิ ทธิ โดยผู้แทนนิตบิ ุคคล เช่นบริ ษทั จากัด คือผูจ้ ดั การบริ ษทั

.
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ทรัพย์ สิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ให้คานิยามทรัพย์ไว้วา่ “วัตถุมีรูปร่ าง” (ม.137) และทรัพย์สิน ว่า “ทรัพย์และวัตถุไม่มี
รู ปร่ างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้” (ม.138) วัตถุมีรูปร่ าง ได้แก่ ที่ดิน อาคารสิ่ งปลูกสร้าง รถยนต์ เสื้ อผ้า อาหาร ฯลฯ สิ่ งที่ไม่มี
รู ปร่ าง เช่นพลังงานไฟฟ้ า หรื อสิ ทธิต่าง ๆ เช่นลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิเรี ยกร้อง ซึ่งล้วนมีราคา และอาจถือเอาได้ ทรัพย์สินแบ่งออกเป็ น
ประเภท และส่วนประกอบได้ ดังนี้
1. สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่วา่ จะเป็ นการเคลื่อนย้ายด้วยแรงของทรัพย์สินนั้นเอง เช่น สัตว์ 2
เท้า สัตว์ 4 เท้า หรื อเคลื่อนย้ายด้วยพลังงานท เช่นยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ หรื อสิ่ งของที่ยก แบกหาม เข็น เช่น นาฬิกา กระเป๋ า
อสังหาริมทรัพย์ คือพื้นที่ดินทัว่ ไป และทรัพย์อนั ติดอยูก่ บั ที่ดิน เช่นสิ่ งปลูกสร้าง ไม้ยนื ต้น ฯลฯ สิทธิในทีด่ นิ
หมายความว่ากรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิครอบครองที่ราษฎรถือครองได้ โดยมีหลักฐานสาคัญสาหรับที่ดิน คือโฉนด สาหรับที่ดินมี
กรรมสิ ทธิ์ ส่วนสิ ทธิครอบครอง คือหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (นส.3 ก., นส.3) ส.ค 1,ใบจอง, ใบเหยียบย่า, สปก.4-01 ฯลฯ
สาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดิน คือทรัพย์สินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่นห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน้ า ทางหลวง
ทะเลสาบ เกาะ ป่ าไม้โบราณสถาน ทีร่ าชพัศดุ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์มีไว้ใช้ในราชการ อยูใ่ นความดูแลของสานักพระราชวัง ฯลฯ
ทรัพย์ สินส่ วนพระองค์ หมายถึง ทรัพย์สินที่พระมหากษัตริ ยท์ รงถือครองอย่างเอกชน
ทรัพย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์ มีฐานะเป็ นทรัพย์สินที่จดั ไว้เพื่อใช้จ่ายสาหรับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2. ทรัพย์ แบ่ งได้ ทรัพย์ แบ่ งไม่ ได้
ทรัพย์ แบ่ งได้ คือทรัพย์ที่อาจแยกออกจากกันเป็ นส่วน ๆ ได้ แต่ละส่วนได้รูปบริ บูรณ์ลาพังตัวเช่นทองคาแท่ง 90 % ทะเล
หนัก 100 บาท แท่งเดียว สามารถแบ่งออกเป็ นหลายแท่งได้ เมื่อแบ่งออกมาแล้วก็ยงั คงเป็ นทองคา 90 %
ทรัพย์ แบ่ งไม่ ได้ คือทรัพย์อนั จะแยกออกจากกันไม่ได้ ถ้าแยกแล้วจะทาให้หมดสภาพความเป็ นทรัพย์เดิม เช่นกางเกง ทะ
เสื้ อ ถ้าตัดแยกออกสองส่วน ก็จะหมดภาวะการเป็ นกางเกง หรื อเสื้ อทันที และทรัพย์แบ่งแยกไม่ได้โดยกฎหมาย เช่น หุน้ ของบริ ษทั
จากัด
3 ทรัพย์ นอกพาณิชย์ คือทรัพย์ที่ไม่สามารถโอนแก่กนั ไม่ได้ เช่น ลม ฟ้ า อากาศ ทีสาธารณะ หรื อสิ่ งผิดกฎหมายทุกชนิด
4 ส่ วนประกอบของทรัพย์ (ส่ วนควบของทรัพย์ และอุปกรณ์ ของทรัพย์ )
ส่ วนควบของทรัพย์ คือส่วนซึ่งเป็ นสาระสาคัญของทรัพย์ ไม่อาจแยกจากกันได้ เช่นอาคาร โรงเรื อน เป็ นส่วนควบของ
ที่ดิน ใครเป็ นเป็ นเจ้าของที่ดินเป็ นเจ้าของส่วนควบด้วย ล้อรถยนต์ เป็ นส่วนควบของรถยนต์ เพราะถ้าแยกออกรถยนต์แล่นไม่ได้
อุปกรณ์ ของทรัพย์ คือสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงโดยปกตินามาติด ประกอบกับทรัพย์ที่เป็ นประธานนั้น อุปกรณ์สามารถแยก
ออกจาทรัพย์ที่เป็ นประธานได้ เช่นพายของเรื อพาย ลูกกุญแจ เป็ นอุปกรณ์ของแม่กนุ แจ ล้ออะหลัย่ รถยนต์เป็ นอุปกรณ์ของรถยนต์
5 ดอกผลของทรัพย์ มี 2 อย่าง คือ
1) ดอกผลธรรมดา คือสิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ซ่ ึงได้มาจากตัวทรัพย์โดยตรงได้แก่ดอกผลของพืช เช่น
ดอกกล้วยไม้ ผลเงาะ ทุเรี ยน ข้าว ยางพารา ลูก ไข่ น้ านม หรื อขนของสัตว์ เช่นลูกช้าง ม้า วัว ควาย ไข่ไก่ นมโค ขนแกะ งาช้าง
เขาสัตว์ เมื่อตัดออกมาแล้ว ไม่งอกเงยอีกต่อไป ไม่ถือว่าเป็ นดอกผลธรรมดา
2) ดอกผลนิตนิ ัย คือทรัพย์ หรื อผลประโยชน์อย่างอื่นที่สามารถคานวณ และถือเอาได้เป็ นรายวันหรื อระยะเวลาที่
กาหนด ดอกผลนิตินยั ได้ แก่ดอกเบี ้ย กาไร เงินปั นผลจากการลงทุนในกิจการต่าง ๆ
ทรัพย์ สินทางปั ญญา คือทรัพย์สนิ อีกชนิดหนึง่ นอกเหนือจากจากสังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ผลงาน
อันเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของมนุษย์ ประดิษฐ์ คิดค้ น การออกแบบผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ กบั สินค้ าหรื อ
บริ การ ชื่อและถิ่นที่อยูท่ างการค้ า หรื อความลับทางการค้ า ประเภททรั พย์สนิ ทางปั ญญา ได้ แก่ ลิขสิทธิ์ งานหรื อความคิด
สร้ างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม รวมทัง้ Computer Program งานฐานข้ อมูล (Data Base) สิทธิบัตร คือหนังสือสาคัญที่รัฐออกให้
คุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) เรี ยกอีก
อย่างหนึง่ คือ อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) และเครื่องหมายการค้ า (Trade Mark)
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หนี้
คาว่า “หนี”้ ในแง่กฎหมายคือคาที่มีความหมายเดียวกับ “หน้าที่” (ของลูกหนี้) ซึ่งเป็ นคาที่มกั ใช้พูดคู่กบั “สิ ทธิ”(ของ
เจ้าหนี้) กล่าวคือเจ้าหนี้ คือผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องให้ลูกหนี้ มีหน้าที่ตอ้ งชาระหนี้
บ่ อเกิดแห่ งหนี้ สาเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้ข้ ึนมีหลายสาเหตุ แบ่งออกได้ 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ
นิตกิ รรม คือบ่อเกิดแห่งหนี้ที่บุคคลได้แสดงเจตนาโดยสมัครใจ ชอบด้วยกฎหมาย มุ่งก่อให้เกิดนิติสมั พันธ์ คือความ
ผูกพันตามกฎหมายระหว่างกัน
นิตเิ หตุ คือเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากนิติกรรม คือหนี้เกิดขึ้นมีโดยไม่ได้ต้ งั ใจให้เกิดขึ้นโดยตรง แต่เกิดจากมูลเหตุต่อไปนี้
- ละเมิด คือการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสี ยหายถึงแก่ชีวติ ร่ างกาย
อนามัย เสรี ภาพ ทรัพย์สินหรื อสิ ทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
- จัดการงานนอกสั่ง คือทาการบางอย่างให้ผอู ้ ื่น โดยไม่มีสิทธิ หรื อเขามิได้วา่ ขานวานใช้ แต่ได้ทาไปในทางที่เป็ น
ประโยชน์แก่ตวั การ หรื อเป็ นไปตามความประสงค์อนั แท้จริ งของตัวการ
- ลาภมิควรได้ บุคคลได้ทรัพย์สิ่งใดมาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็ นทางให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
เสี ยเปรี ยบต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขาโดยใช้หลักกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้
- บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ได้แก่สิทธิ และหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีบญั ญัติไว้แล้วในกฎหมาย เช่นการได้รับมรดก การที่
ราษฎรต้องเสี ยภาษี ชายฉกรรจ์ตอ้ งเข้ารับการคัดเลือกเป็ นทหารเกณฑ์ ฯลฯ
ผลแห่ งหนี้ หากลูกหนี้ไม่ปฏิบตั ิการชาระหนี้ เจ้าหนี้ใช้ สิทธิเรียกร้ องโดยการฟ้ องคดีต่อศาลให้บงั คับ เช่นลูกหนี้ทานิติ
กรรมโอนทรัพย์สินเป็ นทางให้เจ้าหนี้เสี ยเปรี ยบ เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องศาลให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นเสี ยได้ เรี ยกว่า การเพิกถอนการฉ้ อฉล
สิทธิยดึ หน่ วง เจ้าหนี้ครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ชอบด้วยกฎหมาย หนี้ถึงกาหนดชาระแล้วยึดหน่วงไว้ ยังไม่
ต้องส่งมอบให้ลูกหนี้ จนกว่าจะได้รับการชาระหนี้
บุริมสิทธิ คือสิ ทธิที่เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้อนั ค้างชาระแก่ตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ
1. บุริมสิทธิสามัญ บุริมสิ ทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ คือ (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (2) ค่าปลงศพ
(3) ค่าภาษีอากร (4) ค่าจ้างเสมียน คนใช้ และคนงาน (5) ค่าเครื่ องอุปโภคบริ โภคอันจาเป็ นประจาวัน
2 บุริมสิทธิพเิ ศษ คือบุริมสิ ทธิพิเศษเหนือสังหาริ มทรัพย์ และบุริมสิ ทธิพิเศษเหนืออสังหาริ มทรัพย์
2.1 บุริมสิทธิพเิ ศษเหนือสังหาริมทรัพย์ (1) เช่าอสังหาริ มทรัพย์ 2) พักอาศัยในโรงแรม (3) รับขนคนโดยสาร หรื อ
ของ (4) รักษาสังหาริ มทรัพย์ (5) ซื้อขายสังหาริ มทรัพย์ (6) ค่าเมล็ดพันธ์ ไม้พนั ธ์หรื อปุ๋ ย (7) ค่าแรงงานกสิ กรรมหรื ออุตสาหกรรม
2.2 บุริมสิทธิพเิ ศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ คือ (1) รักษาอสังหาริ มทรัพย์ (2) จ้างทาของเป็ นการงานทาขึ้นบน
อสังหาริ มทรัพย์ (3) ซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์
หนีถ้ ึงกาหนดชาระ ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ จะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้ตอ้ งรับผิดต่อเจ้าหนี้ ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ หนี้เงิน ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี ถือว่ าลูกหนีผ้ ดิ นัด ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.หนี้ได้กาหนดเวลาการชาระหนี้กนั ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน หนี้ก็ถึงกาหนดชาระตามวันแห่งปฏิทิน ลูกหนี้ไม่ชาระ
หนี้ตามกาหนดแล้ว ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ตอ้ งเตือนเลย
2. หนี้ไม่ได้กาหนดวันแห่งปฏิทินไว้ ลูกหนี้ผิดนัด เมื่อ
1) เวลาผ่านมาพอสมควรแล้ว เจ้าหนี้ตอ้ งเตือนแล้ว ลูกหนี้ยงั ไม่ชาระหนี้ถือว่าลูกหนี้ ผดิ นัดเพราะเขาเตือนแล้ว
2) หนี้เกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทาละเมิด
ลูกหนีห้ ลายคน (ลูกหนีร้ ่ วม) ลูกหนี้คนใดชาระหนี้เต็มจานวนแล้วเป็ นคุณกับลูกหนี้อื่นทุกคน
เจ้ าหนีห้ ลายคน (เจ้ าหนีร้ ่ วม) เจ้าหนี้คนใดเรี ยกให้ลูกหนี้ชาระหนี้เต็มจานวนแล้วเป็ นคุณกับเจ้าหนี้อื่นทุกคน
ความระงับแห่ งหนี้ คือความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้สิ้นสุดลง หนี้ระงับลงในกรณี ต่อไปนี้
1. การชาระหนี้ ( 1 กระทาการ 2 การงดเว้ นกระทาการ 3 การโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบทรัพย์ สิน 4. ชาระราคา )
2. ปลดหนี้
3. หักกลบลบหนี้
4. แปลงหนีใ้ หม่
5. หนีเ้ กลือ่ นกลืนกัน

หน่ วยที่ 12
นิตกิ รรม สัญญา
นิตกิ รรม คือ การใด ๆ อันทาลงมีวตั ถุประสงค์ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งชัดเจน ไม่มีขอ้ ห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ต้องมีความสมัคร
ใจ ไม่ถูกกลฉ้อฉล(ถูกหลอก) หรื อถูกข่มขู่ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสมั พันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อ ก่ อสิทธิ เปลีย่ นแปลงสิทธิ โอน
สิทธิ สงวนสิทธิ และ ระงับสิทธิ สามารถแบ่งออกได้เป็ นประเภทต่าง ๆ คือ
1. นิตกิ รรมฝ่ ายเดียว คือนิตกิ รรมที่ผกู พันบุคคลฝ่ ายเดียว เช่นการทาพินยั พินยั กรรม หรื อคาเสนอในการทาสัญญา ฯลฯ
2. นิตกิ รรมสองฝ่ าย หรือหลายฝ่ าย คือนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วผูกพันบุคคลตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป ได้แก่สัญญาต่าง ๆ เกิดจาก
ความตกลงระหว่างบุคคล 2 คน หรื อมากกว่าขึ้นไป แสดงเจตนาทาคาเสนอ เป็ นนิติกรรมฝ่ ายเดียว (ยังไม่เกิดสัญญา) เช่นเสนอขาย
เสนอซื้อ ฯลฯ เมื่อบุคคลอีกฝ่ ายทาคาสนอง จึงเกิดสัญญา การถอนคาเสนอ กระทาไม่ได้ ผูกพันผู้เสนอไปจนครบเวลาทีก่ าหนดไว้
ถ้าไม่ได้กาหนดเวลาไว้ คาเสนอของบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทาง พ้นความผูกพันเมื่อถึงเวลาอันสมควร คาเสนอของบุคคลผู้อยู่
เฉพาะหน้า เสนอ ณ ที่ใด เวลาใด ก็ยอ่ มสนองตอบได้ ณ ที่น้ นั เวลานั้น รวมทั้งการทาคาเสนอทางโทรศัพท์ดว้ ย
3 นิตกิ รรม สัญญา มีค่าตอบแทน คือนิติกรรมที่วตั ถุแห่งหนี้มีค่า มีราคาอาจถือเอาได้ เช่นซื้อขาย เช่าทรัพย์ ฯลฯ นิติ
กรรม สัญญา ไม่ มคี ่ าตอบแทน คือนิติกรรมที่วตั ถุแห่งหนี้ไม่มีค่า ไม่มีราคาที่อาจถือเอาได้ ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่นยืมใช้
คงรู ป ฝากทรัพย์ไม่มีบาเหน็จ (ผูย้ มื ผูร้ ับฝากไม่ได้มูลค่าอะไร)
4. นิตกิ รรม สัญญาต่ างตอบแทน ต่างฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ เช่นซื้อขาย เช่าทรัพย์ ฯลฯ นิตกิ รรม สัญญาไม่ ต่างตอบแทน
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว เช่นยืมใช้คงรู ป ฝากทรัพย์ไม่มีบาเหน็จ (ผูย้ มื ผูร้ ับฝากได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียว) ให้
โดยเสน่หา (ไม่ต่างตอบแทน แต่มีค่าตอบแทน)
5. นิตกิ รรม สัญญาอืน่ ๆ ได้ แก่ สัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์ (ค้ าประกัน จานอง จานาเป็ นสัญญาอุปกรณ์) เอกเทศ
สัญญา (ป.พ.พ. บรรพ 3) สัญญาไม่ มชี ื่อ คือสัญญาที่ไม่ได้บญั ญัติไว้ใน ป.พ.พ. เช่การเล่นแชร์เปี ยร์หวย เป็ นต้น สัญญาเพือ่
ประโยชน์ บุคคลภายนอก เช่นสัญญาประกันชีวติ ฯลฯ
มัดจา คือหลักฐาน หรื อเป็ นประกันการที่จะปฏิบตั ิตามสัญญานั้น เบีย้ ปรับ คือการที่ลูกหนี้สญ
ั ญาแก่เจ้าหนี้วา่ จะใช้ เงิน
จานวนหนึ่ง หรื อการชาระหนี้อย่างอื่นเป็ นเบี้ยปรับแก่เจ้าหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ หรื อชาระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร หรื อลูกหนี้ผิดนัด
6. นิตกิ รรม สัญญา มีผลเมือ่ ผู้ทามีชิวติ เช่นซื้อขาย เช่าทรัพย์ ฯลฯ นิตกิ รรมมีผลเมือ่ ผู้ทาตาย ได้แก่พินยั กรรม
นิตกิ รรมมีเงือ่ นไข คือนิติกรรมเป็ นผล หรื อสิ้นผล ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อนั ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรื อไม่ประกอบด้วย นิติ
กรรมเงือ่ นไขบังคับก่ อน “นิติกรรมเป็ นผลเมื่อเงื่อนไขสาเร็ จ” เช่น กกท. จะให้รางวัลแก่นกั กีฬาที่ได้เหรี ยญทอง นิตกิ รรมเงือ่ นไข
บังคับหลัง “นิติกรรมสิ้นผลเมื่อเงื่อนไขสาเร็ จ” เช่น แดงให้ดาเช่าบ้านจนกว่าแดงจะกลับจากต่างประเทศ
นิตกิ รรมมีเงือ่ นเวลา แบ่งเงื่อนเวลาออกได้ 2 ลักษณะ คือเงือ่ นเวลาเริ่มต้ น หมายถึงการที่คู่กรณี กาหนดเวลาเริ่มต้ นไว้
ในนิติกรรมปฏิทินเป็ นวัน เดือน ปี เงือ่ นเวลาสิ้นสุ ด หมายถึงการที่คู่กรณี กาหนดเวลาสิ้นผลไว้ในนิติกรรม
โมฆะกรรม คือนิติกรรมที่เป็ นโมฆะ ได้แก่การกระทาที่สูญเปล่ามาแต่ตน้ ไม่มีผลใด ๆ ทางกฎหมาย ใครได้ทรัพย์สิ่งใด
มาจากนิติกรรมที่เป็ นโมฆะ ต้องให้คืนสู่สถานะเดิม โดยใช้หลักกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้ เหตุที่ทาให้นิติกรรมเป็ นโมฆะ ได้แก่
1. นิติกรรมที่มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย เป็ นการพ้นวิสยั ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. นิติกรรมที่ไม่ได้ทาให้ถูกต้องตามแบบ เช่นทาเป็ นหนังสื อ ทาเป็ นเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
3. นิติกรรมบกพร่ องในการแสดงเจตนา ได้แก เจตนาซ่อนเร้น เจตนาลวง และ แสดงเจตนาทานิติกรรมอาพราง
4 แสดงเจตนา สาคัญผิดลักษณะของนิติกรรม สาคัญผิดตัวบุคคล หรื อสาคัญผิดในทรัพย์สิน
5. นิติกรรมที่มีเงื่อนไขเป็ นโมฆะ และ โมฆียะกรรมที่ถูกบอกล้างกลายเป็ นโมฆะ
โมฆียะกรรม คือนิติกรรมที่ยงั มีผลสมบูรณ์อยู่ ใช้บงั คับตามกฎหมายได้ตลอดไป จนกว่าจะถูกบอกล้าง
1. นิติกรรมที่ทาโดยผูห้ ย่อนความสามารถ ได้แก่ผเู ้ ยาว์ ผูไ้ ร้ความสามารถ และผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
2. นิติกรรมที่ แสดงเจตนาสาคัญผิดคุณสมบัติของบุคคล หรื อทรัพย์
การบอกล้าง คือการแสดงเจตนายกเลิกนิติกรรมที่เป็ นโมฆียะ มีผลทาให้โมฆียกรรมกลายเป็ นโมฆะกรรม
การให้สตั ยาบัน คือการแสดงเจตนาให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เป็ โมฆียะ ทาให้นิติกรรมมีผลสมบูรณ์

หน่วยที่ 13
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว
ลักษณะ 1 การสมรส (ม.1435-1535)
หมวด 1 การหมั้น ชายหญิง อายุตอ้ ง 17 ปี ฝ่ าฝื นเป็ นโมฆะ
ของหมั้น มีราคาหรื อไม่ก็ได้ ตกเป็ นสิ ทธิแก่หญิง เป็ นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น การหมั้นไม่เป็ นเหตุร้องให้ศาลบังคับ
ให้สมรสได้
สิ นสอด ให้แก่บิดามารดา ผูร้ ับบุตรบุญธรรม หรื อผูป้ กครองฝ่ ายหญิง
หมวด 2 เงื่อนไขการสมรส ชายหญิงอายุ 17 ปี หรื อศาลอนุญาต
หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ต้องอยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา
หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา ( สิ นส่วนตัว และสิ นสมรส)
หมวด 5 ความเป็ นโมฆะของการสมรส (ศาลพิพากษาให้การสมรสเป็ นโมฆะเพราะวิกลจริ ต เป็ นคนไร้ความสามารถ เป็ นญาติสืบสาย
โลหิ ต หรื อไม่จดทะเบียนสมรส หรื อการสมรสขณะมีคู่สมรสอยูแ่ ล้ว)
หมวด 6 การสิ้นสุดการสมรส (การตาย หย่า ศาลพิพากษาให้เพิกถอน)
ศาลพิพากษาให้เพิกถอนเพราะการสมรสเป็ นโมฆียะ
- ชาย หญิง อายุไม่ถึง 17 ปี และไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
- สาคัญผิดตัวคู่สมรส
- สมรสเพราะถูกกลฉ้อฉล หรื อถูกข่มขู่ถึงขนาด
- การสมรสฝ่ าฝื นมาตรา 1454 (ผูเ้ ยาว์ไม่ได้รับความยินยอม)
**ผูร้ ับบุตรบุญธรรม กับบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ (ม. 1451)
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร (ม. 1536-1598/37)
หมวด 1 บิดามารดา เด็กเกิดแต่หญิงอยูก่ บั ชาย 310 วัน เป็ นบุตรของชาย
เด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส เป็ นบุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา แต่สามารถดาเนินการทาให้
เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายในภายหลังได้ดงั นี้
หนึ่ง ชาย หญิงนั้นจดทะเบียนสมรสกันภายหลัง บุตรนั้นกลายเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย นับแต่วนั จดทะเบียนสมรส
สอง ชายจดทะเบียนรับเด็กนั้นเป็ นบุตร ถือว่าเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนับแต่วนั จดทะเบียน
สาม ศาลมีคาพิพากษาว่า เด็กนั้นเป็ นบุตรของชาย นับแต่คาพิพากษาถึงที่สุด
หมวด 2 สิ ทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
ผู้ใดจะฟ้ องบุพการี ของตนเป็ นคดีแพ่ งหรื อคดีอาญามิได้ แต่ ร้องขอให้ อัยการยกคดีขึน้ ว่ ากล่ าวก็ได้ (ม.1562) นักนิติศาสตร์
เรี ยกว่าคดีอุทลุม
หมวด 3 ความปกครอง
หมวด 4 บุตรบุญธรรม (ผูร้ ับบุตรบุญธรรมอายุไม่ต่ากว่า 25 แก่กว่า 15 ปี )
**การรับบุตรบุญธรรมเป็ นอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝ่ าฝื นมาตรา 1451(ม.1598/32)
การอุม้ บุญ (surrogacy) คือการตั้งครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
1. อุม้ บุญแท้ (Full suroogacy หรื อ Traditional surrogacy) คือการใช้น้ าเชื้อจากฝ่ ายชายของคู่ที่ตอ้ งการมีบุตร ผสมกับไข่
ของแม่ผอู ้ มุ ้ บุญ และฉี ดฝังในมดลูกของคุณแม่อมุ ้ บุญ
2. อุม้ บุญเทียม (Partial surrogacy หรื อ Gestational carrier) คือการที่ใช้น้ าเชื้อและไข่จากคู่คุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริ ง แล้วจึง
ฝากไข่ที่รับการผสมเรี ยบร้อยแล้วเข้าไปในตัวของคุณแม่อมุ ้ บุญ
พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ห้ามสามีและภรรยาที่ทาอุม้
บุญปฏิเสธรับเด็กเป็ นบุตร ห้ามรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า ห้ามเป็ นนายหน้าจัดการหรื อชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน
ห้ามโฆษณาว่ามีหญิงรับตั้งครรภ์แทน และห้ามซื้อ เสนอซื้อ หรื อขายหรื อนาเข้าหรื อส่งออก อสุจิ ไข่หรื อตัวอ่อน โดยสถาน
ประกอบการ แพทย์ คู่สามีภรรยา ผูร้ ับตั้งครรภ์จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หากกระทาผิดจะมีโทษทั้งจาและปรับ

หน่วยที่ 14
บรรพ 6 มรดก
การตกทอดแห่ งทรัพย์ มรดก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท กองมรดก ได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิด
ตลอดทั้งสิ ทธิหน้าที่ ความรับผิดต่าง ๆ ของผูต้ าย ทายาทไม่ตอ้ งรับผิดเกินกว่ามรดกที่ตกทอดได้แก่ตน
การเป็ นทายาท ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรี ยกว่า “ทายาทโดยธรรม” ทายาทที่มีสิทธิตามพินยั กรรม เรี ยกว่า “ผูร้ ับ
พินยั กรรม” สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก (ม. 1620 – 1645)
1. ทายาทโดยธรรม มีหกลาดับ (ม.1629) (1) ผูส้ ื บสันดาน (2) บิดามารดา (3)พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่นอ้ งร่ วม
บิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน (5) ปู่ ย่า ตา ยาย (6) ลุง ป้ า น้า อา
2. ผู้รับพินัยกรรม แบบพินยั ที่กฎหมายกาหนดไว้ ดังนี้ 1) พินยั กรรมแบบธรรมดา 2) พินยั กรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
3) พินยั กรรมแบบเอกสารฝ่ ายเมือง 4) พินยั กรรมแบบเอกสารลับ 5) พินยั กรรมแบบทาด้วยวาจา
สิทธิในการรับมรดกของคู่สมรส คู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยู่ มาตรา 1635 มีสิทธิได้รับมรดก ดังนี้
(1) ทายาท ม. 1629 (1) มีชีวติ อยู่ ได้รับส่วนแบ่งฐานะทายาทชั้นบุตร
(2) ทายาท ม. 1629 (3) มีชีวติ อยู่ หรื อไม่มีทายาทตาม ม.1629 (1) แต่มีทายาทตาม ม. 1629 ( 2) ได้ส่วนแบ่งมรดกกึ่งหนึ่ง
(3) ทายาท ม. (4) หรื อ (6) มีชีวติ อยู่ หรื อทายาท ม. 1629 (5) ได้ส่วนแบ่งมรดกสองส่วนในสาม
(4) ไม่มีทายาทตามาตรา 1629 ได้ส่วนแบ่งมรดกทั้งหมด
ทายาทไม่มีสิทธิได้รับมรดก เพราะ การถูกกาจัดมิให้ ได้ มรดก จากสาเหตุต่อไปนี้
1. ยักย้ ายปิ ดบัง ทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรื อมากกว่า ทาให้เสื่ อมประโยชน์ของทายาทอื่น ถูกกาจัดมิให้ได้รับ
มรดกเลย ถ้ายักย้าย ปิ ดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ถูกกาจัดมิให้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ยกั ย้ายหรื อปิ ดบัง (ม.1605)
2. ฐานเป็ นผู้ไม่ สมควร (ม.1606)
(1) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าทาให้ผมู ้ ีสิทธิรับมรดกก่อนตนตาย
(2) ฟ้ องเท็จหรื อเป็ นพยานเท็จว่าเจ้ามรดกทาผิดโทษประหาร
(3) เจ้ามรดกถูกฆ่า ไม่ร้องเรี ยนเอาผูท้ าผิดมาลงโทษ เว้นแต่อายุไม่ถึง 16 ปี วิกลจริ ต หรื อผูฆ้ ่าเป็ นสามีภรรยา
บุพการี หรื อผูส้ ื บสันดาน
(4) ปลอม ทาลาย ปิ ดบังพินยั กรรมทั้งหมด หรื อบางส่วน
การกาจัดมิให้ได้รับมรดกฐานไม่สมควรถอนได้โดยให้อภัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทายาทไม่มีสิทธิได้รับมรดก เพราะการตัดมิให้ รับมรดก โดยเจ้ามรดกแสดงเจตนา โดยพินยั กรรมหรื อทาเป็ นหนังสื อมอบไว้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.1608) และอาจถอนเสี ยได้ โดยพินยั กรรมหรื อทาเป็ นหนังสื อมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.1609)
ทายาทไม่มีสิทธิได้รับมรดก เพราะการสละมรดกและอืน่ ๆ (ม.1610 – 1619) การสละมรดกต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็ นหนังสื อ
มอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อทาเป็ นสัญญาประนีประนอมยอมความ
หลักฐานสาคัญในการรับมรดก ตายเพราะสิ้นลมหายใจ ใช้ใบมรณบัตร สาบสาบสู ญ ใช้คาสัง่ ศาลว่าสาบสูญ
การรับมรดกแทนที่กนั ม. 1639 ผูจ้ ะเป็ นทายาทตาม ม. 1629 (1) (3) (4) หรื อ (6) ตายก่อนเจ้ามรดก ถ้ามีผสู ้ ื บสันดาน
ให้ผสู ้ ื บสันดานรับแทน ถ้าผูส้ ื บสันดานตาย ให้ผสู ้ ื บสันดานของผูส้ ื บสันดานรับแทน
ถ้าผูจ้ ะเป็ นทายาทตาม ม. 1629 (2) หรื อ (5) ตายก่อนเจ้ามรดก ถ้ามีทายาทในลาดับเดียวกัน ให้มรดกตกทอดแก่ทายาท
นั้น ห้ามรับมรดกแทนที่กนั
ผู้จดั การมรดก ผูจ้ ดั การมรดกมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. ผูจ้ ดั การมรดกที่ต้ งั โดยพินยั กรรม จะต้องมีขอ้ กาหนดของพินยั กรรมระบุไว้กี่ยวกับเรื่ องเต่าง ๆ มีคุณสมบัติ เช่นบรรลุ
นิติภาวะ ไม่เป็ นเป็ นคนไร้ความสามารถ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งศาลสัง่ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
2. ผูจ้ ดั การมรดกตามคาสัง่ ศาล จะต้องมีคาสัง่ ศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากัดไว้เฉพาะบุคคล 3 ประเภท คือ
1).ทายาท ได้แก่ทายาทโดยธรรม และผูร้ ับพินยั กรรม 2) ผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่น ชายหญิงที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียน
สมรสกัน 3) มรดกที่ไม่มีทายาท ตกได้แก่แผ่นดิน พนักงานอัยการเป็ นผูด้ าเนินการขอรับมรดก (โอนเข้ากระทรวงการคลัง)

.

หน่ วยที่ 15
อาญาเบือ้ งต้ น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 32 บุคคลจะไม่ ต้องรับโทษทางอาญา เว้ นแต่ จะได้ กระทาการอันกฎหมายที่ใช้ อยู่ในเวลาที่กระทา
นั้นบัญญัติเป็ นความผิด และกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ บุคคลนั้น จะหนักกว่ าโทษที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่ใช้ อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
การกระทาที่ไม่ เป็ นความผิด เพราะผูก้ ระทาขาดเจตนา หรื อไม่ประมาท และการกระทาที่เป็ นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ (ม.68) คือ (1) มี
อันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย (2) เป็ นภยันตรายร้ายแรงที่ใกล้จะถึง (3) ผูก้ ระทาจาต้องกระทาเพื่อป้ องกันสิ ทธิ ของตนหรื อของ
ผูอ้ ื่น (4) เป็ นการกระทาพอสมควรแก่เหตุ
ความผิดในทางอาญา เกิดขึ้น
1. โดยเจตนา 1) เจตนาประสงค์ผล เช่น ต้องการฆ่าประสงค์ตาย เจตนาทาร้ายผูอ้ ื่น มีความประสงค์ให้ผอู้ ื่นบาดเจ็บ
2 ) เจตนาเล็งเห็นผล เช่นใช้ปืนยิงเข้าไปในฝูงชน ย่อมแล็งเห็นได้วา่ กระสุ นปื นถูกผูใ้ ด ย่อมทาให้ตายได้
2. โดยประมาท คือการกระทาที่ควรจะใช้ความระมัดระวังตามที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ เช่นคนข้ามถนนมองเห็นได้ แต่ไม่เบรครถ ถือว่า
ประมาท ถ้าคนตัดหน้าโดยกระทันหัน สุ ดวิสยั ที่จะหยุดรถได้ทนั ถือว่าขับรถโดยประมาทไม่ได้
3. โดยไม่ เจตนา คือการกระทาที่มีเจตนาอย่างหนึ่ง แต่ผลร้ายกลับเป็ นอีกอย่างหนึ่ ง เช่น เจตนาทุบตีผอู้ ื่น (ทาร้ายร่ างกาย) ประสงค์ผลเพียงให้
บาดเจ็บ แต่ผลคือความตาย ถือว่าป็ นการฆ่าผูอ้ ื่นโดยไม่เจตนา
ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มีดงั นี้ 1. เกี่ยวกับความมัน่ คงในราชอาณาจักร 2. เกี่ยวกับการปกครอง 3. เกี่ยวกับการยุติธรรม 4.
เกี่ยวกับศาสนา 5. เกี่ยวกับความสงสุขของประชาชน 6. เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 7. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรื อการแปลง
8. ความผิด เกี่ยวกับการค้า 9. ความผิดเกี่ยวกับเพศ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ างกาย
11. ความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่ อเสี ยง 12. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 13. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ทาความผิดเพราะบันดาลโทสะ มีหลักเกณฑ์ คือ (1) การบันดาลโทสะเกิดขึ้นโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง (2) เป็ นการข่มเหงด้วยเหตุอนั ไม่
เป็ นธรรม (3) ได้กระทาความผิดต่อผูข้ ่มเหงในขณะนั้น หรื อในช่วงเวลากระชั้นชิ ดในขณะที่ยงั มีโทสะรุ นแรงอยู่
ทาความผิดด้วยความจาเป็ น มีหลักเกณฑ์ คือ (1) เพราะอยูใ่ นที่บงั คับ หรื อภายใต้อานาจซึ่ งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรื อขัดขืนได้
(2) เพราะเพื่อให้ตนหรื อผูอ้ ื่นพ้นจาภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พน้ โดยวิธีอื่นใดได้
กระทาตามคาสั่งเจ้ าพนักงาน มีหลักเกณฑ์ดงั นี้ (1) เป็ นคาสัง่ ของเจ้าพนักงาน (2) คาสัง่ นัน่ มิชอบด้วยกฎหมาย
(3) ผูก้ ระทาเชื่อโดยสุ จริ ตว่ามีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม (4) ผูก้ ระทาไม่รู้วา่ คาสัง่ นัน่ เป็ นคาสัง่ มิชอบด้ยกฎหมาย
โทษ ป. อาญา มาตรา 18 การลงโทษผู้กระทาความผิด คือประหารชีวิต จาคุก กังขัง ปรับ และ ริ บทรั พย์ สิน
มาตรา 19 ผู้ใดต้ องโทษประหารชีวิต ให้ เอาไปยิงเสียให้ ตาย วันที่ 30 มกราคม 2544 ครม.มีมติ ให้ตรา พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มี
สาระสาคัญ ดังนี้ ผู้ใดต้ องโทษประหารชีวิต ให้ ดาเนินการด้ วยวิธีฉีดสารพิษให้ ตาย (มาตรา 2 แก้ไขเพิ่มมาตรา 19)
การเพิม่ โทษ ไม่ให้เพิ่มถึงโทษประหารชีวิต จาคุกตลอดชีวิต หรื อจาคุกเกิน 50 ปี
การลดโทษ โทษประหารชีวิต ลดหนึ่ งในสาม เป็ นจาคุกตลอดชี วิต ลดกึ่งหนึ่ งเป็ นจาคุกตลอดชี วิต หรื อจาคุก 25 ปี ถึง 50 ปี
โทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อน้อยกว่านั้น ศาลจะกาหนดให้นอ้ ยลงอีกก็ได้ ถ้ามีโทษปรับด้วยให้ยกโทษจาคุกเสี ย คงให้ปรับอย่างเดียว (ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ
กักขังแทนวันละ 70 บาท) การเพิม่ หรือลดโทษ ให้ศาลกาหนดโทษที่จะลงแก่จาเลยก่อน แล้วจึงเพิ่ม หรื อลด
การรอกาหนดโทษ หรื อกาหนดโทษแล้ว แต่ รอการลงโทษไว้ ให้ปล่อยตัวไปให้โอกาสกลับตัวภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พิพากษา การรอ
กาหนดโทษ หรื อรอการลงโทษ เฉพาะกรณี โทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี จาเลยไม่เคยรับโทษจาคุกมาก่อน ฯลฯ
การยกเว้นโทษ คือการกระทาเป็ นความผิด แต่กฎหมายยกเว้นโทษให้ เช่นคนวิกลจริ ต จิตบกพร่ อง ทาความผิดด้วยความจาเป็ นอยูใ่ นที่บงั คับ
กระทาตามคาสัง่ เจ้าพนักงาน หรื อการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่สามีกระทาต่อภริ ยา เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ฯลฯ
ความผิดอันยอมความได้ ความผิดบางประเภท ยอมความกันได้ และกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า “มาตรา…….ความผิดในหมวดนี้ เป็ น
ความผิดอันยอมความได้” หรื อ เช่น ผูส้ ื บสันดานลักทรัพย์ผบู้ ุพการี ผูบ้ ุพการี ลกั ทรัพย์ผสู้ ื บสันดาน ฯลฯ
เหตุบรรเทาโทษ (ม. 78) เป็ นอานาจของศาลที่จะลดโทษแก่ผกู้ ระทาความผิด ได้แก่ - ทาผิดเพราะโฉดเขลาเบาปัญญา - ตกอยูใ่ นความทุกข์
อย่างสาหัส - มีคุณความดีมาก่อน - รู ้สานึ กผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่ งความผิดนั้น - ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน - ให้ความรู ้แก่ศาลในการพิจารณา
คดีทาความผิดเพราะบันดาลโทสะ ( ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุอนั ไม่เป็ นธรรม) (ม. 72 ) - อายุกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี ศาลจะพิจารณาโทษ
หรื อไม่ก็ได้ - อายุกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (อาจลดมาตราส่วนโทษที่กาหนดไว้ 1/3 หรื อ ½ ก็ได้ (ม. 76) ถ้ ากระทาไปเกินสมควรแก่เหตุ ศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
การร้ องทุกข์ คือการที่ผไู ้ ด้รับความเสี ยหาย ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่วา่ มีผกู ้ ระทาความผิดขึ้น จะรู ้ตวั ผูก้ ระทาผิดหรื อไม่ก็ตาม โดยการแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ และประสงค์จะให้ผกู้ ระทาความผิดได้รับโทษ
คากล่าวโทษ คือการที่ผอู ้ ื่น ไม่ใช่ผทู้ ี่ได้รับความเสี ยหาย ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่วา่ มีการกระทาความผิดขึ้น จะรู ้ ตัวผูก้ ระทาผิดหรื อไม่ก็ตาม
*****************

สรุ ปสาระสาคัญ วิชา 00 6002 กฎหมายเบือ้ งต้ น เทียบโอน CE ภาค 1/2559
1. กฎหมายด้วยเรื่ องแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม ที่มาหรื อบ่อเกิดของกฎหมายที่มนุษย์บญั ญัติข้ ึ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร คือกฎหมายสิ บสองโต๊ะของจักรพรรดิจสั ติเนียนเป็ นที่มาของระบบกฎหมาย CIVIL LAW และบ่อเกิดที่ไม่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ยึดหลักจารี ตประเพณี คือระบบกฎหมาย COMMON LAW
2. กฎหมายสาขาเอกชน กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกขนในฐานะเท่าเทียมกัน ว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิ หน้าที่ ความ
เสี ยหาย และการชดใช้ความเสี หาย สาขามหาชน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนในฐานะรัฐมีอานาจเหนือเอกชน ว่าด้วย
ความผิดและโทษ
3. สมัยกรุ งศรี อยุธยา กฎหมายที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิฮินดู คือพระธรรมศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ า ฯ ประกาศใช้กฎหมายตราสามดวง (ราชสี ห์ - มหาดไทย คชสี ห์ - กลาโหม บัวแก้ส - ต่างประเทศ) สมัยรัชกาลที่ 5 คนใน
บังคับต่างชาติทาผิดกฎหมาย ขึ้นศาลกงสุล เป็ นการเสี ยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาของกฎหมายไทย คือ
กรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพฒั นศักดิ์) 7 สิ งหาคม. วัน "รพี"
4. ประธานรัฐสภาเป็ นประมุขฝ่ ายนิตบิ ัญญัติ (พิจารณา พ.ร.บ. ฯลฯ) ประธานรัฐสภาคนแรกของไทยคือเจ้ าพระยาธรรม
ศักดิ์มนตรี นายกรัฐมนตรี เป็ น ประมุขฝ่ ายบริหาร (มีอานาจตราพระราชกาหหนด) นายกรัฐมนตรี คนแรกคือพระยามโนปกรณ์ นิติ
ธาดา ประธานศาลฎีกาเป็ น ประมุขฝ่ ายตุลาการ
5. วันที่ 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎร์ ยึดอานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย สมัย ร. 7
(พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ประกาศใช้ พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบับแรก
6. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ชั่วคราว) องค์ประกอบสาคัญ มีดงั นี้ (แม่น้ า 5 สาย)
(1) สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่ งชาติ (สนช.- นายพรเพชร วิชิตชลชัย ) สมาชิกไม่เกิน 220 คน(แก้ไข 250 คน) สัญชาติไทย อายุไม่
ต่ากว่า 40 ปี ทาหน้าที่รัฐสภา โปรดเกล้าแต่งตั้งตามที่คณะ คสช. ถวายคาแนะนา ทาหน้าที่รัฐสภา (สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา) มี
อานาจตราพระราชบัญญัติ แต่งตั้งถอดถอนผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญ ฯลฯ
(2) คณะรัฐมนตรี (ครม.- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี หนึ่งคน และ
รัฐมนตรี อื่นอีกไม่ เกิน 35 คน ตามที่นายกรัฐมนตรี ถวายคาแนะนา ทาหน้าบริ หารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง
ๆ และสร้างความสามัคคี
(3) สภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) สมาชิกไม่เกิน 250 คน อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี โปรดเกล้าแต่งตั้งตามที่คณะ คสช.ถวาย
คาแนะนา ทาหน้าที่ปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน (เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ฯลฯ ) ให้ความเห็นชอบร่ าง รธน.
(4) คณะกรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนูญ (กมธ. - ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ) จานวน 36 คน อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี จัดทาร่ าง
รัฐธรนรมนูญ เสนอ สปช. เพื่อพิจารณา 6 กย.58 สปช. ไม่รับร่ าง ฯ กรรมการร่ างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ (กรธ. - นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์)
ได้จดั ทาร่ างรัฐธรรมนูญใหม่จนเสร็ จคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดมีการออกเสี ยงประชามติ (Referendum) วันที่ 7 สิ งหาคม
2559 ใน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ร่ างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ (เห็นชอบ 61.35 % ไม่เห็นชอบ 38.65 %)
ประเด็นที่ 2 ประเด็นเพิ่มเติม (คาถามพ่วง) ในระหว่าง 5 ปี แรก นับแต่วนั ที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม รัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุม
ร่ วมกันของรัฐสภาเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็ น นายกรัฐมนตรี ” (เห็นชอบ 58.07 % ไม่
เห็นชอบ 41.93 %)
(5) คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 20)
วันที่ 6 เมษายน 2560 พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นประธานรัฐสภา มีสมาชิก 500 คน จาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จานวน 350 คน และจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จานวน 150 คน
วุฒิสภา ประธานวุฒิสภาเป็ นรองประธานรัฐสภา มีสมาชิก 200 คน คน มีสญ
ั าติไทย อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี บริ บูรณ์

มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ (พลิก หน้ า 2)
สรุ ปสาระสาคัญ วิชา 00 6002 กฎหมายเบือ้ งต้ น เทียบโอน CE ภาค 1/2560 (หน้ า 2)
คณะรัฐมนตรี พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อื่นอีกไม่เกินสามสิ บห้าคนมีสญ
ั าติไทย อายุไม่
ต่ากว่า 35 ปี บริ บูรณ์ สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ประกอบเป็ นคณะรัมนตรี
นายกรัฐมนตรี ตอ้ งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ (เสนอชื่อจากส.ส.บัญชี
รายชื่อพรรคการเมืองที่ส.ส.ได้รับเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 5 % ของ ส.ส. ทั้งหมด ดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปี มิได้
ศาล การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็ นอานาจของศาลซึ่งต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริ ย ์ ผูพ้ ิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ประกอบด้วย
ศาลยุตธิ รรม การจัดตั้งศาล และเขตอานาจศาลเป็ นไปตามพระธรรมูญศาลยุติธรรม ผูพ้ ิพากษา มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ทั้งคดี แพ่ง และคดีอาญา ในศาลจังหวัด คดีที่ยงั ไม่ถึงที่สุดในศาลชั้นต้น ก็จะดาเนินการต่อในชั้นอุทธรณ์
และชั้นฏีกา ประมุขสูงสุดของฝ่ ายตุลาการคือประธานศาลฎีกา
ศาลปกครอง ประกอบด้วยศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตากฎหมายหรื อเนื่องมาจากการดาเนินกิจการทางปกครอง
ศาลทหาร ตุลาการศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผกู ้ ระทาความผิดเป็ นบุคคลซึ่งอยูใ่ นอานาจศาล
ทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ศาลรัฐธูรรมนูญ ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งจากผูพ้ ิพากษา
ศาลฎีกา 3 คน ตุลาการศาลปกครอง 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สาขาละ 1 คน อยูใ่ นตาแหน่ง 7 ปี
6. กฎหมายขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เทศบาลคือ เทศบัญญัติ ท้องถิ่นอื่นเป็ นข้อบัญญัติ บุคลากรของราชการส่วน
ท้องถิ่น ฝ่ ายบริ หารคือ นายก อบต. อบจ. นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี ผูว้ า่ ฯ กทม ฝ่ ายนิติบญั ญัติ คือประธานสภา และ
สมาชิก กทม. อบจ. อบต. เมืองพัทยา และเทศบาล ทั้งหมดเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
7. สภาพบุคคลธรรมดาเริ่ มขึ้นเมื่อคลอด และอยูร่ อดเป็ นทารก บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อสมรสถูกต้องตาม
กฎหมาน (ชาย-หญิงอายุไม่ต่กว่า 15 ปี หรื อศาลอนุญาต) ผูห้ ย่อนความสามารถ จับคู่กบั ผูป้ กครองดูแลดังนี้ ผูเ้ ยาว์ - ผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม, ผูไ้ ร้ความสามารถ - ผูอ้ นุบาล ผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ - ผูพ้ ิทกั ษ์ สิ้นสุดลงเมื่อตาย เพราะสิ้นลมหายใจ ทายาทใช้ใบ
มรณบัตรเป็ นหลักฐานในการรับมรดก สาบสูญถือว่าตาย ร้องขอให้ศาลมีคาสั่งศาลว่า สาบสูญ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
8. นิตกิ รรม คือบ่ อเกิดแห่ งหนี้ จากความสมัครใจ ของบุคคลสองฝ่ ายขึ้นไป คือสัญญา (โมฆะ นิติกรรมที่สูญเปล่ามาแต่
ต้น ไม่มีความผูกพันทางกฎหมายใด ๆ โมฆียะ สมบูรณ์ใช้ได้ จนกว่าจะถูกบอกล้าง ถ้าไม่บอกล้างถือว่าให้สตั ยาบัน)
นิตเิ หตุ หนี้เกิดโดยไม่สมัครใจ เช่นการเสี ยภาษีอากร เป็ นบ่อเกิดตามกฎหมาย จงใจหรื อประมาทเลินเล่อทาให้ผอู ้ ื่น
เสี ยหาย เป็ นละเมิด ทาการงานให้ผอู ้ ื่นโดยเขาไม่ได้วา่ ขานวานใช้ เป็ นจัดการงานนอกสั่ง ได้ทรัพย์สินไม่มีที่มา เป็ นลาภมิควรได้
9. หนี้ระงับลงได้โดยการชาระหนี้ . การปลดหนี้ การหักกลบลบหนี้ แปลงหนี้ใหม่ และหนี้เกลื่อนกลืนกัน
10. ดอกผลธรรมดา เกิดจากธรรมชาติ เช่นผลไม้ ลูกสัตว์ ยางพารา ดอกผลนิตินยั เกิดจากผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น
ดอกเบี้ย กาไร เงินปั นผล
11 ทรัพย์สินของผูต้ ายเป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาท ทายาทโดยธรรม มีหกลาดับ (ม.1629) และ ผู้รับพินัยกรรม แบบ
พินยั กรรมมี 5 แบบ เช่นแบบธรรมดา แบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับ แบบเอกสารฝ่ ายเมือง ฯลฯ
12. การกระทาทีไ่ ม่ มคี วามผิดทางอาญา คือการกระทาที่ขาดเจตนา (เจตนาประสงค์ผล หรื อเจตนาเล็งเห็นผล ) หรื อการ
กระทาโดยการป้ องกันสิทธิตนเองหรือผู้อนื่ พอสมควรแก่ เหตุ นอกนั้นการกระทาทั้งหมดเป็ นความผิด แยกเป็ น
1) ความผิดทีต่ ้ องรับโทษเต็มที่ เช่ นฆ่ าคนโดยเจตนา ไตร่ ตรองไว้ ก่อน
2) ความผิดทีไ่ ด้ รับการยกเว้ นโทษ เช่นสามีภรรยาลักทรัพย์กนั และกัน เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี บริ บูรณ์
3) ความผิดทีม่ เี หตุบรรเทาโทษ เชนทาผิดเพราะบันดาลโทษะ ความผิดอันยอมความได้ เช่นผูส้ ื บสันดาน (ลูก
หลาน เหลน ลื่อ) ลักทรัพย์ ผูบ้ ุพการี (บิดา มาดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด)
4) ความผิดลหุโทษ จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
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